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Μ
ε μια ακόμη ανοιχτή διαδικασία το ΚΙ-
ΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τις αλλαγές προ-
κειμένου να ξαναμπεί «στον κόσμο των
μεγάλων» και να διεκδικήσει εκ νέου

καθοριστικό ρόλο στα της πολιτικής ζωής του τόπου.
Αφορμή για τις αλλαγές στο κόμμα της «Αλλαγής»

θα αποτελέσει το ερχόμενο συνέδριο, που θα πραγ-
ματοποιηθεί κατά το τριήμερο 20-22 Μαΐου, με εν-
διάμεσο σταθμό τις ψηφοφορίες της επόμενης Κυ-
ριακής 8 Μαΐου, για τις οποίες δημοσιοποιήθηκαν
λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο και τους τό-
πους ψηφοφορίας για συνέδρους, τοπικές και νο-
μαρχιακές επιτροπές. Ωστόσο, μια κάλπη «επισκιά-
ζει» τις υπόλοιπες. Αυτή που θα στηθεί για το νέο
όνομα του κόμματος, με το «ΠΑΣΟΚ» να είναι βασικό

συστατικό, έστω και σε μια σύνθετη ονομασία.
Επί της ουσίας, αυτό είναι και το στοίχημα της ηγε-

σίας Ανδρουλάκη. Να δείξει το φρέσκο και το καινο-
τόμο, το πρωτοποριακό και το νεωτερικό μέσα από τη
σύνδεση με το ιστορικό παρελθόν, την παράδοση της
παράταξης, τις αρχές και τις αξίες που δεν «λερώθη-
καν» στο διάβα των πέντε δεκαετιών. «Να ανατείλει
και πάλι ο ήλιος ο πράσινος», όπως λένε πηγές της
Χαριλάου Τρικούπη, «αποκαλύπτοντας» πως ο νέος
λογότυπος θα έχει κάτι από το παλιό, το ένδοξο, το...
ορθόδοξο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει το διάστημα από τις 8
μέχρι και τις 22 Μαΐου να είναι «φουλ του πράσινου»
και η φλόγα του κόμματος να μη σβήσει από τις εσω-
κομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, θα

«παίξει τα ρέστα» του ώστε να κερδίσει το άτυπο παι-
χνίδι των εντυπώσεων, ποντάροντας στην ενότητα
του Κινήματος χωρίς αστερίσκους και διαφωνίες,
στον φρέσκο πολιτικό λόγο και στα νέα πρόσωπα που
θα αναδεικνύονται σταδιακά με φόντο την Κυριακή
της 22ης Μαΐου, όταν και θα εκλεγούν τα μέλη της ΚΕ
και των πολιτικών οργάνων του κόμματος. Και υπό
αυτό το πρίσμα ευελπιστούν ώστε οι πολίτες και κυ-
ρίως οι ψηφοφόροι που κινούνται ανάμεσα στους
όμορους χώρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να δια-
πιστώσουν τη διαφορά πολιτικού ήθους και ύφους
ανάμεσά τους. Ένα κρίσιμο στοίχημα στον δρόμο για
τις επόμενες κάλπες και για την πρωτοκαθεδρία στον
λεγόμενο προοδευτικό χώρο.
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Σ
ε μπαράζ σημαντικών ανακοινώ-
σεων που στόχο έχουν την αύξη-
ση του εισοδήματος των πολιτών
αλλά και τη στήριξη των νοικο-

κυριών και των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται από την ενεργειακή κρίση προχω-
ρά η κυβέρνηση. Κινήσεις που αναμένε-
ται να αλλάξουν το κλίμα δυσαρέσκειας
που επικρατεί στην κοινωνία λόγω του ει-
σαγόμενου πληθωρισμού και του πολέ-
μου στην Ουκρανία που προκαλούν ντό-
μινο ανατιμήσεων των προϊόντων σε ολό-
κληρη την Ευρώπη, γεγονός που αρχίζει
να καταγράφεται και στις δημοσκοπή-
σεις.

Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση
προχώρησε σε ένα μείγμα μέτρων που
αφορούσε τις επιδοτήσεις αλλά και την
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των
πολιτών μέσω της μείωσης των φόρων.
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται οι ιδιο-
κτήτες να πάρουν στα χέρια τους τα νέα
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, που θα είναι
μειωμένα έως 40% για 5 εκατομμύρια πο-
λίτες που διαθέτουν ακίνητα ή αγροτεμά-
χια.

Παράλληλα, αρχίζει ήδη να τρέχει από
την 1η Μαΐου η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού αλλά και των επιδομάτων του
ΟΑΕΔ. Δύο κινήσεις που δείχνουν την
πρόθεση της κυβέρνησης να μην αλλάξει
τη στρατηγική της παρά τις δυσκολίες
που επικρατούν στη διεθνή οικονομία.
Άλλωστε, ο πρωθυπουργός σε δημόσιες
τοποθετήσεις του έχει τονίσει πως οι μι-
σθοί στη χώρα μας λόγω και της δεκαε-
τούς κρίσης παραμένουν σε χαμηλά επί-
πεδα.

Οικονομία και εξωτερική πολιτική
Ωστόσο, στο Μαξίμου ρίχνουν ιδιαίτερο

βάρος στην αντιμετώπιση της ακρίβειας
και κυρίως στη μείωση των υπέρογκων
λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος,
που είναι το Νο1 πρόβλημα των κατανα-
λωτών και των επιχειρήσεων. Με το νέο
πακέτο μέτρων, που θα ανακοινώσει το
αμέσως επόμενο διάστημα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, κυβερνητικά στελέχη εκτι-
μούν πως θα δοθεί μια σημαντική ανάσα
στους πολίτες που αδυνατούν πλέον να
ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των
λογαριασμών και σπεύδουν στις εταιρεί-
ες για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Επίσης, σε εφαρμογή μπήκε και η επι-
δότηση στα καύσιμα κίνησης και ήδη έχει
αρχίσει να υλοποιείται σταδιακά στα

πρατήρια, καθώς πιστώθηκαν συνολικά 7
εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς «Fuel
Pass». Ακόμη, το οικονομικό επιτελείο
ανακοίνωσε την παράταση του μέτρου
για τη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης,
που θα ισχύσει και για τον μήνα Μάιο.

Εκτός όμως από την οικονομία, η χώρα
μας ενισχύεται και σε διεθνές επίπεδο,
καθώς σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία λό-
γω του Ουκρανικού και με την Τουρκία να
επιχειρεί να δημιουργήσει νέο κύκλο έν-
τασης στο Αιγαίο ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με
τον Τζο Μπάιντεν, ενώ θα είναι ο πρώτος
Έλληνας πρωθυπουργός που θα μιλήσει
στο Κογκρέσο. Παράλληλα όμως είναι

έντονο το ενδιαφέρον Αμερικανών επι-
χειρηματιών προκειμένου να επενδύ-
σουν στη χώρα μας, ακολουθώντας τα
βήματα της Microsoft, της Amazon και
της Pfizer, δημιουργώντας νέες θέσεις
εργασίας.

Οι δημοσκοπήσεις και ο Ιούνιος
Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι οι σημαν-

τικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει
διαρκώς σε όλα τα επίπεδα ο πρωθυ-
πουργός θα αλλάξουν το κλίμα στην κοι-
νωνία, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον οι δημοσκοπήσεις που θα δη-
μοσιοποιηθούν το τελευταίο δεκαήμερο
του Μαΐου. Η μικρή δημοσκοπική πτώση

του κυβερνώντος κόμματος αλλά και το
γεγονός πως δεν κέρδισαν πόντους ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ επιβεβαιώνουν πως οι
πολίτες, παρά τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν από την ενεργειακή κρίση, πε-
ρίμεναν από την κυβέρνηση ένα πιο ου-
σιαστικό πακέτο στήριξης, το οποίο θα
ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, καθώς
βρέθηκε το δημοσιονομικό περιθώριο.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη
υποστηρίζουν ότι ο Ιούνιος θα είναι ένας
διαφορετικός μήνας, καθώς με τις απο-
φάσεις που έχουν ληφθεί και εκείνες
που αναμένονται οι προσδοκίες που 

υπάρχουν είναι μεγάλες. Άλλωστε, τον
πρώτο μήνα του καλοκαιριού θα μπουν
στις τσέπες των πολιτών οι αυξήσεις από
τον κατώτατο μισθό, ενώ θα έρθουν
στους καταναλωτές οι μειωμένοι λογα-
ριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος. Επί-
σης, θα αρχίσει η τουριστική περίοδος
και φέτος αναμένεται οι αφίξεις να φτά-
σουν τα επίπεδα του 2019, προτού δηλα-
δή ξεσπάσει η πανδημία.
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Αύξηση κατώτατου μισθού -
Μειώσεις λογαριασμών 
ρεύματος - Επιδοτήσεις
καυσίμων κίνησης - 
Το ταξίδι στις ΗΠΑ 

Οι 4 κινήσεις
Μητσοτάκη 
που αλλάζουν
το βαρύ κλίμα

Τον βασιλιά του Βελγίου Φίλιππο και τη βασίλισσα Ματθίλδη
υποδέχτηκαν στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός και η σύζυγός
του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις
μεταρρυθμίσεις και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που
έχουν ενισχύσει σημαντικά τις ευκαιρίες για επενδύσεις
στην Ελλάδα σε μια σειρά από τομείς. Ενημέρωσε ακόμη για
τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η χώρα μας για τη διαφορο-
ποίηση των πηγών ενέργειας και τις κινήσεις προκειμένου να

καταστεί πύλη εισόδου ενέργειας προς τα Βαλκάνια και την
Ευρώπη. Κατά τη διευρυμένη συνάντηση των δύο αντιπροσω-
πειών που ακολούθησε έγινε επισκόπηση των εξαιρετικών
σχέσεων Ελλάδας - Βελγίου, ενώ συζητήθηκαν οι προοπτικές
εμβάθυνσης της συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στον το-
μέα των επενδύσεων, ειδικά στον κλάδο της ενέργειας και
των ανανεώσιμων πηγών. Συζητήθηκαν επίσης οι περιφερει-
ακές και διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο το Ουκρανικό. 

Στην Αθήνα το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου



Σ
τα 650 εκατ. ευρώ θα διαμορ-
φωθεί το πακέτο επιδότησης
της ενέργειας για τον Μάιο, με
το μεγαλύτερο τμήμα να χρημα-

τοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου
Ενεργειακής Μετάβασης και τις σχετικές
ανακοινώσεις να γίνονται την επόμενη
εβδομάδα.

Ειδικότερα, θα παραταθεί η επιδότηση
του ηλεκτρικού ρεύματος με τη μεθοδο-
λογία που ακολουθήθηκε τους προηγού-
μενους μήνες, ενώ παρατάθηκε και η επι-
δότηση του πετρελαίου κίνησης. Παρέμ-
βαση αναμένεται και για το φυσικό αέριο.
Επίσης μέσα στον Μάιο θα γίνει και η χο-
ρήγηση των ηλεκτρονικών καρτών καυσί-
μων, όποτε η στήριξη ανεβαίνει στο ποσό
των 650 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση
Η επιδότηση των λογαριασμών ρεύμα-

τος θα είναι πάνω από 500 εκατ. ευρώ, στα
130 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθούν οι εκτα-
μιεύσεις για τις κάρτες καυσίμων, ενώ πε-
ρίπου 25 εκατ. ευρώ απαιτούνται για την
παράταση της επιδότησης του πετρελαίου
κίνησης.

Σημειώνεται πως για ακόμη έναν μήνα
θα ισχύει η μειωμένη τιμή κατά 15 λεπτά
το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφουν
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, παρα-
τείνεται και για τον Μάιο η επιδότηση του
πετρελαίου κίνησης. 

Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο
ποσό των 0,12 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο
πετρελαίου κίνησης.

Επίδομα βενζίνης
Την ίδια ώρα, ανοιχτή για όλους παρα-

μένει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το

επίδομα βενζίνης. Σύμφωνα με αρμόδιες
πηγές, δεν υπάρχει απόφαση για κλείσιμο
της πλατφόρμας, ενώ μέχρι στιγμής δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ψηφια-
κή κάρτα, αλλά ξεκαθαρίζεται πως είναι
μόνο για την αγορά καυσίμου.

Μέσα σε λίγες ημέρες, οι αιτήσεις για το
Fuel Pass ξεπέρασαν το 1 εκατ., ενώ οι
πληρωμές μέχρι χθες έφτασαν τα 20 εκατ.
ευρώ.

H καταβολή του ποσού γίνεται μέσω
δύο μεθόδων:

• Μέσω έκδοσης άυλης ψηφιακής κάρ-
τας (Viva Wallet ή Alpha Bank) που χρησι-
μοποιείται με κατάλληλο smartphone.

• Μέσω κατάθεσης σε προσωπικό τρα-

πεζικό λογαριασμό που κατέχει ο δι-
καιούχος ή σε λογαριασμό που ο δικαιού-
χος είναι συνδικαιούχος.

Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού θα πρέπει να
ανήκει σε μία από τις παρακάτω τράπεζες
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Alpha
Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα,
Eurobank, Viva και Παγκρήτια Τράπεζα.

Πού και πώς το χρησιμοποιώ;
H άυλη ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται

(μέσω του smartphone στο οποίο θα εγ-
κατασταθεί) σε όλα τα πρατήρια καυσίμων
της χώρας, μέσω των POS, όπως οποι-
αδήποτε κάρτα. Το ποσό κατάθεσης σε
τραπεζικό λογαριασμό χρησιμοποιείται

μέσω συνδεδεμένων χρεωστικών καρτών
με τον λογαριασμό ή μέσω ανάληψης σε
μετρητά.

Το Fuel Pass δεν υποστηρίζει ανάληψη
του ποσού ή συναλλαγές σε εμπόρους του
εξωτερικού. Θα χρειαστεί να χρησιμοποι-
ήσετε το διαθέσιμο υπόλοιπό σας μέχρι
τις 31/07/2022.

Η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού που τέθη-
κε σε ισχύ από την 1η Μαΐου δεν φέρνει αλλαγές μόνο
στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αφο-
ρά και περισσότερους από 500.000 δημόσιους υπαλ-
λήλους.

Όπως εξηγεί στην «Political» ο εργατολόγος Αλέξης
Μητρόπουλος, υπάρχει διάταξη νόμου 40/93 του 2012
στην οποία αναφέρεται ότι κανένας εργαζόμενος με κα-
θεστώς πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να παίρνει λι-

γότερο από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Πρακτικά
αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που από την 1η Μαΐου ο
κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε στα 713
ευρώ τον μήνα και σε 12μηνη βάση στα 831 ευρώ, αυξή-
σεις θα πρέπει να δουν και όσοι δημόσιοι υπάλληλοι
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό του δημοσίου που εί-
ναι στα 780 ευρώ, ο οποίος παραμένει παγωμένος τα τε-
λευταία 2,5 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι τα οφέλη από τη
δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού μεγιστοποιούν-

ται για όσους έχουν «τριετίες» έως το 2012 καθώς:
• Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια

ο μισθός διαμορφώνεται στα 784,3 ευρώ.
• Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 6 έως 9 χρόνια

ο μισθός διαμορφώνεται στα 855,6 ευρώ.
• Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών ο

μισθός διαμορφώνεται στα 926,9 ευρώ ενώ αν προστε-
θεί και το 10% του επιδόματος γάμου για τους έγγαμους,
ο μισθός φτάνει τα 1.018,6 ευρώ.

ΚΚατώτατος μισθός: Έρχονται αυξήσεις σε 500.000 δημόσιους υπαλλήλους

Ανοιχτή η πλατφόρμα για το
Fuel Pass - Με μειωμένη 
τιμή και αυτό τον μήνα 
το πετρέλαιο κίνησης

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Μέτρα στήριξης τον Μάιο 
για ρεύμα και καύσιμα



Θ
έμα ημερών είναι οι ανακοινώ-
σεις για το κυοφορούμενο εθνι-
κό σχέδιο παρέμβασης στην
υπέρογκη τιμή του ηλεκτρικού

ρεύματος, καθώς οι συσκέψεις ανάμεσα
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συναρ-
μόδιους υπουργούς συνεχίστηκαν καθ’
όλη τη διάρκεια του τριημέρου. 

Όπως σας προϊδέασε εγκαίρως η «Politi-
cal» από το Σάββατο, καταβάλλεται προ-
σπάθεια να έχει οριστικοποιηθεί η κυβερ-
νητική παρέμβαση ακόμη και στην τελευ-
ταία της λεπτομέρεια τα επόμενα 24ωρα,
προκειμένου οι ανακοινώσεις -από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό, όπως τονίζεται- να προ-
ηγηθούν του «γαλάζιου» Συνεδρίου το
προσεχές τριήμερο. Κάτι τέτοιο, πάντως,
δεν είχε «κλειδώσει» έως αργά χθες βρά-
δυ, καθώς αρμόδια κυβερνητικά στελέχη
άφηναν να εννοηθεί πως η πολυπλοκότητα
και ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας της αγο-
ράς ενέργειας δεν αποκλείεται να καθυ-
στερήσουν για λίγες ημέρες τις ανακοινώ-
σεις, οι οποίες, πάντως, θα έχουν πραγμα-
τοποιηθεί σε κάθε περίπτωση πριν από τη
μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην

Ουάσιγκτον. Μιλώντας χθες στον τηλεοπτι-
κό σταθμό Mega, o κυβερνητικός εκπρό-
σωπος έδωσε το περίγραμμα της επικείμε-
νης, οριζόντιας αυτήν τη φορά, παρέμβα-
σης τονίζοντας ότι οι κυβερνητικές εξαγγε-
λίες δεν αργούν. Ο Γιάννης Οικονόμου ση-
μείωσε επ’ αυτού πως «θα υπάρξει ουσια-
στική παρέμβαση και στήριξη και σε εκεί-
νους που είχαν υψηλότερες καταναλώσεις,
ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, με
αποτέλεσμα να δουν δραστικά μειωμένους
λογαριασμούς και για έναν μεγάλο χρονικό
ορίζοντα». Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος επιβεβαίωσε ότι η κυοφορού-
μενη δράση «θα έχει αντανάκλαση και στη
ρήτρα αναπροσαρμογής και θα έχει ως
αποτέλεσμα να πληρώνουμε το ρεύμα πολύ
φθηνότερα από τη στιγμή που άρχισαν οι
αυξήσεις και μετά». Όπως έχουμε αναφέ-
ρει όλο το προηγούμενο διάστημα, προς
ώρας φαίνεται να προκρίνεται η επιβολή
ανώτατων ορίων αποζημίωσης σε όλες τις
μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ήτοι μια σημαντική παρέμβαση στη χονδρι-
κή αγορά με άμεση επίπτωση, ωστόσο, στη
λιανική, μέσω της κρατικής επιδότησης της
διαφοράς που θα προκύπτει στην τελική τι-
μή του ηλεκτρικού ρεύματος στον κατανα-
λωτή. 

Δεν υπάρχει, πάντως, για την ώρα σαφής
εικόνα για τη φόρμουλα, βάσει της οποίας
θα επιτευχθεί μια τέτοια σημαντική μείωση
στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Στελέχη που λαμβάνουν μέρος στις κρί-
σιμες συσκέψεις μιλούν για μία τρόπον τινά
αδρανοποίηση της ρήτρας αναπροσαρμο-
γής, ωστόσο, μένει να αποσαφηνισθεί ο
τρόπος που αυτή θα επιτευχθεί.

Φωνές στην ΕΕ
Κυβερνητικά στελέχη παρατηρούν πως η

επίσπευση των παρεμβάσεων σε εθνικό
επίπεδο κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς οι
διεργασίες σε επίπεδο Βρυξελλών φαίνε-
ται πως καθυστερούν, κάτι που θα ετίθετο
επί τάπητος και κατά την έκτακτη χθεσινή
συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας των
κρατών-μελών της Ένωσης στις Βρυξέλ-
λες. Τούτο, πάντως, δεν συνεπάγεται πως η
Αθήνα έχει… εγκαταλείψει αυτό το μέτω-
πο, ιδίως τώρα, που φαίνεται πως ισχυρο-
ποιούνται οι φωνές στην ΕΕ που απαιτούν
μια γενναιότερη παρέμβαση. Ούτως ή άλ-
λως, κυβερνητικοί αξιωματούχοι πιστοποι-
ούν πως ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει ενεργό
ρόλο στις παρασκηνιακές ζυμώσεις ενόψει
της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στα
τέλη Μαΐου.
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Προκρίνεται η επιβολή
ανώτατων ορίων αποζημίωσης
σε όλες τις μορφές παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Αποφάσεις στην Αθήνα με 
το βλέμμα στις… Βρυξέλλες 

Η ενεργειακή ασφάλεια περνά μέσα από την Αλεξανδρούπολη
Παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μι-

σέλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στην Αλεξαν-
δρούπολη για τα εγκαίνια της νέας μονάδας FSRU, που αναμένε-
ται να ενισχύσει το μερίδιο του LNG στο εθνικό ενεργειακό μείγμα

και ως εκ τούτου την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Ενδεικτικό
της εμβέλειας αυτής της κρίσιμης υποδομής και η παρουσία στην
ακριτική πόλη των ηγετών της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της
Βορείου Μακεδονίας.

ΣΥΡΙΖΑ: Πάρτι 
με το ρεύμα 
εις βάρος 
των πολιτών
Μετά τα μηνύματα της Πρωτομα-
γιάς, η αξιωματική αντιπολίτευση
εξακολουθεί να «σηκώνει» το ζήτη-
μα των φουσκωμένων λογαριασμών
της ΔΕΗ, που συνεχίζουν να κατα-
φτάνουν σε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις. Ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, μάλι-
στα, σε συνέντευξή του έκανε λόγο
για πλιάτσικο, την ώρα, μάλιστα, που
η κυβέρνηση αποδέχεται ανοιχτά το
πρόβλημα. 
Πηγές της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης εκτιμούν πως η κυβέρνηση
εγκλωβίστηκε στις «χάρες που
έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στους παρόχους» και πως είναι
σκάνδαλο το γεγονός ότι ένα πρω-
τοκλασάτο στέλεχος της Νέας Δη-
μοκρατίας όπως ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης παραδέχεται ότι η ίδια η κυ-
βέρνηση επέλεξε να χρεοκοπή-
σουν οι πολίτες αντί οι πάροχοι. 

Μήνυμα νίκης η 15η του Μάη

Με αφήγημα πια τις έξι δεσμεύσεις
του Αλέξη Τσίπρα από το Συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη και μέλη ετοι-
μάζονται να δώσουν τη μάχη της
Κεντρικής Επιτροπής, με τους προ-
εδρικούς να έχουν ως στόχο να μη
σπάσουν οι γραμμές των κεντρικών
στελεχών και την Ομπρέλα να βάζει
τον πήχη αύξησης της επιρροής της
από το 25% στο 40%. 
Η είδηση της πρότασης του εισαγ-
γελέα για παραπομπή του Νίκου
Παππά σε ειδικό δικαστήριο, για
την ιστορία με τις τηλεοπτικές άδει-
ες, προκάλεσε κύμα συμπαράστα-
σης στο πρόσωπο του πρώην
υπουργού αλλά και συσπείρωσης,
αφού πολλά στελέχη ακόμη και από
την Ομπρέλα δήλωσαν δημόσια τη
στήριξή τους. Όπως και να έχει, η
εκλογή του Αλέξη Τσίπρα από τη βά-
ση στις 15 του Μάη θα είναι το εναρ-
κτήριο λάκτισμα της προεκλογικής
περιόδου που όπως δηλώνουν με
βεβαιότητα κύκλοι της Προοδευτι-
κής Συμμαχίας θα φέρει τη νίκη
στον ΣΥΡΙΖΑ και -αλλιώς αυτή τη
φορά- δεύτερη θητεία της Αριστε-
ράς στην κυβέρνηση της χώρας.



στον Σωτήρη Πίκουλα

Ο
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κων-
σταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξή του
στην «Political» απαντάει σε κρίσιμα
ερωτήματα για τις εκλογές, τα επερχόμε-

να μέτρα στήριξης, το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης
με ΚΙΝΑΛ αλλά και την κρίσιμη ατζέντα της ασφά-
λειας και της μετανάστευσης. 

Η μεγάλη εικόνα στη σημερινή πολιτική σκη-
νή είναι ότι βρισκόμαστε σε μια άτυπη προ-
εκλογική περίοδο, όπου οι υπουργοί και οι
βουλευτές κινούνται διαρκώς στις περιφέ-
ρειές τους διά παν ενδεχόμενο παρά τις δια-
βεβαιώσεις για εξάντληση της τετραετίας.
Συμφωνείτε;

Θεωρώ ότι αν κάποιος βουλευτής είναι εξαφανι-
σμένος από την περιφέρειά του επί τρία χρόνια και
τώρα ξεκινά να «κινείται» έχει κάνει τεράστιο λά-
θος ανεξαρτήτως της ημερομηνίας των εκλογών.
Είναι καθήκον μας να έχουμε διαρκή παρουσία στις
περιφέρειές μας ώστε να εκπροσωπούμε τον κό-
σμο και να λύνουμε προβλήματα. Προφανώς όσο
μειώνεται ο φόβος για την Covid τόσο πιο μεγάλες
θα είναι και οι συγκεντρώσεις που έλειψαν τα τε-
λευταία δύο χρόνια λόγω μέτρων.

Θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2023 και η
συμπλήρωση της τετραετίας, έπειτα από πολλούς
εκλογικούς κύκλους που έκλεισαν πρόωρα, θα εί-
ναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας και σταθε-
ρότητας. Για να λάβουμε ψήφο εμπιστοσύνης από
τον ελληνικό λαό πρέπει να συνεχίσουμε να υλο-
ποιούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις παρά τις
διεθνείς κρίσεις. 

Αναμφίβολα, η ακρίβεια και η ενεργειακή
κρίση αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα για το
οποίο υπάρχει δυσαρέσκεια του κόσμου. Όλοι
βρίσκονται σε αναμονή ανακοίνωσης νέων
μέτρων. Πιστεύετε ότι θα καλυφθούν οι απαι-
τήσεις τους;

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος είναι το με-
γαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάθε νοι-
κοκυριό και κάθε επιχείρηση στη χώρα. Με τη δια-
φορά ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν την επιλογή να
μετακυλίσουν το κόστος στον καταναλωτή, που εί-
ναι πάντα το μεγαλύτερο θύμα της ακρίβειας.

Για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει πρώτα να
το κατανοήσουμε. Υπάρχει τεράστια παραπληρο-
φόρηση για τους λόγους που έχει ακριβύνει το ρεύ-
μα. Ο βασικός λόγος είναι η έκρηξη στις τιμές του
φυσικού αερίου. Υπάρχουν μέρες που η τιμή του εί-
ναι δεκαπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα χρό-
νια. Και επειδή η χώρα μας παράγει ηλεκτρικό ρεύ-
μα κατά 30% από εισαγόμενο φυσικό αέριο, αυτό
επηρεάζει αντίστοιχα την τιμή της κιλοβατώρας.

Άρα οι λύσεις είναι δύο. Πρώτον, αύξηση της πα-
ραγωγής ενέργειας από τις ανανεώσιμες, που είναι
η πιο φτηνή διαθέσιμη πηγή ενέργειας, και, δεύτε-
ρον, ευρωπαϊκή παρέμβαση στην τιμή χονδρικής
του φυσικού αερίου.

Αν πετύχουμε αυτά και πέσει το κόστος ενέργει-

ας, η ακρίβεια θα υποχωρήσει. Και σε συνδυασμό
με την αύξηση μισθών και τη μείωση φόρων που
ήδη συμβαίνουν, η κοινωνία θα ανακουφιστεί στην
πράξη. Εξυπακούεται ότι μέχρι τότε όλα τα έσοδα
από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ λόγω ακρίβειας θα
επιστρέφονται στους πολίτες όπως συνέβη ήδη. 

Θεωρείστε κεντροδεξιός πολιτικός που δεν
έχει ζήσει ως βουλευτής τη συγκυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ του 2012-2015. Τώρα που έχει
ανοίξει η κουβέντα για πιθανή συνεργασία
των κομμάτων μετά τις δεύτερες εκλογές,
πώς τοποθετείστε;

Είμαι πολύ περήφανος για το τεράστιο έργο που
έκανε η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά σε συνερ-
γασία με τον κ. Βενιζέλο στην πιο δύσκολη στροφή
της μεταπολιτευτικής ιστορίας της χώρας. Και βλέ-
πω επίσης ότι ο κόσμος έχει αναγνωρίσει -έστω και
αργά- την αξία και το έργο Σαμαρά τόσο εντός όσο
και εκτός Ελλάδος. Εκείνη την περίοδο είχα την τι-
μή να είμαι πρόεδρος της Νεολαίας του ΕΛΚ σε
εποχές παντοδυναμίας Μέρκελ και έντονου ανθελ-
ληνικού κλίματος και ξέρω πόσο δύσκολο ήταν να
αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα.

Σήμερα είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Η χώρα
έχει σταθερή κυβέρνηση, έχουμε ισχυρή ανάπτυξη,
αυξάνονται η απασχόληση και οι μισθοί, μειώνονται
οι φόροι, έρχονται επενδύσεις, γίνονται πράγματα
που δεν θα ήταν εφικτά χωρίς αυτοδυναμία.

Παρά το κύμα ακρίβειας θεωρώ ότι φτάνοντας
στις κάλπες ο κόσμος θα δει τη μεγάλη εικόνα. Και
θα κληθεί να επιλέξει μεταξύ μιας σταθερής κυ-
βέρνησης Νέας Δημοκρατίας και μιας σοσιαλιστι-

κής συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ. Δικό μας κα-
θήκον είναι να παραμείνουμε συνεπείς και προση-
λωμένοι στο όραμά μας. Να γίνει η Ελλάδα μια χώ-
ρα πρότυπο. 

Βλέπουμε πολλά κόμματα στα δεξιά της ΝΔ να
αναπτύσσονται και να καλύπτουν με τον προ-
γραμματικό τους λόγο μια ατζέντα ευνομίας,
ασφάλειας, πάταξης εγκληματικότητας και
ενάντια στη λαθρομετανάστευση. Πιστεύετε
ότι η κυβέρνηση έχει περιθώρια για πιο απο-
τελεσματικές πολιτικές;

Πάντα υπήρχαν μικρά κόμματα που υπόσχονταν
μαγικές λύσεις χωρίς το άγχος της υλοποίησής
τους. Η αλήθεια είναι όμως ότι τόσο στην εγκλημα-
τικότητα όσο και στη λαθρομετανάστευση τα τελευ-
ταία χρόνια έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η
Ελλάδα δεν βιώνει πλέον μεταναστευτική κρίση και
οι ροές στο Αιγαίο μειώθηκαν κατά 90%. Αν κοιτάξει
κανείς τι γινόταν το 2015, την περίοδο κορύφωσης
της προσφυγικής κρίσης, οι ροές είχαν φτάσει τις
874.735, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευ-
σης και Ασύλου. Αντιθέτως, φέτος είχαμε μόλις
8.616.

Στο μέτωπο της εγκληματικότητας τα στοιχεία της
ΕΛΑΣ δείχνουν μείωση 30% σε σχέση με το 2018 και
το 2019 σε ληστείες, ανθρωποκτονίες, διαρρήξεις
και κλοπές ΙΧ. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε ο στόλος με
180 νέα περιπολικά και ειδικά οχήματα, ενώ ενδυ-
ναμώθηκε η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων
κατά 50% στις πύλες εισόδου της χώρας. Έχουμε
πολλά ακόμη να κάνουμε, αλλά η μέχρι τώρα προ-
σπάθεια αποδίδει καρπούς. Κ
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«Nα συνεχίσουμε 
να υλοποιούμε 
τις δεσμεύσεις μας»
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Έχει ενοχλήσει τα ανώτατα πατώματα του
υπουργείου Υγείας (και όχι μόνο) η επί-
δειξη της χλιδάτης ζωής σε τοπ ξενοδο-
χείο της Σαντορίνης, όπου πέρασε το
τριήμερο της Πρωτομαγιάς συγκεκριμέ-
νος καθηγητής που βλέπαμε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα να υποστηρίζει τα
πολύμηνα lockdowns. Δεν είναι καλή ει-
κόνα, πόσω μάλλον όταν πηγές του
υπουργείου τονίζουν ότι από Σεπτέμβριο
μπορεί να δούμε νέα περιοριστικά μέτρα
και αναμνηστική δόση εμβολίου. 

KOYIZ 
Ένα πουλάκι που τιτιβίζει γύρω από
τη Χαριλάου Τρικούπη μού τόνισε
ότι δεν θα είναι εύκολη η συμβίω-
ση, αν τελικά προκύψει εκ νέου
σύμπραξη ΚΙΝΑΛ - Μανιάτη, με τον
τωρινό γραμματέα Τομέα Ενέργει-
ας του ΚΙΝΑΛ Χάρη Δούκα. Υπάρ-
χει, όπως μου λένε, μερική διαφω-
νία για το πώς θα γίνει η απεξάρτη-
ση της Ευρώπης και της Ελλάδας
από το ρωσικό αέριο, θέμα που μας
απασχολεί ήδη... 

Νέοι συνοριοφύλακες το 2023
ΑΞΙΖΕΙ…

Πιο πολύ από όλους στενοχω-
ρήθηκε για τον άξαφνο χαμό
του μητροπολίτη Δράμας Παύ-
λου η βουλευτής Δράμας του
ΚΙΝΑΛ Χαρά Κεφαλίδου, η
οποία είχε μια πνευματική
σχέση με τον κληρικό, όπως
και όλος ο προοδευτικός χώ-
ρος της Δράμας και των γύρω
περιοχών της Μακεδονίας. Ο
μητροπολίτης είχε «κυνηγή-
σει» τους ψεκασμένους κλη-
ρικούς και τους πιστούς που
«θεωρούσαν έργο του Σατανά
τον εμβολιασμό», ενώ είχε πά-
ρει σαφείς θέσεις για τον ρόλο
της Εκκλησίας. Βέβαια, οι πο-
λέμιοί του δεν έχασαν την ευ-
καιρία να πουν ότι «πέθανε»
απρόοπτα επειδή εμβολιάστη-
κε… Δεν αλλάζουν έτσι εύκο-
λα τα μυαλά… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Υπογράφηκε η υπουργική
απόφαση από τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Τάκη
Θεοδωρικάκο και τον
υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολί-
τη Λευτέρη Οικο-
νόμου για την
πρόσληψη 250 συ-
νοριακών φυλάκων
που θα στελεχώσουν
υπηρεσίες της Περιφερει-
ακής Ενότητας Έβρου. Μετά
τη δημοσίευση της απόφασης

αναμένεται την ερχόμενη
εβδομάδα η έκδοση της σχε-
τικής προκήρυξης από το αρ-

χηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας, ενώ η

όλη διαδικασία
πρόσληψης και εκ-
παίδευσης θα έχει
ολοκληρωθεί στις

αρχές του επόμενου
έτους. Το 2023 λοιπόν θα

ενισχυθούν τα σύνορα, κυ-
ρίως τα ανατολικά, με νέους
250 συνοριοφύλακες. 

Τριπλασιάστηκαν οι εντάξεις
στο «Πρόγραμμα Τρίτσης»

Οι προθέσεις είναι καλές, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό
ισχύει στο έπακρο για την πολιτική. Απόδειξη, το Πρόγραμμα «Αν-
τώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών. Από το 2018 έως το
2021 στο χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο εντάχθη-
καν έργα ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Όμως, από την
άνοιξη του 2021 μέχρι τώρα, σε λιγότερο από
ένα έτος, εντάχθηκαν έργα ύψους 2,1 δισ.
ευρώ, πρόκειται δηλαδή για μια πρωτοφανή
επιτάχυνση που αναδεικνύει την αποτελε-
σματικότητα του αρμόδιου αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα. Όπως και
την άριστη συνεργασία ανάμεσα στο κράτος και την αυτοδιοίκηση
αλλά και την προσήλωση των υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτε-
ρικών. Και όπως λένε όσοι ξέρουν, λόγω του μεγέθους των έργων
αυτά τα χρήματα θα πέσουν στην τοπική κοινωνία αλλάζοντας την
καθημερινότητα των πολιτών σε όλη τη χώρα σε ένα διάστημα που
θα πηγαίνουμε σε εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Και αυτό
το ξέρει καλύτερα από όλους ο πρωθυπουργός.

Το βραβείο από Άδωνι - Φασούλα 
Την άνοδο στην Α2 του μπάσκετ πανηγύρισε ο υπουργός Ανά-

πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μαζί με παίκτες και προπονητικό
προσωπικό του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου. Η ομάδα της
«γειτονιάς των στρατηγών» έπειτα από χρόνια ανέβηκε στη δεύ-
τερη κατηγορία και όλα τα τμήματα της ομάδας το πανηγύρισαν
στο κλειστό του Παπάγου, το επονομαζόμενο και «Saloon». To
κύπελλο του πρωταθλητή της Β’ Εθνικής στον ΑΣ Παπάγου έδω-
σαν από κοινού ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο θρύλος του μπάσκετ
Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος είχε πάει να παρακολουθήσει
τον τελευταίο αγώνα του Παπάγου ως μέλος της Ομοσπονδίας. 

Επειδή ακούγονται πολλά και θα ακουστούν ακόμη
περισσότερα για τον Νότιο Τομέα σχετικά με τις
νέες υποψηφιότητες, ο ανταγωνισμός είναι μεγά-
λος, αλλά η επικείμενη υποψηφιότητα του δημάρ-
χου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου κερδίζει
διαρκώς έδαφος. Όσον αφορά τις διαρροές ότι λό-
γω της εγκυμοσύνης της συζύγου του δεν θα έχει
χρόνο διαθέσιμο να τρέξει την υποψηφιότητά του,
είναι εκ του πονηρού...  

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...
Τους τρολάρει ο Κυριάκος...

Δεν μπορεί… Μάλλον ο πρωθυπουργός τρολάρει άσχημα την
Κουμουνδούρου και τα φερέφωνά της σχετικά με αυτό το ευφάν-
ταστο θέμα των βασιλιάδων. Πριν από μια εβδομάδα όλοι γέλασαν
με τον τίτλο εφημερίδας που απηχεί απολύτως τον ΣΥΡΙΖΑ, που
έλεγε ότι ο Μητσοτάκης φέρνει από τον παράθυρο τον βασιλιά
Κωνσταντίνο επειδή θέλει να αξιοποιήσει το Τατόι. Χθες, μια
εβδομάδα μετά, ο ίδιος έβαλε στο πρόγραμμά του να δει τον βασι-
λιά και τη βασιλική οικογένεια του Βελγίου. Τι να σκέφτονται τώρα
στην Κουμουνδούρου που είναι σε δίλημμα: να πουν στις εφημε-
ρίδες τους να γράψουν ότι ο Μητσοτάκης θέλει να φέρει πίσω τον
θεσμό της μοναρχίας ή θα τους πάρουν με τις τομάτες; 

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις
που δέχεται ο Νίκος Δένδιας από
πρόσωπα που βρίσκονται εκτός
κεντροδεξιού χώρου. Γνωστή πα-
ραπολιτική στήλη σε ιστορική κυ-
ριακάτικη εφημερίδα τον κατηγό-
ρησε -κάνοντας μάλιστα λόγο για
«φάουλ»- επειδή δεν έκανε καμία
ανάρτηση για τον θάνατο του συγ-
γραφέα και επί 33 χρόνια στελέ-
χους του ΥΠΕΞ Ευάγγελου Κωφού.

Λόγω όμως της Πρωτομαγιάς η
ύλη των εφημερίδων έκλεισε νω-
ρίτερα και αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα να μην πάρουν χαμπάρι την
ανάρτηση του υπουργείου Εξωτε-
ρικών, την οποία αναπαρήγαγε
στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Twitter ο Νίκος Δένδιας. «Εκ-
φράζουμε τη θλίψη μας για την
απώλεια του Ευάγγελου Κωφού, ο
οποίος πέρα από διακεκριμένος
ιστορικός και συγγραφέας επιστη-
μονικών μελετών υπήρξε για δε-
καετίες εμπειρογνώμονας του
υπουργείου Εξωτερικών για τα
βαλκανικά θέματα», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

Όποιος βιάζεται…



Στο Συνέδριο της ΝΔ θα γίνουν οι ανακοινώ-
σεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πλαφόν
στις τιμές του ρεύματος. Λίγο έως πολύ το
αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου: «Δεν θα ξαναδούμε λο-
γαριασμό που θα είναι 4 και 5 φορές πάνω».
Με όσο δημοσιονομικό χώρο δημιουργήθηκε
και όποια δυνατότητα υπάρχει, θα γίνει δεύ-
τερη παρέμβαση από την κυβέρνηση. Οι πλη-
ροφορίες επιμένουν ότι τις σχετικές ανακοι-
νώσεις θα τις κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης στο
Metropolitan Expo.

Ποιοι χάρηκαν με την επιστροφή του Θύμιου
Λυμπερόπουλου στην προεδρία του ΣΑΤΑ;
Σχεδόν δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του,
ο... αιώνιος συνδικαλιστής των αυτοκινητι-
στών επέστρεψε με χαρακτηριστική άνεση
στην ηγεσία του συνδικάτου μετά τις εκλογές
που πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες μέ-
ρες. Μαθαίνω λοιπόν ότι σε πελάγη ευτυχίας
πλέουν στην Αθήνα ο Χρήστος Σπίρτζης και
στη Θεσσαλονίκη η Κατερίνα Νοτοπούλου.
Δεν θα τους αφήσει έτσι ο Θύμιος…                        

ΠΠοιοι χάρηκαν με 
την επιστροφή του Θύμιου;        

Σπαζοκεφαλιά για την κυβέρνηση αποτελεί
το σενάριο περί μείωσης του ΦΠΑ έστω και
σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης. Οι περισ-
σότεροι συμφωνούν ότι μια τέτοια ενέργεια
θα δώσει ανάσα στις ευπαθείς ομάδες και θα
συγκρατήσει κάπως τις σφοδρές πληθωρι-
στικές τάσεις. Παρ’ όλα αυτά, αντίθετος φαί-
νεται να είναι ένας εκ των βασικών παικτών
του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνη-
σης, δηλαδή ο Θόδωρος Σκυλακάκης. Ο Σκυ-
λακάκης δεν θέλει καν να το ακούει, διότι πι-
στεύει ότι μια τέτοια οριζόντια μείωση του
ΦΠΑ θα τινάξει στον αέρα τους δημοσιονο-
μικούς στόχους.        

Ο Παύλος έγινε viral            
Πρώτη φορά τον είδα τόσο επιθετικό και τό-
σο φωνακλά. Ο Παύλος Γερουλάνος την πε-
ρασμένη εβδομάδα στο τηλεοπτικό κανάλι
Action24 βρέθηκε απέναντι στον Παύλο Μα-
ρινάκη και στον Κώστα Ζαχαριάδη και δεν
τους άφησε να αρθρώσουν λέξη. Μιλάμε για
φουλ επίθεση και στους δύο. Να σας πω την
αλήθεια, δεν κατάλαβα τι έλεγε, αλλά οι «αν-
τίπαλοί» του δεν κατάφεραν να πουν λέξη…
Μάλιστα, σήκωσε το βίντεο στα social media
και έσπασε ταμεία.

Σενάρια ανασχηματισμών
μετά τα γκάζια από 
τον Μητσοτάκη

Φ
ούντωσαν τα σενάρια ανασχηματι-
σμού μετά τα γκάζια που έβαλε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό.

Να σας πω τι έμαθα εγώ, επίσημα και ανεπίση-
μα… Από το Μέγαρο Μαξίμου, όπως συμβαί-
νει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, διαψεύδουν
οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Σχετική απόφαση
δεν φαίνεται να έχει ληφθεί ακόμη. Στα ανεπί-
σημα που έμαθα από άλλες «γαλάζιες» πηγές
λέγονται τα ακόλουθα: Ο ανασχηματισμός εί-
ναι μια κίνηση πολιτικού αιφνιδιασμού που
δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση με την τιμωρία ή
την επιβράβευση συγκεκριμένων υπουργών.

Πάντως, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
που διανύουμε ένας ανασχηματισμός δεν έχει
καμία απολύτως σκοπιμότ ητα και κανένα κέρ-
δος, διότι μέχρι το τέλος της τετραετίας θα έχει
ξεχαστεί. Ένας «εκλογικός ανασχηματισμός»

με πολιτικές αντικαταστάσεις τεχνοκρατών θα
έχει ενδεχομένως ένα ενδιαφέρον λίγο πριν
από τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι
περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες
συγκλίνουν στο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν θα ανακατέψει την τράπουλα μέχρι το τέλος
του καλοκαιριού. Με την ακρίβεια και τις πλη-
θωριστικές τάσεις να πιέζουν οριζόντια τον
κοινωνικό ιστό, δύσκολα θα ρισκάρει κάτι τέ-
τοιο.

Ο Αύγουστος θα είναι ένας καθοριστικός μή-
νας, αφού θα μπορέσει να μετρηθεί ποσοστιαία
και ποιοτικά το κυβερνητικό έργο με βασικό
παράγοντα τον τουρισμό πάνω στον οποίο ενα-
ποτίθενται σημαντικές ελπίδες. Αν βγει το κα-
λοκαίρι με ζεστό χρήμα στα ταμεία από την
τουριστική βιομηχανία και χωρίς φυσικές κα-
ταστροφές, θα δώσει ένα θετικό πρόσημο για
το κυβερνών κόμμα. Συνεπώς στο τέλος του
καλοκαιριού θα έχουμε δημοσκοπικά μια κα-
θαρή εικόνα για το αν η ΝΔ υπέστη μεγαλύτερη
φθορά ή κρατά τα ποσοστά της με ανοδικές τά-
σεις. Από την ανάλυση αυτών των στοιχείων θα
εξαρτηθούν πολλά πράγματα, μεταξύ των οποί-
ων ο ανασχηματισμός και ο ακριβής χρόνος
των εκλογών.

Το ότι υπάρχουν Έλληνες δημοσιο-
γράφοι που καταπίνουν αμάσητη
την τουρκική προπαγάνδα που
«διανέμει» η τουρκική πρε-

σβεία στην Αθήνα με ξεπερνά-
ει… Είτε ηθελημένα είτε λόγω

ανοησίας, μεταφέρουν άκριτα όλη την
τουρκική επιχειρηματολογία για το FIR Αθηνών, τα
ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο και τις επανα-
προωθήσεις μεταναστών...
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Η διαφωνία Σκυλακάκη
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Γυναίκα για γραμματέα;

Ε
να νέο σενάριο για το όνομα του γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ακούγεται εντόνως τελευ-

ταία. Σας είχα γράψει προσφάτως ότι ο πρόεδρος Αλέξης θα προτείνει κάποιον της απολύ-
του εμπιστοσύνης του για ευνόητους λόγους. Προφανώς ο επικρατέστερος είναι ο Δημή-

τρης Τζανακόπουλος, αφού διαθέτει την αναγκαία και ικανή συνθήκη της εμπιστοσύνης. Το κακό
είναι ότι Δημήτρης δεν σηματοδοτεί καμία ανανέωση, αφού είναι ήδη γραμματέας του κόμματος.
Εσχάτως λοιπόν κάποιοι έχουν ρίξει στο τραπέζι τη λύση της συζύγου του Τζανακόπουλου, της
Έφης Αχτσιόγλου. Η Έφη είναι νέα, όμορφη, δυναμική και φουλ προεδρική. Τρόπον τινά, θα ση-
μάνει και κάποια σχετική ανανέωση… Άσε που με την Έφη ο πρόεδρος θα πουλήσει και το αφή-
γημα περί «50%-50%» σε όλα, της καθιέρωσης της ισάριθμης αντιπροσώπευσης των φύλων σε
όλα τα επίπεδα του κόμματος.

Παρέμβαση Θεοδωρικάκου 
για την κακοποίηση της γάτας
Την άμεση αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου προκάλεσε το

βίντεο που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο, στο οποίο καταγράφηκε άνδρας να δελεάζει με φαγητό

δύο γατάκια σε ψαροταβέρνα και να κλωτσά το ένα στη θάλασσα. Ο υπουργός επικοινώνησε με τον

αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, και με τον διοικητή της

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αστυνομικό διευθυντή Βασίλη Παπακώστα, ζητώντας να βρε-

θεί ο δράστης που κλώτσησε γατάκι για να πέσει στη θάλασσα, ο οποίος τελικά συνελήφθη. Υπεν-

θυμίζεται ότι ο βασανισμός ζώου αποτελεί κακούργημα και επιφέρει πρόστιμο έως και 50.000 ευ-

ρώ και ποινή φυλάκισης έως 10 έτη. 
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Ο Πάνος 
ο τουρκοφάγος... 
Μια απίστευτη ανάρτηση επέλεξε
να δημοσιεύσει ο πρώην
υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος
Καμμένος με αφορμή το μπαράζ
υπερπτήσεων τουρκικών F-16 στο
Αιγαίο, που οδήγησε στο
«πάγωμα» εκ μέρους της
ελληνικής κυβέρνησης των
στρατιωτικών Μέτρων
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
Συγκεκριμένα, ο Πάνος Καμμένος
επέλεξε να δημοσιεύσει μια
φωτογραφία ενός
καταρριφθέντος τουρκικού drone
με την ένδειξη Bayraktar. «Μόνο
από τέτοιο μέτρο οικοδόμησης
εμπιστοσύνης καταλαβαίνουν.
Ξέρουν αυτοί...», έγραψε. Τώρα
μάλιστα. Σωθήκαμε.

Ποιοι κατεβαίνουν
με το ΠΑΣΟΚ
Φρέσκα κουλούρια και ρεπορτάζ
σάς έχω από το ΠΑΣΟΚ. Σε
προχωρημένες συζητήσεις για
την κάθοδό τους με τη σημαία
του ΚΙΝΑΛ είναι οι
δημοσιογράφοι Ανδρέας
Παπαδόπουλος και Δημήτρης
Στάμου, ο εγκληματολόγος
Γιάννης Πανούσης αλλά και ο
απόστρατος αξιωματικός της
ΕΛΑΣ Θανάσης Κατερινόπουλος.
Ακούγονται εντόνως και τα
ονόματα του Κώστα Χρυσόγονου
αλλά και του Σταύρου Κοντονή,
που και οι δυο ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Για τους δύο πρώτους είμαι
βέβαιος ότι έχουν κλείσει.
Πανούσης και Κατερινόπουλος
δεν έχουν δώσει τα χέρια, αλλά
το πιθανότερο είναι να
«κλειδώσουν» σύντομα οι
υποψηφιότητές τους.

Ποιο παλαιό
και σημαίνον

στέλεχος της Νέας
Δημοκρατίας δεν θέλει να
ακούει για τον «Βρυξελλιώ-
τη πρωθυπουργό»; Όταν
ακούει το όνομά του παθαί-
νει αναφυλαξία. Πάντως, ο
συγκεκριμένος «γαλάζιος»
βετεράνος ξέρει καλά από τα
παλιά τι «μαργαριτάρι» είναι
ο «υποψήφιος οικουμενι-
κός». Ας μην επεκταθώ.  

Μπέρδεψαν 
τις εσωκομματικές
εκλογές 
με τις εθνικές             
Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το σύν-
θημα του Αλέξη Τσίπρα για τις εκλογές
της 15ης Μαΐου; Η ηγεσία της Κουμουν-
δούρου προφανώς «μπέρδεψε» τις
εσωκομματικές εκλογές με τις εθνικές
και, ως εκ τούτου, το σύνθημα που κυ-
ριαρχεί στις αφίσες του κόμματος είναι
το «Ψηφίζουμε όλοι! Τους στέλνουμε
πίσω τον λογαριασμό». Το να συνδέεται
η διαδικασία εκλογής αρχηγού του κόμ-
ματος με συνθήματα προεκλογικού
αγώνα και, μάλιστα, όταν μοναδικός
υποψήφιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, δεν
το λες και φυσιολογικό. Επιβεβαιώνει
απλώς το βέρτιγκο της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης.

Ποιοι διαφωνούν με το όνομα «ΠΑΣΟΚ»;
Σε πολιτικό οργασμό βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή

βεβαίως το επικείμενο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στις 20-22 Μαΐου και με
κομβική ημερομηνία την 8η Μαΐου, όταν θα διεξαχθεί το εσωτερικό δημοψήφισμα για το
όνομα του κόμματος. Το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι να προσέλθουν στις κάλπες
τουλάχιστον 100.000 μέλη και φίλοι του κόμματος. Οι επιλογές για το όνομα είναι τρεις:
ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής, ΠΑΣΟΚ/Δημοκρατική Παράταξη και σκέτο ΚΙΝΑΛ. Τα παραπά-
νω ονόματα έχουν προκύψει έπειτα από σχετικές, στοχευμένες έρευνες κοινής γνώμης
στην εκλογική δεξαμενή του κόμματος. Η γενική εικόνα που υπάρχει είναι ότι ο όρος
«ΠΑΣΟΚ/Δημοκρατική Παράταξη» είναι αυτός που συγκινεί περισσότερο από όλους, ενώ
όλες οι τάσεις δείχνουν ότι η κοινωνική βάση επιθυμεί την επιστροφή του ιστορικού συμ-
βόλου του «πράσινου ήλιου». Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μπλοκ εντός της Χαριλάου
Τρικούπη που επιμένει στο όνομα «Κίνημα Αλλαγής». Πρόκειται κυρίως για στελέχη προ-
ερχόμενα από τη Δημοκρατική Αριστερά, το Ποτάμι και από ορισμένους σκληρούς Γεννη-
ματικούς.



Από τους πολιτικούς δεν έλειψε ποτέ 
η δύναμη, έλειψε όμως η θέληση

«Τα κτήνη είναι του Θεού, η κτηνωδία είναι των ανθρώπων»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

του
Μιχάλη 
Καρχιμάκη

Πρώην υπουργός,
πρώην γραμματέας
ΠΑΣΟΚ, μέλος 
του πολιτικού
συμβουλίου
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Ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα, και αυτό οφείλουμε να το παρα-

δεχτούμε και να επιχειρούμε να το αλλάξουμε, ο οικονομικός

τομέας και το διεθνές κεφάλαιο δεν επιβλήθηκαν με τόση

αλαζονεία στην πολιτική, θέτοντας σε ανυποληψία τους εκ-

προσώπους της. 

Η έννοια της Αλλαγής δεν είναι απλώς απαραίτητη στην πο-

λιτική, είναι η ίδια η πολιτική. Είναι οι οριακές στιγμές που κα-

λούμαστε να επαναπροσδιοριστούμε. Είναι οι κορυφαίες και

τολμηρές στιγμές των απαιτούμενων πολιτικών συγκρούσε-

ων, αλλά και της αυτοκριτικής. Για αυτό στην πρώτη γραμμή

της πολιτικής πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι με όραμα, ήθος

και ψυχή. Άνθρωποι που δεν φοβούνται να δώσουν μάχες, αν-

ταποκρινόμενοι στις νέες ανάγκες του σήμερα και του αύριο,

με πρόσημο το δημόσιο και το κοινωνικό όφελος. Πολιτικοί

που τολμούν διαρκώς την αλλαγή. Γιατί μόνο στην ουσία της

βρίσκεται η πρόοδος.

Σήμερα οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας για μία ακόμη

φορά καλούνται με σταθερή βάση τις αρχές και τις αξίες του

δημοκρατικού σοσιαλισμού, την πίστη για τη διεύρυνση της οι-

κονομικής και της κοινωνικής δημοκρατίας και την πεποίθη-

ση, για την εδραίωση του κράτους δικαίου να προχωρήσουν

σε μια νέα προοδευτική επανεκκίνηση.

Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί, αλλά είναι απαραίτητο.

Δεν είναι εύκολο γιατί, πρώτον, η σοσιαλδημοκρατία επιβάλ-

λεται όχι μόνο να βγει από τη στασιμότητα που βρέθηκε τα τε-

λευταία χρόνια, αλλά να το κάνει με τρόπο που να τροφοδοτή-

σει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη και την ελπίδα στους

πολιτικούς και τους κοινωνικούς της συμμάχους που επιδιώ-

κει να εκπροσωπήσει, έτσι ώστε να μην υπάρξει πολιτικό κενό

που θα επιτρέψει μέσα στη διεθνή δίνη να ξεπηδήσουν πολιτι-

κά ακραία υποκατάστατα.

Δεύτερον, γιατί η επιδιωκόμενη αλλαγή έχει από τη φύση

της πολλούς εχθρούς. Έχει εχθρούς τούς εκφραστές του συν-

τηρητισμού, τα αρπακτικά και τα άπληστα, χωρίς αρχές ένστι-

κτα του νεοκαπιταλισμού. Έχει εχθρούς όλους εκείνους που

θέλουν να διατηρήσουν τα προνόμιά τους μέσα από τη συντή-

ρηση της κρατικής γραφειοκρατίας και τις τρύπες της διοίκη-

σης λαφυραγωγώντας τον εθνικό πλούτο. Έχει εχθρούς

όσους επιδιώκουν ένα πολιτικό σύστημα απαξιωμένο, χειρα-

γωγημένο και εκβιαζόμενο από διάφορα κέντρα οικονομικής

και άλλων εκδοχών επιρροής, με εύθραυστα και κατακερμα-

τισμένα κόμματα.

Και επειδή στη ζωή όπως και στην πολιτική μια χαμένη

στιγμή, μια χαμένη ευκαιρία δεν επιστρέφει, το κίνημά μας

που ιστορικά κατοχυρώθηκε στις μεγάλες λαϊκές μάζες που

το πίστεψαν και το εμπιστεύτηκαν ως ο χώρος των αρχών και

των αξιών, ο χώρος που κυρίως μας έκανε περήφανους, μαζί

και όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας,

έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε στα νέα κοινωνικά τε-

κταινόμενα, με έναν αληθινό και ενοποιητικό λόγο, αλλά και

με μια κοινή στρατηγική και ιδεολογικοπολιτική ηγεμονία.

Γιατί έχουμε βαθιά την ευθύνη να βρισκόμαστε σε μια

διαρκή αντιπαράθεση με εκείνους τους αντιπάλους, επανα-

φέροντας με τη στάση μας την πολιτική στο προσκήνιο ως

πρωτοπόρα δύναμη και ως αντίβαρο σε ένα σύστημα συμφε-

ρόντων που επιχειρεί να την καθυποτάξει. Ένα σύστημα που

σήμερα επιχειρεί να καθιερώσει τον θρίαμβό του με έναν

αμιγώς χρηματοπιστωτικό χαρακτήρα που ουσιαστικά δεν

συνδέεται με την πραγματική οικονομία. Ένα σύστημα που

επιλέγει να εμφανίσει το πιο σκληρό του προσωπείο, καταρ-

γώντας στην ουσία κάθε συνεργασία με το κράτος και τις δυ-

νάμεις της εργασίας. Ένα σύστημα που πολλαπλασιάζει την

κερδοσκοπία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, απορρυθμίζον-

τας την παραγωγή και τις αγορές. Ένα σύστημα που δημι-

ουργεί μια κοινωνία με κάστες, προνόμια και εκατομμύρια

ανέργους. Ένα σύστημα που ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα, και

αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε και να επιχειρούμε να

το αλλάξουμε, ο οικονομικός τομέας, το διεθνές κεφάλαιο

και τα συστήματα συμφερόντων δεν επιβλήθηκαν με τόση

αλαζονεία στην πολιτική θέτοντας σε ανυποληψία τους εκ-

προσώπους της. Έχουμε, λοιπόν, βαθιά την ευθύνη να μην

προδώσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που δοκιμά-

ζεται, που παρακολουθεί αμήχανη τα τεκταινόμενα, με έλ-

λειμμα εμπιστοσύνης και με κυρίαρχη την αγωνία για το μέλ-

λον της. 

Με δεδομένο λοιπόν ότι «εν αρχή ην η πολιτική» και με γε-

γονός ότι οι περιγραφές για την κρίση που αφορούν και την

Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν πλέον περισσέψει.

Ας ανοίξουμε τον δρόμο σε προσεγγίσεις και πολιτικές για

το τι πρέπει να αλλάξει, μιας και οι εποχές αλλάζουν.

Είναι η περίοδος που δεν πρέπει να χαθεί, η περίοδος που η

μάχη πρέπει να δοθεί, με νέες ιδεολογικές και πολιτικές ανα-

φορές που δεν θα παραγνωρίζουν τη διεθνή πραγματικότητα

αλλά θα πατούν γερά πάνω σε αυτήν.

Με όπλο μας μια νέα πολιτική συγκρότηση, αυτόνομη από

κέντρα οικονομικής και όποιας άλλης δύναμης, έχουμε ευθύ-

νη να αντιπαρατεθούμε, να κερδίσουμε το παρόν και να παρα-

δώσουμε το μέλλον σε μια εθνική αλλά και πανευρωπαϊκή

προοδευτική συσπείρωση με αποστολή μια νέα οικονομική

ρύθμιση που θα ομαλοποιεί την αγορά και θα διανέμει δίκαια

τον παραγόμενο πλούτο.

Και μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη, γιατί είμαστε οι πολ-

λοί και απέναντί μας στέκονται οι λίγοι κάθε εκδοχής. Εκείνοι

που άλλο δεν κάνουν παρά να μηχανεύονται πώς θα αρπάξουν

τον μόχθο των πολλών. Και μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη

αυτή, γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη. Γιατί ας το παραδεχτούμε.

Από τους πολιτικούς ποτέ δεν έλειψε η δύναμη. Έλειπε όμως

η θέληση και αυτό είναι μια βαθιά και αναγκαία αλλαγή που

πρέπει να γίνει. Γιατί με τη θέληση δημιουργείς και προσφέ-

ρεις στον άνθρωπο και την κοινωνία πάρα πολλά και αυτό είναι

απόδειξη ότι δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο αλλά και τίποτα

ακατόρθωτο.

Όταν στον 21ο αιώνα ένας νεαρός άνδρας «που στις πλάτες

του στηρίζεται το μέλλον αυτής της χώρας» αντλεί ικανοποί-

ηση βασανίζοντας μια γάτα, τότε «δεν υπάρχει σωτηρία». Το

θέαμα γίνεται ακόμη πιο τραγικό διότι ο άνδρας αυτός δεν

αποτέλεσε μια θλιβερή εξαίρεση. Είχε ηθικούς αυτουρ-

γούς… την παρέα του που χασκογέλαγε όταν ο κύριος αυτός

κατάφερνε με δόλωμα μια «μαριδούλα» να ξεγελάσει μια

άμοιρη κεραμιδόγατα προκειμένου να τη σουτάρει στη θά-

λασσα ή στα χαλίκια, όπως ο ίδιος υποστήριξε σε μια προ-

σπάθεια να απολογηθεί. Εκεί όμως που η «τραγωδία» κορυ-

φώθηκε ήταν στο γεγονός ότι όλο αυτό το σκηνικό αποτυπω-

νόταν σε μια κάμερα κινητού τηλεφώνου, προκειμένου το

μέγα κατόρθωμα να ανεβεί στα social media! Σε κάθε «τρα-

γωδία» όμως υπάρχει και η κάθαρση και στην προκειμένη

περίπτωση επήλθε με τον «από μηχανής υπουργό» Προστα-

σίας του Πολίτη! Με εντολή του προς τον αρχηγό της ΕΛΑΣ

ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα για να βρεθεί ο κύριος αυτός.

Και εδώ αρχίζουν τα «ωραία». Για όποιον δεν το γνωρίζει, ο

βασανισμός ζώου θεωρείται κακούργημα!

Στο διά ταύτα όλοι αυτοί που «ηδονίζονται» κακοποιώντας

ζώα δεν γεννήθηκαν με αυτά τα ένστικτα. Διαμορφώθηκαν

από το περιβάλλον τους. Είναι το ίδιο περιβάλλον που δια-

μορφώνει τις συνθήκες για τον άνδρα-νταή, τη γυναίκα-θύ-

μα ή στην πιο ακραία μορφή βίας… την παιδική κακοποίηση.

Το 2017 τα στατιστικά στοιχεία των αμερικανικών διωκτι-

κών Αρχών που δόθηκαν στη δημοσιότητα προκαλούν σοκ.

Στο 88% οικογενειών που κατηγορήθηκαν για κακοποίηση

παιδιού διαπιστώθηκε και παράλληλη κακοποίηση ζώου. Το

85,4% των γυναικών και το 63% των παιδιών που φιλοξενήθη-

καν σε ξενώνες για θύματα ενδοοικογενειακής βίας είχαν

βιώσει επεισόδια κακοποίησης κατοικιδίου, ενώ το 76% των

κακοποιήσεων ζώων συνέβαινε μπροστά σε παιδιά προκα-

λώντας ψυχολογικά τραύματα. Η βία κατά των ζώων είναι έν-

δειξη σοβαρής συναισθηματικής διαταραχής και από τον Ια-

νουάριο του 2015 το FBI χαρακτήρισε την κακοποίηση ζώων

«έγκλημα κατά της κοινωνίας».

Όταν φτάνουμε στο σημείο να χρησιμοποιούμε τον «τρό-

μο» του νόμου για να αντιμετωπιστεί η κακοποίηση ζώων

από ανθρώπινη παρέμβαση, έχουμε αποτύχει ως κοινωνία.

«Tο μεγαλείο και η ηθική πρόοδος ενός έθνους μπορούν να

κριθούν από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα», είχε πει ο Μα-

χάτμα Γκάντι και προφανώς για ακόμη μια φορά δικαιώνεται.

Η κατρακύλα μας δεν έχει φραγμούς. Στον καιρό της κα-

ραντίνας πόσοι από εμάς «ανακάλυψαν» ξαφνικά τα φιλο-

ζωικά τους αισθήματα και απέκτησαν ένα σκυλάκι προκει-

μένου να κάνουν τη βόλτα τους εκμεταλλευόμενοι το παρά-

θυρο του νόμου; Από την άλλη πλευρά, πόσοι από αυτούς

που δηλώνουν -και είναι - φιλόζωοι αναλώνονται σε ρόλο

«Ιαβέρη» ή πελαγοδρομούν σε κύματα γραφικότητας;

Το ζήτημα δεν είναι να μπούμε σε άλλη μια αντιπαράθεση

χωρίς νόημα με αποσπασματικά μέτρα, αλλά να ανοίξει μια

σοβαρή συζήτηση ουσίας που θα θέσει τα προβλήματα στην

πραγματική τους διάσταση και θα προτείνει ιδέες και λύσεις

σε ένα σύγχρονο πλαίσιο.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο άνθρωπος που με πε-

ρισσή ευκολία μπορεί να βασανίσει ένα ζώο μπορεί με την

ίδια ευκολία να κάνει κακό στη γυναίκα ή το παιδί του… Και

αυτό δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ διότι, όπως ορθά είχε

επισημάνει και ο Βίκτωρ Ουγκό, «τα κτήνη είναι του Θεού, η

κτηνωδία είναι των ανθρώπων». 
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«Σ
πίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει», λέει μια
λαϊκή ρήση, αλλά και «κόμμα χωρίς κεντρώο
ψηφοφόρο εξουσία δεν βλέπει», σύμφωνα με

έμπειρους πολιτικούς αλλά και όπως έχει αποδειχθεί στην
πράξη.

Απομένουν λιγότεροι από δεκατρείς μήνες για τη λήξη της
συνταγματικής κυβερνητικής θητείας, για τη νέα εκλογική
αναμέτρηση, αν φυσικά ο πρωθυπουργός θελήσει να εξαντ-
λήσει την τετραετία.

Ο προσεταιρισμός όσο το δυνατόν περισσότερων ψηφο-
φόρων του Κέντρου είναι το ζητούμενο από τα δυο μεγαλύτε-
ρα κόμματα. Η μεγιστοποίηση των ποσοστών τους από το
Κέντρο δίνει τις δυνατότητες να κερδίσουν την πολυπόθητη
εξουσία.

Οι στρατηγικές τους, διαφορετικές. Το κυβερνών
κόμμα να παρουσιάσει όσο το δυνατόν περισσότερες
δεσμεύσεις που υλοποιήθηκαν. Το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης να μετασχηματιστεί όσο το δυνα-
τόν πιο ανώδυνα, να αλλάξει την εικόνα του και να τη
φέρει όσο πιο κοντά στο Κέντρο.

Όσο για το καθαρό κεντρώο κόμμα, μήλον της έριδος, θα
πρέπει να κρατήσει τους ψηφοφόρους του και να τους αυξή-
σει για να μπορέσει να επιβάλλει τις πολιτικές του σε πιθανή
περίπτωση συνεργασίας με το πρώτο κόμμα που θα βγει από
την κάλπη.

Το αφήγημα του κάθε κόμματος θα περάσει πιο εύκολα

στους πολίτες αν πλησιάζει στις προδιαγραφές ενός έξυπνου
τιπ, μιας έξυπνης φράσης που «μένει» στον πολίτη. Επωφε-
ληθείτε από την προσφορά του οδηγού Πολιτικής Επικοινω-
νίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» για να περάσετε τα μηνύ-
ματά σας.

1. Στην πολιτική και στη ζωή, να απαντάτε σε ό,τι σας ρωτά-
νε. Μη λέτε περισσότερα, μη δίνετε περισσότερες πληροφο-
ρίες που δεν ενδιαφέρουν και μπορεί να αλλάξουν το σκηνι-
κό.

2. Κάποια πολιτικά συνθήματα, βαρύγδουπα και γενικά,
προβάλλουν την εικόνα αυτάρεσκων πολιτικών της ελίτ, ενώ
δεν έχουν κανένα αντίκρισμα για τους πολίτες.

3. Όταν οι πολιτικές διαδικασίες αφορούν λιγότερους πο-
λίτες και η αποχή συνεχώς αυξάνεται, τότε να αναμένουν οι
κοινωνίες τα χειρότερα. Από εσωτερικές αναταραχές μέχρι
διεθνείς κρίσεις.

4. Αφθονούν στον πολιτικό χώρο της Ευρώπης οι πολιτικοί
χαμαιλέοντες, που αναιρούν τον εαυτό τους για να αποκομί-
σουν πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη.

5. Το πολιτικό Κέντρο, από μόνο του, δεν μπορεί να φέρει
τη νίκη. Είναι, όμως, ο εκλογικός χώρος που μπορεί να εξα-
σφαλίσει τη νίκη αν αθροιστεί με εκ δεξιών ή αριστερών
εκλογικές δυνάμεις.

6. Η συζήτηση για πρόωρες εκλογές δημιουργεί αστάθεια
στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Μήπως θα
έπρεπε να υπάρχει σύστημα σταθερής θητείας της Βουλής

και μόνο σε εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας να προκα-
λούνται πρόωρες εκλογές;

7. Door to door στις γειτονιές. Μια δράση που θυμίζει πα-
ραδοσιακή κομματική οργάνωση, που τα τελευταία χρόνια
περιορίστηκε λόγω πανδημίας, φαίνεται να αναβιώνει. Η
«ζωντανή» κουβέντα με τους πολίτες δίνει περισσότερα ψη-
φαλάκια από κάθε άλλη δράση στα social media.

8. Τρακτέρ ή ταξί, όσο πάμε για εκλογές θα «δουλέψουν»
και ως εκλογικά κέντρα των κομμάτων που λένε «ναι σε όλα»,
δηλαδή στις απαιτήσεις των κοινωνικών αυτών τάξεων.

9. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, δεν είναι κακό να είσαι
θαυμαστής του εαυτού σου, αρκεί να μην είσαι ο μόνος!

10. Το γνωστό λούμπεν υβριστικό χάσταγκ GFY που χρησι-
μοποιείται για να υποτιμήσει ένα πολιτικό πρόσωπο, προ-
σβάλλει και το σύνολο του πολιτικού μας προσωπικού αλλά
και την κοινωνία στο σύνολό της.

11. Με την αναγνωσιμότητα μπορεί να φτάσεις έξω από τη
Βουλή. Για να μπεις μέσα, χρειάζεσαι και την ευνοϊκή συγκυ-
ρία του κόμματός σου.

Περισσότερα τιπ θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής Επικοι-
νωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» και μόνο για τους ανα-
γνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political» διατίθεται
στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοι-
νωνήστε στο email: grammateia@nkmediagroup.gr ή στα
τηλέφωνα 210 9568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Σ
ε εκείνο τον αγώνα στον πάγκο των Γιουγκοσλάβων

καθόταν ο Ίβιτσα Όσιμ. Με τις φυγόκεντρες δυνάμεις

της διάσπασης να κυριαρχούν, μια εθνική ομάδα που

είχε στη σύνθεσή της Σέρβους, Κροάτες, Βόσνιους και Σλο-

βένους είχε ως προπονητή της μια μεγάλη ποδοσφαιρική

φυσιογνωμία που προσωποποιούσε, όντας Βόσνιος και κα-

θολικός στο θρήσκευμα, με τον καλύτερο τρόπο το βαλκανι-

κό πολυσυλλεκτικό αμάλγαμα ανθρώπων, θρησκειών και

πολιτισμών τής «πάλαι ποτέ» ενωμένης Γιουγκοσλαβίας.

Μιας χώρας που, ούσα στα πρόθυρα της διάσπασης, χρει-

αζόταν την πρόκριση της εθνικής της ομάδας στον τελικό του

Μουντιάλ του ’90 -και, με το ποδοσφαιρικό της ταλέντο να

υπερχειλίζει, γιατί όχι και την ίδια την κατάκτηση του τροπαί-

ου- για να βρει την κεντρομόλα συγκολλητική ουσία ψυχο-

λογικής ευφορίας που ίσως ανέσχεε τις κεντρόφυγες τάσεις

που λίγο μετά κλιμακώθηκαν στον αιματηρό εμφύλιο.

Προκειμένου τα ανθρώπινα πεπρωμένα να πάρουν ίσως

έναν λιγότερο αιματηρό δρόμο στη βαλκανική γειτονία μας,

όλοι οι άστατοι νόμοι της στρογγυλής «θεάς» φαινόταν πως

είχαν συνωμοτήσει εκείνο το καλοκαιρινό απόγευμα στην

Ιταλία. Μέχρι και ο «θεός» του ποδοσφαίρου, ο Ντιέγκο,

έχασε πέναλτι. Όμως, όπως είχε πει ο Ίβιτσα Όσιμ αργότερα

στο ελληνικό Πρωτάθλημα όταν ως προπονητής του Πανα-

θηναϊκού «έκλεψε» τη νίκη σε έναν αγώνα με τον Ηρακλή:

«Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Είναι σαν την εκδιδόμενη γυναί-

κα (σ.σ.: επί το κοσμιοτέρως λεγόμενον) που έχει μεταπτώ-

σεις». Ο επίσης Βόσνιος αλλά μουσουλμάνος στο θρήσκευ-

μα Φαρούκ Χατζιπέγκιτς ηττήθηκε στο κρίσιμο πέναλτι από

τον Αργεντινό τερματοφύλακα Σέρχιο Γκοϊκοετσέα, ο οποί-

ος, ειρήσθω εν παρόδω, ουδεμία σχέση έχει με τον συνεπώ-

νυμό του, τον Βάσκο Άντονι Γκοϊκοετσέα, τον «Χασάπη του

Μπιλμπάο» που κάποια χρόνια πριν είχε χορέψει ένα δολο-

φονικό αμυντικό ταγκό με τον αριστερό αστράγαλο του Μα-

ραντόνα καταγματικά μπλεγμένο στις τάπες των ποδοσφαι-

ρικών παπουτσιών του. Έτσι, η φανέλα της ενωμένης Γιουγ-

κοσλαβίας δεν κατέβηκε ξανά στα γήπεδα.

«Ήταν κάποτε μια χώρα», όπως έγραψε στη μεγάλη οθό-

νη ο Κουστουρίτσα, γιατί όσο πανανθρώπινη και αν είναι η

γλώσσα του ποδοσφαίρου, δεν φτάνει για να συνθέσει όλα

τα ασυνείδητα εναντιομερή της θνητής και ατελούς μας φύ-

σης και για να εξημερώσει τις βαρβαρότητες που συγ-

κρούονται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, ενίοτε και μέσα στην

ίδια χώρα. Όπως ήταν κάποτε και μια Πρωτομαγιά του ’88,

όταν με το γκολ του Γιώργου Μητσιμπόνα η ΑΕΛ «έκλεβε»

τη νίκη στο Αλκαζάρ, επίσης από τον Ηρακλή, και γινόταν η

μόνη επαρχιακή ομάδα που θα κατακτούσε ποτέ το πρωτά-

θλημα. Και μια Πρωτομαγιά του ’94 που ένας άλλος, νεκρός

πια, «θεός» της Λατινικής Αμερικής, ο Βραζιλιάνος Άιρτον

Σένα, θα άφηνε την τελευταία του πνοή στην πίστα της Ίμο-

λα. Όπως πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου του έμελε να βρει

τον θάνατο και ο Γιώργος Μητσιμπόνας. Γιατί αυτές οι ορια-

κόμορφες μεταπτώσεις τις οποίες, εν είδει ιερόδουλης,

απέδωσε ο επίσης εκλιπών τη φετινή Πρωτομαγιά Ίβιτσα

Όσιμ στη στρογγυλή «θεά» ισχύουν κάποιες φορές και για

την ίδια τη ζωή μας.

«Ένας βώλος από ασήμι» ή, επί το λατινοαμερικανικότε-

ρον, «Una esfera de plata», σύμφωνα με την ισπανόφωνη

μετάφραση του τίτλου ενός διηγήματός μου που, αν και

γραμμένο στα ελληνικά, «έκλεψε» ένα λογοτεχνικό βρα-

βείο στην ισπανόφωνη πατρίδα του Ντιέγκο Mαραντόνα

και του Σέρχιο Γκοϊκοετσέα, στην πόλη του «Ποταμιού από

ασήμι» του Rio de la Plata στο Μπουένος Άιρες. Γιατί τελι-

κά και η ίδια η γη μας μια μπάλα από χώμα και νερό είναι.

Μια μπάλα είναι και κυλά αναπάντεχα και η ζωή μας και για

αυτό ίσως μας αρέσει να μνημονεύουμε συχνά την αξέχα-

στα αθυρόστομη ρήση του Όσιμ περί των ελευθέρων ηθών

της μπάλας.

Του Όσιμ που διάλεξε και αυτός την πρώτη μέρα του Μαΐ-

ου για να φύγει έχοντας ξεκινήσει από το 2007 τη μάχη

ενάντια στην αγγειακή νόσο του εγκεφάλου, με το πρώτο αγ-

γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο να τον βρίσκει την ώρα που

παρακολουθούσε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στην τηλεόρα-

ση. Θρυλείται πως όταν έπειτα από 17 μέρες συνήλθε από το

κώμα ρώτησε τη γυναίκα του να του πει το σκορ.

Ο Όσιμ είχε δίκιο λοιπόν στην περιώνυμη φράση του για

την μπάλα. Μόνο που θα έπρεπε να την αποδώσει και στην

ίδια τη ζωή για τη φθαρτή φύση των στιγμών και της βιολο-

γίας μας. Σε αυτή την ύπουλη, υποστροφική επίδραση της

φθοράς που επιφέρει στους ανθρώπους ο χρόνος, στομώ-

νοντας σιγά σιγά τους αγγειακούς κλάδους της θνητής μας

φύσης με το στενωτικό υλικό των θρομβώσεων, εκφυλί-

ζοντας και νεκρώνοντας τα νευρικά κύτταρα. Λες και υφαί-

νει, κάτω από την αραχνοειδή μήνιγγα του εγκεφάλου μας,

τον θανάσιμο ιστό της τελικής ήττας της θνητής μας φύσης.

Και αυτό συμβαίνει αναπόδραστα όσες νίκες και αν αξιώ-

θηκε ποτέ, εντός ή εκτός γηπέδων, η κάθε ανθρώπινη προ-

σωρινότητα.

Ο  Ίβιτσα Όσιμ και οι μεταπτώσεις της ζωής και της στρογγυλής θεάς 

του
Xρίστου 
Χ. Λιάπη 

MD, MSc, PhD,
ψυχίατρος - διδάκτωρ
Παν/μίου Αθηνών,
πρόεδρος ΔΣ ΚΕΘΕΑ,
μέλος Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων 
Δημόσιας Υγείας
chliapis@yahoo.gr,
@Chris_Liapis 
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Πού το πάει η Τουρκία στο Αιγαίο
Ζ

ητάει και τα ρέστα η Τουρκία μετά το κρεσέντο
επιθετικότητας της περασμένης εβδομάδας με
μπαράζ παραβιάσεων και υπερπτήσεων πάνω
από ελληνικά νησιά. Η Άγκυρα συνέχισε τις

προκλήσεις και το Σαββατοκύριακο με τρεις υπερπτήσεις
μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από τη νήσο Πα-
ναγιά και 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Η Αθήνα απάντησε με αυστηρά διαβήματα διαμαρτυ-
ρίας και αποπομπή της Τουρκίας από τη νατοϊκή άσκηση
«Tiger Meet», που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη
εβδομάδα στον Άραξο, ωστόσο η Άγκυρα εμμένει στους
υψηλούς τόνους, με τον Χουλουσί Ακάρ να εκτοξεύει και
πάλι απειλές. «Θα δείξουμε την αντίδρασή μας απέναντι
σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον μας. Η αεροπορία μας
θα αντιδράσει στις παραβιάσεις τους και το ναυτικό μας

βρίσκεται ήδη σε επι-
φυλακή», είπε ο Τούρ-
κος υπουργός Άμυνας.
Το τουρκικό επιτελείο
επιχείρησε να διασκε-
δάσει τις εντυπώσεις
ανακοινώνοντας την
αποχώρηση της 192 Fi-
lo από την άσκηση «Ti-
ger Meet», αν και η
πρόσκληση της Αθήνας
είχε ήδη αποσυρθεί,
ενώ ο Ακάρ μίλησε για
« π ρ ο β ο κ α τ ό ρ ι κ ε ς
ενέργειες σε ασκή-
σεις» με τις οποίες η

Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει «τετελεσμένα».
Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η Άγκυρα θα επιδιώξει

να παγιώσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατο-
λική Μεσόγειο, εκμεταλλευόμενη τη διεθνή συγκυρία και
την αποσταθεροποίηση που δημιουργεί η ουκρανική κρίση
στην Ανατολική Ευρώπη. Τις τελευταίες εβδομάδες άλλω-
στε είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια της Τουρκίας να επανα-
φέρει τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο «μαρκάροντας» με
υπερπτήσεις τα νησιά που αμφισβητεί, ενώ ανοίγει ξανά
θέματα κυριαρχίας. Στη γραμμή του αναθεωρητισμού πάν-
τως εισέρχονται ολοένα και περισσότεροι Τούρκοι αξιωμα-
τούχοι. Ο απόστρατος αξιωματικός και αναλυτής Ουμίτ Για-
λίμ δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για «ελληνική κατοχή»
στο Μαράθι της Πάτμου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον πε-
ριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «κατοχικό κυβερνήτη». Ο Για-
λίμ μάλιστα σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στον τουρκικό
Τύπο ισχυρίστηκε ότι το Μαράθι «κατελήφθη» από την Ελ-
λάδα το 2016 και εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στον
υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, τον οποίο κατηγό-
ρησε για «αδράνεια» και «μειοδοσία». Απέναντι στον παρα-
λογισμό και τις αναθεωρητικές βλέψεις της Τουρκίας, η Ελ-
λάδα παραθέτει το Διεθνές Δίκαιο και τη συνεργασία με
εταίρους και συμμάχους. Το πρόγραμμα των συνεκπαιδεύ-
σεων με αεροπορικές και ναυτικές μονάδες που βρίσκον-
ται στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζεται, ενώ οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο για την
εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητά τους.

Με προπαγάνδα
συνεχίζει τις
προκλήσεις σε μια
ξεκάθαρη προσπάθεια
να επαναφέρει τις
«γκρίζες ζώνες»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει 
ο Σταύρος
Ιωαννίδης

Στην πιο «φονική» ομάδα του θρυ-
λικού διεθνούς διαγωνισμού «San-
dhurst 22», που διοργανώνει η Στρα-
τιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων
Πολιτειών, αναδείχθηκε η ομάδα της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
(ΣΣΕ), κατακτώντας συνολικά δύο
σπουδαίες διακρίσεις απέναντι στην
«αφρόκρεμα» των Ενόπλων Δυνάμε-
ων του πλανήτη.

Η 12μελής ομάδα της ΣΣΕ απέσπα-
σε το 1ο βραβείο του διαγωνισμού
ευστοχίας και τον τίτλο «Best Lethal
Squad», καθώς πέτυχε τον καλύτερο
μέσο όρο στις βολές με τυφέκιο Μ4,

βομβιδοβόλο Μ320 και πιστόλι Μ17.
Συνολικά, η ΣΣΕ κατέκτησε την πρώ-
τη θέση ανάμεσα σε 15 διεθνείς ομά-
δες και την έκτη θέση στον διαγωνι-
σμό απέναντι σε 48 ομάδες, ενώ αξί-
ζει να σημειωθεί ότι πάνω από την
ελληνική ομάδα τερμάτισαν μόνο
Αμερικανοί με τεράστια εμπειρία
στις απαιτήσεις του Sandhurst. Οι 12
ευέλπιδες τερμάτισαν μπροστά από
τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, τη
Γερμανία, την Ιταλία, το Μεξικό, τη
Νότια Κορέα, τη Χιλή, την Πολωνία,
τη Δανία, τη Γεωργία, τη Βραζιλία και
την Αυστραλία.

Ο ελληνικός «θρίαμβος» ολο-
κληρώθηκε τα ξημερώματα της 1ης
Μαΐου στο West Point των ΗΠΑ με
τη βράβευση της ΣΣΕ, η οποία σκο-
πεύει να επιστρέψει ακόμη καλύ-
τερα προετοιμασμένη στον επόμε-
νο διαγωνισμό. Άλλωστε, ήταν μό-
λις η δεύτερη συμμετοχή της, κα-
θώς το 2019 η παρουσία της ήταν
«διερευνητική» και εκ του αποτε-
λέσματος φάνηκε πως τα διδάγμα-
τα από τότε ενσωματώθηκαν πλή-
ρως στα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα της Σχολής, οδηγώντας στη φε-
τινή επιτυχία.

Θρίαμβος της Σχολής Ευελπίδων 
στον διεθνή διαγωνισμό «Sandhurst 22»
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Σ
άλο σε Ισραήλ και Ουκρανία
προκάλεσε η χθεσινή δήλωση
του Ρώσου υπουργού Εξωτερι-
κών ότι «ο Χίτλερ είχε εβραϊκό

αίμα». Δυτικά ΜΜΕ γράφουν ότι ο Σεργ-
κέι Λαβρόφ επιχείρησε να συνδέσει τον
Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι,
ο οποίος έχει εβραϊκή καταγωγή, με τον
Αδόλφο Χίτλερ, για να δικαιολογήσει τον
πόλεμο.

Μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση για
την απόφαση του Πούτιν να εισβάλει στην
Ουκρανία, ο Λαβρόφ επανέλαβε ότι στό-
χος είναι η «αποναζιστικοποίηση» της
χώρας. Ο δημοσιογράφος που έπαιρνε τη
συνέντευξη αντέδρασε ρωτώντας: «Μα
πώς είναι δυνατόν ο Ζελένσκι να κατηγο-
ρείται για ναζιστικοποίηση της Ουκρα-
νίας, από τη στιγμή που ο ίδιος είναι
εβραϊκής καταγωγής;». Ο Λαβρόφ απάν-
τησε λέγοντας ότι «και ο Χίτλερ ήταν
εβραϊκής καταγωγής». 

Ισραήλ: «Ζήτα συγγνώμη»
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ

κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας για εξη-
γήσεις και απαίτησε δημόσια συγγνώμη
από τη Μόσχα για την «ασυγχώρητη δή-
λωση». Ο Ζελένσκι κατήγγειλε χθες ότι η
Ουκρανία θα χάσει δεκάδες εκατομμύρια
τόνους σιτηρών εξαιτίας του αποκλει-

σμού από τη Ρωσία στα λιμάνια της Μαύ-
ρης Θάλασσας, προκαλώντας μια διατρο-
φική κρίση που θα επηρεάσει την Ευρώ-
πη, την Ασία και ιδίως τις φτωχές χώρες
της Αφρικής.

Εντύπωση προκάλεσε και η σύσταση
της υπουργού Εσωτερικών της Γερμα-
νίας, που είπε στους πολίτες να αποθη-
κεύσουν βασικές προμήθειες, λόγω πι-
θανών επιπτώσεων του πολέμου στην
Ουκρανία. «Δέκα λίτρα σε νερό και υγρά,
3,5 κιλά ψωμί, πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά,
και 1,5 κιλό κρέας, ψάρι, αυγά», είπε η
Νάνσι Φίσερ, καλώντας τους Γερμανούς
να τα προμηθευθούν «χωρίς πανικό».

Εξάρθρωσαν Ρώσους κατάσκοπους
Τη στιγμή που ο στρατός του Πούτιν συ-

νεχίζει το σφυροκόπημα κυρίως στην
Ανατολική Ουκρανία, το Κίεβο ανακοίνω-
σε ότι εξάρθρωσε δίκτυο Ρώσων κατα-
σκόπων, που είχε παρεισφρήσει στο ου-
κρανικό γενικό επιτελείο, λίγο προτού
διαπράξει πολύνεκρη επίθεση, καταρρί-
πτοντας επιβατηγό αεροσκάφος πάνω
από τη Ρωσία, ώστε να επιρριφθεί η ευ-
θύνη στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το παραλή-
ρημα στα κρατικά ρωσικά ΜΜΕ με ρε-
πορτάζ να προτρέπει τον Πούτιν να «σβή-
σει το Ηνωμένο Βασίλειο από τον χάρτη»,

με τα ισχυρά πυρηνικά όπλα της χώρας.
Η εκπομπή κάλεσε τον ρωσικό στρατό

να επιτεθεί στη Βρετανία με υποβρύχιο
«Poseidon», το οποίο «θα πυροδοτούσε
ραδιενεργό παλιρροϊκό κύμα για να στεί-
λει τη Βρετανία στα βάθη του ωκεανού».

Διπλό χτύπημα στον Πούτιν κατάφερε
χθες το Ελσίνκι, με τη Φινλανδία να ετοι-
μάζεται να υποβάλει αίτημα ένταξης στο
ΝΑΤΟ στις 12 Μαΐου, και τη φινλανδική
κοινοπραξία Fennovoima να διακόπτει
το συμβόλαιο με την κρατική ρωσική
Rosatom για προγραμματισμένη κατα-
σκευή μονάδας πυρηνικής ενέργειας στη
χώρα.

Δυτικά ΜΜΕ γράφουν ότι η ένταξη της
παραδοσιακά ουδέτερης Φινλανδίας στη
Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι «διπλω-
ματική καταστροφή» για τη Μόσχα, αφού
η Ρωσία θα έχει ξαφνικά μια κοινή συνο-
ριακή γραμμή 1.300 χλμ. με το ΝΑΤΟ.

Βρυξέλλες: «Ρωγμές»
Ουγγαρίας - Σλοβακίας
στις κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας
Ουγγαρία και Σλοβακία ανα-
μένεται να εξαιρεθούν από το
εμπάργκο αγοράς ρωσικού
πετρελαίου λαμβάνοντας τη
σχετική άδεια από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, λόγω της
εκτεταμένης εξάρτησής τους
από αυτό, σύμφωνα με πηγές
των Βρυξελλών. 
Η ΕΕ αναμένεται να ολοκλη-
ρώσει την Τρίτη το έκτο πακέ-
το κυρώσεων κατά της Ρω-
σίας για τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, το οποίο θα περιλαμ-
βάνει απαγόρευση αγοράς
ρωσικού πετρελαίου. «Αγκά-
θι» στην κοινή στάση, οι δυο
χώρες, με την Ουγγαρία να
επιμένει πως δεν θα συνυπο-
γράψει κυρώσεις που θα
αφορούν τον τομέα της ενέρ-
γειας, ενώ και η Σλοβακία
έχει καταθέσει στοιχεία που
αναδεικνύουν το μέγεθος
εξάρτησής της από τη Ρωσία.
Οι κυρώσεις στην αγορά ρω-
σικού πετρελαίου θα κλιμα-
κωθούν το προσεχές διάστη-
μα, προκειμένου να πάρει τη
μορφή πλήρους εμπάργκο
από τις αρχές του 2023.

Ο πρώτος μίλησε για «εβραϊκό αίμα
του Χίτλερ», ο Ουκρανός πρόεδρος
για παγκόσμια επισιτιστική κρίση και
η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών
για αποθήκευση τροφίμων και νερού

Βόμβες από Λαβρόφ,
Ζελένσκι και Φίσερ
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Ε
ξελίξεις αναμένονται εντός της
εβδομάδας στην παράλληλη
έρευνα που διεξάγουν οι εισαγγε-
λείς Αντώνης Ελευθεριάνος και

Απόστολος Ανδρέου για τους θανάτους της
Ίριδας και της Μαλένας Δασκαλάκη. Οι δυο
εισαγγελείς με τη συνδρομή του Τμήματος
Ανθρωποκτονιών προχωρούν με γοργούς
ρυθμούς στα επόμενα βήματα της έρευνας,
ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές από
τους αρμόδιους ιατροδικαστές για την
αποστολή στη Θεσσαλονίκη των πλακι-
δίων-ιστολογικών δειγμάτων, προκειμέ-
νου να διενεργηθούν καινούργιες τοξικο-
λογικές εξετάσεις στα δυο κοριτσάκια της
οικογένειας Δασκαλάκη από τον καθηγητή
Νικόλαο Ράικο.

Την ίδια στιγμή, έχουν ήδη καταθέσει πε-
ρισσότερα από 30 πρόσωπα στις Αρχές και
σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες
ημέρες τη σκυτάλη από τους γιατρούς και το
νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων
θα πάρουν κομβικοί μάρτυρες. Η ίδια πηγή
αναφέρει ότι θα κληθεί για κατάθεση ο πα-
τέρας των κοριτσιών Μάνος Δασκαλάκης,
αλλά και η ιατροδικαστής Πατρών Αγγελική
Τσιόλα και η συνάδελφός της από την Ιατρο-
δικαστική Υπηρεσία Αθηνών Χριστίνα Τσά-
κωνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάνος Δασκαλάκης
έχει ήδη καταθέσει στη 18η ανακρίτρια για
τον θάνατο της 9χρονη Τζωρτζίνας, για τον
οποίο προφυλακίστηκε ήδη η μητέρα της
Ρούλα Πισπιρίγκου. Παράλληλα, με ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον αναμένονται οι καταθέσεις
των δυο γυναικών ιατροδικαστών, αφού στις
ιατροδικαστικές εκθέσεις της 6 μηνών Ίρι-
δας και της 3,5 ετών Μαλένας καταγράφεται
ως αιτία θανάτου και το πνευμονικό οίδημα,
κατάληξη που παραπέμπει σε μοτίβο ασφυ-
κτικού θανάτου.

Τα μανίκια έχουν σηκώσει και οι ιατροδι-
καστές Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλό-
γριας, που διορίστηκαν από την Εισαγγελία
της Αθήνας για να μελετήσουν τους ιατρι-
κούς φακέλους των δυο παιδιών και να συν-
τάξουν νέο πόρισμα. Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινή-
σουν οι επαφές για να σταλούν τα δείγματα
στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξι-
κολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου θα μπουν στο μικρο-
σκόπιο της επιστημονικής ομάδας του κο-
ρυφαίου καθηγητή Νικόλαου Ράικου.

Την ίδια στιγμή, εξελίξεις φαίνεται πως
έρχονται και στην υπόθεση της σπιτονοικο-
κυράς της οικογένειας, Ευγενίας Κούτρα,

καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της θα-
νούσης Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, «η εκταφή
της σπιτονοικοκυράς θα γίνει μέσα στη βδο-
μάδα».

Ο δικηγόρος της Ευγενίας Κούτρα υπο-
στήριξε σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega
πως «έχουν αποδοθεί με λανθασμένο τρόπο
από το ζεύγος του Μάνου Δασκαλάκη και
της Ρούλας Πισπιρίγκου τα αίτια θανάτου
της Ευγενίας Κούτρα. Το ζευγάρι έλεγε ότι
πέθανε από σκλήρυνση κατά πλάκας ενώ η
γυναίκα ήταν παρατημένη και πέθανε από
σήψη. Μέσα στη βδομάδα θα υπάρχουν νε-
ότερα και για τους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς». Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι οι συγγε-
νείς της σπιτονοικοκυράς έχουν αποστείλει

εξώδικο που απαγορεύει την είσοδο της οι-
κογένειας Δασκαλάκη στο ακίνητο, ενώ ση-
μείωσε πως αναζητούνται κάποια «σπαθιά
που υπάρχουν και που ανήκαν στον πατέρα
της Ευγενίας Κούτρα, και έχουν αξία περί-
που 10.000 έκαστο».

Πρόκειται για τον Μάνο 
Δασκαλάκη και δύο γυναίκες
ιατροδικαστές - Μέσα στην
εβδομάδα η εκταφή 
της σπιτονοικοκυράς

«Φως» με τις καταθέσεις 
τριών κομβικών μαρτύρων

Η ώρα της απολογίας έφτασε για τους δυο
κατηγορουμένους στην υπόθεση βιασμού
και δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη τον
Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο. Υπενθυμίζεται
ότι σε πρώτο βαθμό το Μεικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο της Αθήνας επέβαλε στους δύο κατη-
γορούμενους τη μέγιστη προβλεπόμενη ποι-
νή, αφού τους επιβλήθηκαν ισόβια για το
αδίκημα της ανθρωποκτονίας και 15 έτη κά-
θειρξης για το αδίκημα του ομαδικού βια-
σμού. Οι δύο κατηγορούμενοι, ρίχνοντας ο
ένας στον άλλο ευθύνες ακόμα και την τε-
λευταία στιγμή, άκουσαν την τελική απόφα-
ση ανέκφραστοι. «Θα ήθελα να είμαι εγώ στη
θέση της Ελένης, δεν έκανα τίποτα εγώ, όλα
τα έκανε ο συγκατηγορούμενός μου», ήταν ο
βασικός ισχυρισμός του νεαρού Ροδίτη που

κατηγορείται μαζί με έναν νεαρό Αλβανό για
τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Από την άλλη πλευρά, ο Αλβανός κατηγο-
ρούμενος επεφύλαξε στον εαυτό του ρόλο
παρατηρητή, ρίχνοντας κι αυτός με τη σειρά
του το φταίξιμο στον Ροδίτη συγκατηγορού-
μενό του. Περιέγραψε ότι γνώριζε την Ελένη
μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία
της και αναφερόμενος στο επίμαχο βράδυ
υποστήριξε πως ο Ροδίτης συγκατηγορού-
μενός του άρχισε να χτυπά την Ελένη όταν
εκείνη τον απέρριψε ερωτικά. «Έφυγε και
γύρισε με ένα μαχαίρι, άρχισε να την μαχαι-
ρώνει και μετά το πέταξε κάτω με δύναμη.
Μετά έπιασε το σίδερο από δίπλα και άρχισε
να τη χτυπά», ισχυρίστηκε. 

Σ.Σ

Ο γιος του Αργύρη 
Ντινόπουλου βρέθηκε 
νεκρός στο σπίτι του 

Νεκρός βρέθηκε την Κυριακή ο γιος του
πρώην υπουργού Εσωτερικών και δημάρ-
χου Βριλησσίων Αργύρη Ντινόπουλου,
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο μό-
λις 33 χρόνων Βασίλειος-Σπυρίδων εντο-
πίστηκε νεκρός στον καναπέ μέσα στο δια-
μέρισμά του στα Εξάρχεια, επί της οδού
Μπουμπουλίνας, το μεσημέρι της Κυριακής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς του ανησύχησαν καθώς δεν απαντούσε
στις κλήσεις τους και έτσι ο Αργύρης Ντινόπουλος μετέβη στο διαμέρισμα του γιου
του με τη συνοδεία κλειδαρά, όπου αφού άνοιξαν την πόρτα τον βρήκαν νεκρό. Οι
ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι το διαμέρισμα δεν είχε παραβιαστεί και ο νέος
δεν είχε κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι ο θάνατος οφείλεται πιθανότατα
σε παθολογικά αίτια. Μετά τον εντοπισμό του 33χρονου, ειδοποιήθηκε η Ιατροδικα-
στική Υπηρεσία Αθηνών, ενώ σήμερα θα διενεργηθεί νεκροτομή για να διαπιστωθούν
τα ακριβή αίτια θανάτου. 

Απολογούνται τα «τέρατα» που κατηγορούνται
για τον βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη...                
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Πλημμύρα στις εθνικές
οδούς στην επιστροφή 
χιλιάδων εκδρομέων

Επιστροφή στο «κλεινόν άστυ» για
τους εκδρομείς του Πάσχα και της
Πρωτομαγιάς, καθώς μετά την ολι-
γοήμερη απόδραση (σ.σ.: για κάποι-
ους λίγο παρατεταμένη, καθώς μπό-
ρεσαν να προσθέσουν ημέρες αδείας
μεσοβδόμαδα) η Αθήνα γέμισε και
πάλι από κόσμο και οχήματα. Η επι-
στροφή των εκδρομέων κορυφώθηκε
από το μεσημέρι της Δευτέρας (2/5)
και μετά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι
από τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθη-
νών - Κορίνθου είχαν περάσει προς
την Αττική 17.679 οχήματα (σ.σ.: από
τις 06.00 έως τις 14.20), σχεδόν 11.000
περισσότερα από αυτά που βγήκαν.
Πηγές της Τροχαίας Αττικής έκαναν
λόγο για τη μεγαλύτερη πασχαλινή
έξοδο της τελευταίας πενταετίας, κα-
θώς πολύ περισσότερα οχήματα έφυ-
γαν από την Αττική και σε σχέση με το
2019 (σ.σ.: τελευταία χρονιά πριν από
την πανδημία και τα λοκντάουν). Αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι ήδη από τη
Μεγάλη Εβδομάδα η ΕΛΑΣ βρίσκον-
ταν επί ποδός, πραγματοποιώντας πά-
νω από 135.000 ελέγχους σε όλο το
εθνικό οδικό δίκτυο και επιβάλλοντας
πάνω από 30.000 διοικητικά πρόστι-
μα, με το βάρος να πέφτει στην ταχύ-
τητα, στη χρήση της ΛΕΑ και στην επι-
κίνδυνη οδήγηση. Ιδιαίτερα αυξημένη
ήταν η κίνηση (σ.σ.: με επιστροφή των
εκδρομέων) και στους σταθμούς των
ΚΤΕΛ (Λιοσίων και Κηφισού), αλλά
και στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας
-αυτό του Πειραιά- με δεκάδες πλοία
να επιστρέφουν γεμάτα με κόσμο.

Παπ.

Οδηγός χωρίς 
δίπλωμα σκότωσε
59χρονο που είχε
σταματήσει σε ΛΕΑ

Δεν το χωρά ανθρώπου νους το
τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε
λίγο μετά τις 10.30 το πρωί της Πρω-
τομαγιάς στην Εθνική Οδό Αθηνών -
Θεσσαλονίκης, περίπου στον κόμβο
Μικροθηβών, με θύμα έναν 59χρονο. 

Όλα συνέβησαν σε λίγα δευτερό-
λεπτα, όταν ο 59χρονος σταμάτησε με
αλάρμ το ΙΧ αυτοκίνητό του στη Λωρί-
δα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκει-
μένου να μιλήσει στο κινητό του τη-
λέφωνο. Ξαφνικά, ένα άλλο όχημα
προσέκρουσε (σ.σ.: για την ακρίβεια
«καρφώθηκε») στο σταματημένο ΙΧ
αυτοκίνητο από την πλευρά του οδη-
γού, με τον 59χρονο να βρίσκει ακα-
ριαίο θάνατο και τη σύζυγό του που
βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού
να γλιτώνει από θαύμα. Οδηγός του
δεύτερο οχήματος, ένας 26χρονος
από την Αλβανία ο οποίος στερούνταν
διπλώματος οδήγησης και συνελή-
φθη από αστυνομικούς της Τροχαίας,
οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και
τον βρήκαν σε κατάσταση σοκ. Σε βά-
ρος του 26χρονου σχηματίστηκε δι-
κογραφία για ανθρωποκτονία εξ αμε-
λείας και για οδήγηση χωρίς δίπλω-
μα, ενώ με προφορική εντολή εισαγ-
γελέα αφέθηκε ελεύθερος. 

Παπ.

Σ
το… μικροσκόπιο της Ασφάλειας
Αττικής βρίσκεται ένα πολύ «πε-
ρίεργο» περιστατικό που σημει-
ώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της

Κυριακής (1/5) προς Δευτέρα (2/5) στο κέν-
τρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμ-
βολή των οδών Μάρνη και Βίκτωρος Ουγ-
κό. Πιο αναλυτικά, ένας 30χρονος κουρδι-
κής καταγωγής με τουρκικό διαβατήριο,
χωρίς άδεια παραμονής στη χώρα, δέχτηκε
τα πυρά αγνώστων ύστερα από διαπληκτι-
σμό.

Περίοικοι που άκουσαν τους πυροβολι-
σμούς ειδοποίησαν την ΕΛΑΣ και στο ση-
μείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης
Δράσης και της Ομάδας ΔΙΑΣ, εντοπίζοντας
τον 30χρονο αιμόφυρτο στη μέση του δρό-
μου. Το θύμα της επίθεσης είχε δεχτεί πυρά
-τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες- χαμηλά
στα πόδια, από πιστόλι των 0.22mm, με
αποτέλεσμα να τραυματιστεί, χωρίς όμως
να κινδυνεύσει η ζωή του. Ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ,
όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος -χωρίς
μέχρι στιγμής να έχει πει κάτι ουσιαστικό
στους αστυνομικούς της Ασφάλειας που
τον εξέτασαν. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των
Αρχών είναι πως τα… όπλα «μίλησαν» είτε
λόγω προσωπικής-οικονομικής διαφοράς
από εμπόριο ναρκωτικών, είτε από διακί-
νηση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, κά-
τι που εξετάζεται από την ΕΛΑΣ.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι πριν από περί-
που είκοσι ημέρες αστυνομικοί του Τμήμα-
τος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής εξι-
χνίασαν δύο υποθέσεις απόπειρας ανθρω-

ποκτονίας με «πρωταγωνιστές» Κούρδους
με τουρκική ταυτότητα. Στην πρώτη περί-
πτωση, πυρά δέχθηκαν δύο άνδρες κουρ-
δικής καταγωγής ηλικίας 22 και 26 ετών,
στην Ακτή Μουτσοπούλου στον Πειραιά.
Στη δεύτερη, είχαμε και πάλι απόπειρα αν-
θρωποκτονίας, σε βάρος τριών επίσης
Τούρκων υπηκόων κουρδικής καταγωγής,
22, 27 και 30 ετών, σε μονοκατοικία στην
Ανάβυσσο. Τα θύματα και στις δύο υποθέ-
σεις είχαν τραυματισθεί από πυροβόλο
όπλο και είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία,
όπου και νοσηλεύτηκαν. 

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ είχε προκύψει
ότι τα θύματα των δύο εξεταζόμενων υποθέ-
σεων ανήκαν σε δύο διαφορετικές ομάδες
που βρίσκονταν σε διαμάχη για οικονομικές
διαφορές. Αν και δεν έχουν παραδεχτεί τον
ακριβή λόγο της αντιπαλότητας, εικάζεται
πως σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών,
όπως πιθανότατα συνέβη και τώρα. 

Σκορπούν… τρόμο
οι πιστολέρο από
το Κουρδιστάν

papadkos@gmail.com

Γράφει
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τρίτη επίθεση μέσα σε λίγες 
μέρες - Οι Αρχές εκτιμούν πως 
αφορούν οικονομικές διαφορές
από εμπόριο ναρκωτικών 
ή  πλαστών εγγράφων



ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ16

Πρόταση φοίτησης 
Ουκρανών φοιτητών 
στα πανεπιστήμια 
της Ελλάδας

Το ενδεχόμενο να φοιτήσουν σε ελληνικά πανε-
πιστήμια Ουκρανοί φοιτητές, καθώς και να έχουν
δικαίωμα φοίτησης σε δημόσια ΙΕΚ συζητήθηκε σε
συνάντηση που είχαν ο υφυπουργός Παιδείας Άγ-
γελος Συρίγος και η υφυπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη με την πρόξενο της
Ουκρανίας Άννα Τισένκο και την αντιπρόεδρο του
ΔΟΑΤΑΠ Μαρίζα Φουντοπούλου. Επιπλέον, εξετά-
ζεται οι Ουκρανοί φοιτητές να μπορούν να παρακο-
λουθούν μαθήματα σε ελληνικά πανεπιστήμια με
δυνατότητα να πιστοποιηθεί ο βαθμός που θα λά-
βουν στις εξετάσεις και να σταλεί στα ουκρανικά
ιδρύματα από τα οποία προέρχονται. Ακόμη, ανα-
ζητείται τρόπος αναγνώρισης των εργασιακών δι-
καιωμάτων σε Ουκρανούς πολίτες που θα επιθυμή-
σουν να εργαστούν στην Ελλάδα το αμέσως επόμε-
νο χρονικό διάστημα. «Αγκάθι» ωστόσο αποτελεί το
θέμα των βασικών γνώσεων της ελληνικής γλώσ-
σας των Ουκρανών φοιτητών που επιθυμούν να
σπουδάσουν στη χώρα.

Από 1 έως 15 Νοέμβριου
οι αιτήσεις αποφοίτων
ΙΕΚ στις κατατακτήριες
εξετάσεις των ΑΕΙ

Το διάστημα μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου
κάθε έτους θα πραγματοποιείται η υποβολή
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
αποφοίτων ΙΕΚ για τη συμμετοχή τους στις κα-
τατακτήριες εξετάσεις των πανεπιστημίων,
σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παι-
δείας. Σε αυτήν προβλέπεται ότι οι απόφοιτοι
ΙΕΚ καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τά-
ξης Μαθητείας που κατέχουν Δίπλωμα Επαγ-
γελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων η ́ ισότιμο τίτλο, δύναται να κατα-
τάσσονται σε τμήματα ΑΕΙ συναφούς ειδικό-
τητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος με
απαραίτητη προϋπόθεση να είναι και κάτοχοι
απολυτήριου λυκείου.

Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων αλ-
λά και τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικό-
τητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία
θεωρούνται συναφή με αυτά του προγράμμα-
τος σπουδών α’ κύκλου του τμήματος υποδο-
χής του πανεπιστημίου, καθορίζονται έπειτα
από εισήγηση της Συγκλήτου. Ο ανώτατος
αριθμός αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακου ́
Έτους Τάξης Μαθητείας που μπορούν να κα-
ταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α’ κύ-
κλου των τμημάτων υποδοχής ορίζεται σε πο-
σοστό επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων
κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε τμήμα και
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%.

Το νέο μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων,
που θα συμπεριληφθεί ως διάταξη στο νομοσχέ-
διο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα παρου-
σιάσει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη
Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Σύμ-
φωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως σήμερα,
καθιερώνεται ο θεσμός των Συμβουλίων Ιδρυμά-
των και του μάνατζερ, ο οποίος θα έχει την ευθύ-

νη του και τη διαχείριση των οικονομικών του
πανεπιστημίου, ενώ περιορίζονται οι αρμοδιότη-
τες των πρυτανικών Αρχών αλλά και της Συγκλή-
του. Μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνω-
σε ότι παρατείνεται η θητεία των πρυτανικών Αρ-
χών σε 10 Ιδρύματα, που λήγει στις 31 Αυγού-
στου, προκειμένου να εκλεγούν οι διοικήσεις
τους με το νέο μοντέλο μετά την ψήφιση του νο-
μοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τι θα παρουσιάσει η Κεραμέως στη Σύνοδο των Πρυτάνεων

Tης Εύης Πανταζοπούλου

Κ
έντρα Διά Βίου Μάθησης δη-
μιουργούνται για πρώτη φο-
ρά στις Ένοπλες Δυνάμεις με
Κοινή Υπουργική Απόφαση,

σύμφωνα με την οποία σκοπός είναι η
«παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδί-
κευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενι-
κής εκπαίδευσης ενηλικών και συμ-
βουλευτικής και επαγγελματικού προ-
σανατολισμού στο πλαίσιο της μη τυπι-
κής μάθησης». Δικαίωμα συμμετοχής
στη διά βίου μάθηση θα έχουν οι εν
ενεργεία αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι
εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και
κατ’ απονομή), οι εν ενεργεία ανθυπα-
σπιστές, οι εν ενεργεία υπαξιωματικοι
(μόνιμοι, μονιμοποιηθεντες εθελοντές
υπαξιωματικοί και επαγγελματίες οπλί-
τες), οι οπλίτες και οι δόκιμοι έφεδροι
αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων
και οι πολιτικοί υπάλληλοι του υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας. 

Η ίδρυση των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

αφορά τον Στρατό Ξηράς (Σχολή́ Μηχανικού,
Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού, Σχολή Εκπαί-
δευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας, Κέντρο
Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών, Απο-
θήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού, Κέντρο
Βιολογικών Ερευνών Στρατού, Γ’ Κτηνιατρικό
Νοσοκομείο, Κέντρο Εκπαίδευσης Νοσηλεί-
ας Κτηνιατρικού, Οδοντιατρείο Φρουράς
Αθηνών, Σχολή ́Προγραμματιστών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών), το Πολεμικό Ναυτικό
(Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας, Σχολή ́Υπο-
βρυχίων Καταστροφών) και την Πολεμική Αε-
ροπορία (124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης,
128 Σμηναρχία Εκπαιδεύσεως Τηλεπικοινω-
νίων, Κέντρο Εκπαιδεύσεως Προσωπικού
Αεράμυνας, Σχολείο Πυρασφαλείας Πολεμι-
κής Αεροπορίας, Μετεωρολογική Σχολή). 

Μόνιμοι οι εκπαιδευτές
Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης θα στελε-

χωθούν από έναν διευθυντή Κατάρτισης
και έναν εκπαιδευτικό υπεύθυνο, ο οποίος
μπορεί να είναι αξιωματικός ή μόνιμος πο-
λίτικος υπάλληλος του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας, κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού ή δι-

δακτορικού τίτλου σπουδών και διαθέτει
τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχε-
διασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση
έργων κατάρτισης η ́συμβουλευτικής η ́πι-
στοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλικών, έναν
υπεύθυνο συμβουλευτικής και έναν υπεύ-
θυνο γραμματειακής και διοικητικής υπο-
στήριξης. Οι εκπαιδευτές θα είναι μόνιμα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ με
σχετική προκήρυξη θα καθορίζονται οι λε-
πτομέρειες σχετικά με τον αριθμό,́ το είδος,
το περιεχόμενο και τη διάρκεια των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων που θα διεξάγον-
ται ανά έτος, τον ελάχιστο αριθμό των συμ-
μετεχόντων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής
των υποψήφιων και κάθε άλλο ειδικότερο
θέμα που αφορά τα προγράμματα. 

Ντύνονται στο... χακί τα
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Ποιοι έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής, ποιες σχολές
και κέντρα εκπαίδευσης 
αφορoυν, πώς θα γίνει 
η στελέχωσή τους
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Την έντονη ανησυχία του για την πορεία της πανδημίας
του κορονοϊού εξέφρασε ο Μπιλ Γκέιτς, προειδοποιώντας
ότι ο κόσμος δεν έχει δει ακόμα τα χειρότερα. «Η πανδημία
του κορονοϊού κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει», τόνισε ο
Μπιλ Γκέιτς, επισημαίνοντας ότι μπορεί ακόμα να υπάρξει
ένα στέλεχος που θα είναι «πιο μεταδοτικό και ίσως πιο
θανατηφόρο».

«Έχουμε ακόμη τον κίνδυνο η πανδημία αυτή να παρά-
ξει ένα στέλεχος που θα είναι πιο μεταδοτικό και ακόμη
πιο θανατηφόρο. Δεν είναι βέβαια πιθανό, δεν θέλω να γί-
νω η φωνή της καταστροφής, όμως υπάρχει ένα ρίσκο πο-
λύ πάνω του 5% πως δεν έχουμε δει ακόμη τα χειρότερα
αυτής της πανδημίας», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέν-
τευξή του στους «Financial Times», αποσπάσματα της
οποίας δημοσίευσαν πολλά διεθνή ειδησεογραφικά πρα-

κτορεία. Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη
φορά που ο Μπιλ Γκέιτς προχωρά σε προ-
βλέψεις. Την τελευταία φορά ήταν όταν
προειδοποίησε ότι το χειρότερο κύμα της
πανδημίας θα «χτυπούσε» τον Δεκέμβριο
του ’21.

Στη Σαγκάη
Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση

των κρουσμάτων κορονοϊού, ωστόσο οι
σκληροί περιορισμοί που επιβάλλει έχουν
οδηγήσει εκατομμύρια κατοίκους στην απόγνωση. Πολί-
τες δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι εδώ και μήνες,
στρατόπεδα καραντίνας μαρτυρούν μια πρωτόγνωρη κα-
τάσταση, ενώ παιδιά έως 7 ετών χωρίζονται από τις οικο-

γένειές τους και μεταφέρονται στα νοσο-
κομεία σε περίπτωση νόσησης. Το lock-
down στη Σαγκάη αφορά 25 εκατομμύρια
κατοίκους και διανύει την πέμπτη εβδο-
μάδα του. Παρά το γεγονός ότι οι λοιμώ-
ξεις μειώθηκαν την περασμένη εβδομά-
δα, δεν συντελέστηκε κάποια κίνηση που
να μαρτυρά χαλάρωση. 

Τον δικό της Γολγοθά περιγράφει στο
αμερικανικό δίκτυο ABC η Κένι που μαζί
με τα δύο παιδιά και τους γονείς της βρί-

σκεται από τον Μάρτιο εγκλωβισμένη στο σπίτι της. Όπως
και άλλοι πολίτες στη Σαγκάη, έτσι και εκείνη έρχεται αντι-
μέτωπη με σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και λόγω των
συνθηκών καταναλώνει ένα μόνο γεύμα την ημέρα.

Μπιλ Γκέιτς: «Κινδυνεύουμε από μια νέα, πιο θανατηφόρα μετάλλαξη»

Π
ιθανό είναι να πάμε προς μία νέα
δόση εμβολίου κατά του κορονοϊ-
ού όπως και της γρίπης από το
φθινόπωρο, είπε η αναπληρώτρια

υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Μιλώντας
στον ΣΚΑΪ η κυρία Γκάγκα δεν έβγαλε από το
τραπέζι την πιθανότητα λήψης μέτρων και
ξεκαθάρισε πως μπορεί να υπάρξουν
εξελίξεις από φθινόπωρο ή χειμώνα.
«Πιθανότατα θα υπάρξει και εμβόλιο
κορονοϊού από το φθινόπωρο», δή-
λωσε και διευκρίνισε πως «εννοώ
ένα αναμνηστικό εμβόλιο. Μπορεί να
είναι τέταρτη δόση, μπορεί πέμπτη για
ορισμένους». «Το φθινόπωρο μπορεί να
χρειαστεί άλλη μία δόση εμβολίου», επανέ-
λαβε. 

Αναφορικά με την άρση των μέτρων στη
χώρα, επεσήμανε πως είμαστε σε καλό ση-
μείο όσον αφορά τους εμβολιασμούς και
τους αριθμούς πολιτών που έχουν μολυνθεί.
«Οι ηλικίες που κυρίως έχουν πιο πολλές
κοινωνικές επαφές έχουν ήδη ανοσία», εί-
πε. Ερωτώμενη για τη χρήση μάσκας σε
εσωτερικούς χώρους, εκτίμησε πως είναι
πιθανό να δούμε και στη χώρα μας την άρση
της χρήσης της. «Πιθανό να το δούμε, αλλά
ας μην το προδικάσουμε» ζήτησε, επισημαί-
νοντας πως είναι θέμα της Επιτροπής των Ει-
δικών, η οποία μελετά όλα τα επιδημιολογι-
κά δεδομένα.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να
υπάρξουν μεταλλάξεις, αλλά ύστερα από
δύο χρόνια είμαστε σε κατάσταση να τις αν-
τιμετωπίσουμε», ανέφερε σε άλλο σημείο
και ξεκαθάρισε πως «είμαστε πάντα σε επι-
φυλακή». 

Σε 2.665 ανέρχονται τα νέα κρούσματα
κορονοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο,

σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Κα-
τά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 30 θά-
νατοι, ενώ σε 235 ανέρχονται οι διασωλη-
νωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.

Δεν έχουμε κρούσμα ηπατίτιδας
Η κυρία Γκάγκα αναφερόμενη στα περι-

στατικά ηπατίτιδας είπε: «Να είμαστε ήρεμοι
και να αφήσουμε λίγο τα παιδιά να χαρούν,
γιατί δεν έχουν περάσει φυσιολογικά τα τε-
λευταία δύο χρόνια». Τέλος, ερωτώμενη εάν
θα επιστρέψουν στις θέσεις τους οι ανεμβο-
λίαστοι υγειονομικοί, ανέφερε πως «πρέπει
να το δούμε. Απάντηση θα δοθεί σύντομα».

Στο μεταξύ, δεν επιβεβαιώνεται κανένα
ύποπτο κρούσμα οξείας ηπατίτιδας σε νοσο-
κομείο της Κρήτης ανέφεραν στην ΕΡΤ οι δι-
οικητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Ηρακλείου Γιώργος Χαλκιαδάκης και του
Βενιζελείου Νοσοκομείου Κωνσταντίνος
Τερζάκης. Την είδηση που έβγαλαν τα τοπικά
μέσα ενημέρωσης για κρούσμα σε βρέφος
14 μηνών διέψευσε κατηγορηματικά μιλών-
τας στην ΕΡΤ Ηρακλείου και η διοικήτρια της
7ης ΥΠΕ Λένα Μπορμπουδάκη.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί
Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία μετά τις διακο-

πές του Πάσχα με υποχρεωτική τη χρήση μά-
σκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους αλλά χωρίς self test για μαθητές και εμ-
βολιασμένους εκπαιδευτικούς. Οι μη εμβο-
λιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υπο-
βάλλονται προληπτικά σε ένα rapid test την
εβδομάδα, με δικά τους έξοδα, έως και 48
ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. 

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσμα-

τος στην τάξη, ο μαθητής που νοσεί θα παρα-
μένει σε απομόνωση για πέντε ημέρες του-
λάχιστον. Στα πανεπιστήμια, τα ΙΕΚ και τα κο-
λέγια οι μη εμβολιασμένοι καθηγητές διε-
νεργούν ένα rapid test την εβδομάδα με δικό
τους κόστος, έως και 48 ώρες πριν από την
προσέλευση, ενώ οι φοιτητές, καταρτιζόμε-
νοι και σπουδαστές δεν υποχρεούνται να
υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο.

Νέα δόση εμβολίου το φθινόπωρο

Η αναπληρώτρια υπουργός
Υγείας Μίνα Γκάγκα θεωρεί 
πιθανή μία ακόμη…
αναμνηστική, ενώ υποστήριξε
πως δεν είναι απίθανο 
να πετάξουμε  τις μάσκες 
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Η
ανάγκη αναβάθμισης των ελλη-
νικών δασών, ώστε να μπορούν
να λειτουργούν αποτελεσματι-
κότερα ως δεσμευτικοί παρά-

γοντες του διοξειδίου του άνθρακα, τονί-
ζεται μεταξύ άλλων σε εργασία του καθη-
γητή Δασικής Οικολογίας και Δασοκομίας
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης Πέτρου Γκανάτσα. Τα στοιχεία της
μελέτης αυτής είναι εξόχως σημαντικά για
τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν
τα ελληνικά δάση στην ανάσχεση του φαι-
νομένου της κλιματικής αλλαγής.

Ο καθηγητής αρχικά μίλησε για τον ρόλο
των δασών στη διαδικασία δέσμευσης του
διοξειδίου του άνθρακα: «Εδώ και αρκετά
χρόνια το εργαστήριο Δασοκομίας του
ΑΠΘ πραγματοποιεί έρευνες με σκοπό την
αύξηση της συνεισφοράς των δασών στη
μείωση του φαινομένου της κλιματικής
αλλαγής. Το φαινόμενο της κλιματικής αλ-
λαγής αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του
διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας
από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότη-
τες. Τα δάση λοιπόν σε αυτό τον κύκλο λει-
τουργούν ως δεσμευτές του διοξειδίου
του άνθρακα της ατμόσφαιρας από την
ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν σε διά-
φορα σημεία των δέντρων. Αυτή η σχέση
δασών και διοξειδίου του άνθρακα παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον,
γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι ενώ σε άλλες
χώρες η συνεισφορά αυτή των δασών εί-
ναι αρκετά υψηλή, στην Ελλάδα παρατη-
ρούμε ότι οι ποσότητες αυτές είναι μικρές.

Ενώ έχουμε αρκετά δάση (σχεδόν το 50%
της επικράτειας), η συνεισφορά των ελλη-
νικών δασών αντιστοιχεί μόνο στο 2% των
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα». 

Ο κ. Γκανάτσας εξήγησε ότι σχεδόν τα
μισά μας δάση είναι υποβαθμισμένα, «εί-

ναι πρινώνες, πρεμνοφυή δρυοδάση, δά-
ση αείφυλλων πλατύφυλλων, τα οποία δεν
έχουν την ικανότητα να αντλήσουν μεγά-
λες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.
Διερευνούμε λοιπόν με ποιον τρόπο αυτά
τα υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα

μπορούν να αυξήσουν τη δυνατότητα δέ-
σμευσης ώστε να φτάσουμε και εμείς κον-
τά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο», εξηγεί ο
καθηγητής και προσθέτει: «Σε αυτή την
έρευνα πήγαμε στο πανεπιστημιακό δά-
σος Ταξιάρχη και μετρήσαμε την υπέργεια
βιομάζα των δέντρων και με βάση της πα-
ραδεκτές μεθόδους εκτίμησης αναγάγαμε
αυτές τις ποσότητες σε διοξείδιο του άν-
θρακα. Βρήκαμε λοιπόν το εξής ενδιαφέ-
ρον: στην ηλικία των 77 ετών το δάσος έχει
συσσωρεύσει στη διάρκεια της ζωής του
περίπου 440 τόνους διοξειδίου του άνθρα-
κα. Αν αυτή την ποσότητα των 440 τόνων τη
διαιρέσουμε με το 77, θα διαπιστώσουμε
ότι κάθε χρόνο το δάσος αντλεί από την
ατμόσφαιρα 6 τόνους διοξειδίου του άν-
θρακα ανά εκτάριο. Αν μιλήσουμε για όλα
τα δασικά οικοσυστήματα που υπάρχουν
στην Ελλάδα και μπορούν να αναβαθμι-
στούν, θα έχουν τη δυνατότητα να δε-
σμεύουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου
του άνθρακα. Φανταστείτε τι δυνατότητες
έχουν τα δάση. Αν συνεχίσει όμως η σημε-
ρινή πλημμελής διαχείριση στα ελληνικά
δάση, δεν θα μπορούν να συνεισφέρουν.
Πρέπει να γίνουν επενδύσεις». 

Ο καθηγητής Δασικής
Οικολογίας και Δασοκομίας
Πέτρος Γκανάτσας
αναφέρεται στον ρόλο 
που μπορούν να
διαδραματίσουν τα ελληνικά
δέντρα στη μείωση του
διοξειδίου του άνθρακα

«Η αναβάθμιση
δασών αλλάζει
εικόνα στην
κλιματική αλλαγή»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

«Αυτός είναι ο πιο οικονομικός τρόπος 
για την ανάσχεση του φαινομένου»

Ο καθηγητής κ. Γκανάτσας προσθέτει ακόμη ότι έχει αποδειχτεί παγκοσμίως ότι
«ο τρόπος μείωσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής μέσα από τα δάση είναι
ο πιο οικονομικός. Το κόστος για αυτές τις παρεμβάσεις στα δάση είναι πολύ μικρό.
Με δύο τρόπους θα αλλάξουν τα πράγματα, με τη συστηματική ανόρθωση αυτών των
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και με τη διενέργεια εκτεταμένων αναδασώσε-
ων. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες που αναζητούν
εκτάσεις γης για να αναδασώσουν ώστε να αντισταθμίσουν τις εκπομπές του διο-
ξειδίου του άνθρακα. Έτσι δημιουργείται και μια ανάλογη αγορά και ζήτηση γης. Η
μείωση των εκπομπών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Πέρα από τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, πρέπει να δούμε και τον άλλον πυλώνα. Ο στόχος για μηδενικό
ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα, που θέλει να πετύχει η ΕΕ μέχρι το 2050, αν
δεν στηριχθεί και στον πυλώνα των δασών, δεν θα επιτευχθεί ποτέ».



Βούτηξε ο Ζεϊμπέκης
Ιδιαίτερα... τολμηρός αποδείχτηκε ο αντιδή-

μαρχος Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νεολαίας
του Δήμου Θεσσαλονίκης Νίκος Ζεϊμπέκης. Παρά
τη συννεφιά και τις χαμηλές θερμοκρασίες της
Πρωτομαγιάς, βούτηξε στα νερά της Χαλκιδικής.
Μπορεί οι θάλασσες να μην έχουν ζεστάνει ακό-
μη, ο αντιδήμαρχος όμως έκανε το πρώτο μπάνιο
της χρονιάς. 

Θυμήθηκε τις ρίζες του
Τις ρίζες της οικογένειάς του θυμήθηκε ο δή-

μαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας
κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με
τον δήμαρχο από την Κορυτσά. Όπως είπε ο κ.
Ζέρβας, η προγιαγιά του γεννήθηκε στην Κορυ-
τσά προτού μετακινηθεί στο Μοναστήρι και από
εκεί στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα,
δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα επισκεφτεί την
αλβανική πόλη. 

Γκάλοπ που... καίει στην Α’
«Φωτιά» πήραν μέσα στην εβδομάδα τα τηλέ-

φωνα κατά τη διάρκεια μιας μάζωξης πασόκων
στην Τούμπα. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από την
έρευνα δημοσκοπικής εταιρείας που μετρούσε
τη δημοφιλία πιθανών υποψηφίων στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης με το ΚΙΝΑΛ. Εμείς ψάξαμε και αυτό
που μάθαμε ήταν πως επρόκειτο για διπλή έρευ-
να, καθώς μετρούσε και τη δημοφιλία πιθανών
υποψηφίων με τη ΝΔ στην ίδια περιφέρεια. Αυ-
τό που μένει να δούμε είναι αν θα υπάρξει ικα-
νοποίηση στα άτομα που την «παρήγγειλαν». 

Οι υπεύθυνοι της παιδικής χαράς όπου έγινε
το ατύχημα στο στόχαστρο του εισαγγελέα
E

ρευνα από την αστυνομία,
στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, ζήτησε ο εισαγ-

γελέας από την Αστυνομία μετά το
ατύχημα σε παιδική χαρά της παρα-
λίας, όταν 8χρονη έκοψε το δάχτυλό
της κάνοντας τσουλήθρα. Ο εισαγγε-
λέας ποινικής δίωξης Άγγελος Βάσ-
σιος με προφορική εντολή του στους
αστυνομικούς του τμήματος Τούμ-
πας που διερευνούν την υπόθεση ζήτησε να γίνει αυτο-
ψία από πραγματογνώμονα στην τσουλήθρα της παιδι-
κής χαράς, που βρίσκεται στο ύψος της Καλλιδοπούλου

στην παραλία. Βάσει της ίδιας εντο-
λής θα κινηθεί στο πλαίσιο του αυτο-
φώρου ο εντοπισμός των υπευθύ-
νων της παιδικής χαράς, οι οποίοι θα
κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στο
αστυνομικό τμήμα για τα μέτρα που
έπρεπε να λάβουν, όπως και αν γνώ-
ριζαν την κατάσταση της τσουλή-
θρας στην οποία κόπηκε το δάχτυλο
του παιδιού. Μετά το ατύχημα, όταν

κόπηκε το δάχτυλο της 8χρονης που διακομίστηκε στο
νοσοκομείο για τη συγκόλλησή του, με απόφαση του ει-
σαγγελέα έκλεισε η παιδική χαρά. 

Είναι γνωστές οι άριστες σχέσεις που διατηρεί ο Γιάννης
Μπουτάρης με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου. Τη μία μέρα ο πρώην δήμαρχος τη συ-
νόδευσε στην επίσκεψή της στο καταφύγιο του Αρκτούρου
στο Νυμφαίο, ενώ λίγες ώρες αργότερα την υποδέχτηκε

στο κτήμα στο Γιαννακοχώρι Νάουσας, όπου την ξενάγησε
στο οινοποιείο και παρακάθισαν σε γεύμα. Μάλιστα, η κυ-
ρία Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη χαρά της που μπορεί
να αποκαλεί τον Γιάννη Μπουτάρη φίλο της προτού ακόμη
εκλεγεί στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Μαζί με τη Σακελλαροπούλου ο Μπουτάρης στο Νυμφαίο

«Να αξιοποιηθούν 
μαζί Παλατάκι και Τατόι»

Την ταυτόχρονη αξιοποίηση του «Κυβερνείου»
στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης μαζί με το
Κτήμα Τατοΐου προτείνει με ανάρτησή του στο
Facebook o βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
στη Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, ο
οποίος έκανε λόγο για την αξιοποίηση των δύο
περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ ταυτό-
χρονα, καθώς ήδη το Κυβερνείο, το επονομαζό-
μενο και «Παλατάκι», στη Θεσσαλονίκη βρί-
σκεται σε άσχημη κατάσταση και χρήζει συντη-
ρήσεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κρητικοί 
κέρασαν ρακή 
τον Ζέρβα
Με ρακή, γραβιέρα και άλλα κρη-
τικά εδέσματα υποδέχτηκαν θερ-
μά τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνο Ζέρβα οι διοργανω-
τές της έκθεσης «Κρήτη: η μεγά-
λη συνάντηση - Τοπικά προϊόντα
και γεύσεις Ελλάδας» που φιλο-
ξενείται στη νότια πύλη της ΔΕΘ.
Ο κ. Ζέρβας δεν έκρυψε την αγά-
πη του για την κρητική γη και την
αδυναμία του στο τυρί, το μέλι και
τον κρητικό ντάκο.

Στην Τούμπα 
ο Σαουλίδης

Το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑ-
ΟΚ με τη Μαρσέιγ ο Αντώνης Σα-
ουλίδης το είδε από τις κερκίδες
παρέα με τους δύο γιους του. Στο
ματς όμως με την ΑΕΚ για τα πλέι
οφ επέλεξαν να βρεθούν στην
Τούμπα και οι γυναίκες της οικο-
γένειας. Έτσι, σύσσωμη η φαμί-
λια του μέλους της ΚΕ του ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ παρακολούθησε τον
«δικέφαλο του Βορρά», δείχνον-
τας την αγάπη της για τα ασπρό-
μαυρα χρώματα.

Καϊτεζίδης: «Όνειρο
το Κύπελλο από 
την Πυλαία»
Ένα όνειρο μαγικό χαρακτήρι-
σε ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τη
μεγάλη επιτυχία της ομάδας
της Πυλαίας στο χάντμπολ. Οι
Πυλαιώτες κατάφεραν να κερ-
δίσουν τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ
και να στεφθούν κυπελλούχοι
Ελλάδας. Και δικαίως πλέουν
σε πελάγη ευτυχίας, αφού η
ομάδα στηρίζεται στο ταλέντο
και στη σκληρή δουλειά μαθη-
τών, φοιτητών και ερασιτεχνών
που αναμετρήθηκαν με επαγ-
γελματίες. Θερμά συγχαρητή-
ρια και πολλά μπράβο!
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Ναύπλιο

Εγκαινιάστηκε το περίπτερο
τουριστικής πληροφόρησης

Εγκαινιάστηκαν στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου το περίπτερο
τουριστικής πληροφόρησης και η 7th Mediterranean Yacht Show
με την παρουσία του οικείου περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Στό-
χος, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, είναι η προσέλκυση ποιοτι-
κού τουρισμού μέσα από την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών του τόπου, όπως ο πολιτισμός, η πνευματική δημιουργία, τα
μνημεία και η γαστρονομία. Επίσης, η διεθνής έκθεση 7th Medi-
terranean Yacht Show, στο λιμάνι του Ναυπλίου, όπου έως τις 4
Μαΐου θα βρίσκονται πάνω από 90 σκάφη αναψυχής από όλο τον
κόσμο, αναδεικνύει τον θαλάσσιο τουρισμό σε συγκριτικό πλεονέ-
κτημα της πατρίδας μας, επισήμανε ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δη-
μήτρης Κωστούρος.

Στερεά Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα
«Operandum - Horizon 2020»

Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Operandum», στο
οποίο συμμετείχε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και υλοποιήθη-
κε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας
«Horizon 2020». Στόχος του «Operandum» είναι η μείωση των
υδρομετεωρολογικών κινδύνων, μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής
και εξέλιξης καινοτόμων «πράσινων» και γενικότερων υβριδικών
λύσεων. «Η επιστημονική γνώση που αποκτήθηκε μέσω του “Ope-
randum” μπορεί να μας οδηγήσει σε βιώσιμες λύσεις για την αντι-
μετώπιση πλημμυρικών κινδύνων», δήλωσε ο περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Μέσα σε αναστάσιμη ατμόσφαιρα και με τη δέουσα ιεροπρέπεια και επισημότητα, το Αίγιο τίμησε
την πολιούχο Παναγία Τρυπητή επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής την Παρασκευή της Διακαινη-
σίμου 29 Απριλίου 2022. Στην ιερά λιτάνευση παρέστησαν ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμό-
διος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Ανδρέας Κατσανιώτης ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο οι-
κείος δήμαρχος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και εκπρόσωποι τοπικών Αρχών, Σωμά-
των Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων. Το απόγευμα της παραμονής της εορτής τελέστηκε Μέγας
Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Κερνίτσης κ. Χρύσανθου. Ανήμερα της εορτής τελέστηκε Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λει-
τουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου με
συγχοροστατούντες τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Πατρών Χρυσόστομο, Κίτρους, Κατε-
ρίνης και Πλαταμώνος Γεώργιο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης Χρύσανθος και τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμο. Ακολούθησε η λιτάνευση της
ιεράς εικόνας με προορισμό την πλατεία Υψηλών Αλωνίων, όπου εκφωνήθηκε Πανηγυρικός
Θείος Λόγος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο. Στη συνέχεια η Δημο-
τική Αρχή παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν των επισήμων.

Γρεβενά

Ακυρώθηκε
δημοπρασία άγριων
αλόγων λόγω
αντιδράσεων

Οι σφοδρές κοινωνικές αντιδράσεις οδή-
γησαν την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Γρεβενών στην ακύρωση δημοπρασίας 30
αλόγων. Τη σχετική απόφαση προσκόμισε ο
δήμος στο Διοικητικό Δικαστήριο Κοζάνης,
όπου θα συζητηθεί αίτηση αναστολής εκτέ-
λεσης και προσωρινής διαταγής παύσης
της δημοπρασίας των συνολικά 30 άγριων
αλόγων που είχε προγραμματίσει για τις 3
Μαΐου. Την προσφυγή είχαν καταθέσει η
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντι-
κή Ομοσπονδία και ο Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Προστασίας Ιπποειδών «Ippothesis». Η
δικηγόρος Χριστίνα Ζέρβα, που εκπροσω-
πεί τα φιλοζωικά σωματεία, δηλώνει ότι «η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Γρεβενών ακυρώνει τη διαδικασία,
καθώς επικαλείται το ενδιαφέρον που
υπάρχει από φιλοζωικά σωματεία για υιο-
θεσία των αλόγων». Σήμερα, Τρίτη 3 Μαΐου,
αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Δι-
καστηρίου Κοζάνης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νάουσα

Επίτιμη δημότισσα η
Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Επίτιμη δημότισσα της Ηρωικής Πόλης Νάουσας
ανακηρύχθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία παρέστη στις
εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το
Ολοκαύτωμα των Ναουσαίων. Στην ειδική εκδήλω-
ση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο της Νάουσας, η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε: «Τιμάμε σήμε-
ρα το Ολοκαύτωμα της Νάουσας, που έγινε πριν
από 200 χρόνια, και τη θυσία των γυναικών της που
προτίμησαν να πεθάνουν ελεύθερες, πέφτοντας με
τα μικρά τους παιδιά στον ποταμό Αράπιτσα, παρά
να ζήσουν σκλαβωμένες στα χέρια των Οθωμανών.
Ο μέχρις εσχάτων αγώνας των κατοίκων της μαρ-
τυρικής πόλης παραμένει διαχρονικά ένα παρά-
δειγμα αυτοθυσίας και ψυχικού μεγαλείου που
εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές των
Ελλήνων». Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας έριξε στεφάνι στα νερά ποταμού Αράπιτσα
στη μνήμη των γυναικών που θυσιάστηκαν, ενώ
επισκέφθηκε το Πνευματικό Κέντρο Νεότητας,
όπου συναντήθηκε με άτομα με ειδικές ανάγκες
από κοινωνικές δομές του δήμου.
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Αιγιάλεια

Το Αίγιο τίμησε την πολιούχο του Παναγία Τρυπητή



Σ
το θέμα που προκάλεσε μεγάλες αντι-
δράσεις και κομματικές αντιπαραθέ-
σεις με την εγκύκλιο του υπουργείου

Εργασίας που αφορά τις συντάξεις των δη-
μάρχων, η ΚΕΔΕ βλέπει μια μεγάλη δικαίω-
ση χρόνιου αιτήματός της. Συγκεκριμένα
υποστηρίζει ότι ένα χρόνιο αίτημα των αιρε-
τών αυτοδιοικητικών και της ΚΕΔΕ ικανο-
ποιείται με δίκαιο και ισότιμο προς όλους
τους ασφαλισμένους τρόπο, μετά την έκδο-
ση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του υπουρ-
γείου Εργασίας, που αφορά το ζήτημα των
διπλών εισφορών που είχαν καταβληθεί από
πρώην δημάρχους. Όπως υποστηρίζει η
ΚΕΔΕ, οι διπλές εισφορές που είχαν κατα-
βάλει στα ασφαλιστικά ταμεία οι πρώην δή-
μαρχοι μέχρι πρότινος δεν προσμετρούνταν
στις συντάξεις που λάμβαναν, ενώ «πλέον η
αδικία αυτή αποκαταστάθηκε και οι εισφο-
ρές που κατέβαλαν θα προσμετρούνται στις
συντάξεις τους. Η αποκατάσταση αυτής της

αδικίας ήταν ένα από τα ζητήματα που έθετε
προς τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του
συγκεκριμένου υπουργείου η ΚΕΔΕ. Η ση-
μερινή της, μάλιστα, διοίκηση το είχε βάλει
ψηλά στην ατζέντα της από την αρχή της θη-
τείας της».

Όσον αφορά την ουσία του θέματος, υπο-
στηρίζεται ότι οι πρώην δήμαρχοι θα αντι-
μετωπίζονται πλέον όπως ο κάθε ασφαλι-
σμένος που καταβάλλει εισφορές στα
ασφαλιστικά του ταμεία, ενώ τονίζεται: «Η
αποκατάσταση της αδικίας σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως
“χαριστική ρύθμιση” που ωφελεί πρώην
δημάρχους, όπως κάποιοι ανεύθυνα
έσπευσαν να υποστηρίξουν, γιατί αφενός η
απόφαση που πάρθηκε στηρίζεται στον
ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αφετέρου αφορά
χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί ως
ασφαλιστικές εισφορές από τους πρώην
δημάρχους».

Σημαντικό έργο 
στο Καματερό 

Με γοργούς ρυθμούς ξεκινά η μεγά-
λη παρέμβαση για την ευρεία ανακατα-
σκευή της οδού Κωστή Παλαμά στο
Καματερό, κατόπιν της υπογραφής της
σχετικής προγραμματικής σύμβασης
από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη και τον δήμαρχο Αγίων Αναρ-
γύρων - Καματερού Σταύρο Τσίρμπα. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου με ίδι-
ους πόρους από την Περιφέρεια Αττικής με το ποσό των 5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβά-
σεις ευρείας κλίμακας με σκοπό αφενός την ασφαλή κυκλοφορία και την ελαχιστοποίηση των
τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται εξαιτίας της ολισθηρότητας, των φθορών και καθι-
ζήσεων του οδοστρώματος, αφετέρου τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας με την κατα-
σκευή ποδηλατόδρομου και τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Με αφορμή την υπογραφή του
έργου, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές και δυνατότητες για νέα έργα που μπορούν
να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της περιφέρειας.

Μήνυμα ειρήνης
έστειλε 
ο Δήμος Αθηναίων 

Φέτος την Πρωτομαγιά, η κεντρική
πλατεία της πρωτεύουσας έστειλε
ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης
σε όλο τον κόσμο. Από την περασμέ-
νη Πέμπτη, η πλατεία Συντάγματος,
με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναί-
ων, είναι στολισμένη με εντυπωσια-
κά λουλούδια, που συνθέτουν το διε-
θνές σύμβολο της ειρήνης, ως ένδει-
ξη συμπαράστασης στον δοκιμαζό-
μενο λαό της Ουκρανίας. Συνολικά,
για τις δύο συνθέσεις χρησιμοποι-
ήθηκαν 13.600 άνθη, που εκτείνονται
σε επιφάνεια 310 τμ από το κεντρικό
σιντριβάνι με κατεύθυνση προς τον
πεζόδρομο της Ερμού. «Μέσα από
τέτοιες συμβολικές δράσεις, ενώ-
νουμε και εμείς τη φωνή μας μαζί με
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο για να σταματήσει ο πόλεμος
που στέκεται εμπόδιο στην πρόοδο
και τη δημοκρατία», ήταν το μήνυμα
του δήμαρχου Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη. 

Ξήλωσε 
τις πινακίδες 
Παρέμβαση με ευαισθησία για
τους τετράποδους φίλους έκα-
νε ο Δήμος Ωρωπού, υπό την
επίβλεψη του δημάρχου Γιώρ-
γου Γιασημάκη. Συνεργείο του
δήμου αποξήλωσε σε όλο το μή-
κος της παραλίας του Αγίου
Κωνσταντίνου όλες τις πινακί-
δες που απαγόρευαν την πρό-
σβαση στα σκυλιά και είχαν το-
ποθετηθεί παράνομα. Μάλιστα ο
κ. Γιασημάκης ενημέρωσε ότι
θα ακολουθήσουν και όλες οι
προβλεπόμενες νομικές ενέρ-
γειες για αυτή την παράνομη
δραστηριότητα, που δείχνει έλ-
λειμμα ευαισθησίας απέναντι
στα ζώα. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σχέδια για
ποδηλατόδρομο 
στην Ιερά Οδό
Ένας από τους πιο εμβληματικούς και
ιστορικούς δρόμους της Αττικής ανα-
μένεται να αποκτήσει ποδηλατόδρομο.
Ο Δήμος Χαϊδαρίου σχεδιάζει την ανά-
πτυξή του στην Ιερά Οδό και, μάλιστα,
όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βαγγέ-
λης Ντηνιακός, δόθηκε η έγκριση από
το Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση
της μελέτης και έτσι ξεκινούν τα επό-
μενα βήματα για την πραγματοποίηση
του έργου, που έχει υπερτοπική σημα-
σία. Ένα μεγάλο μέρος της Ιεράς Οδού
περνά από το Χαϊδάρι και ο δήμος
ευελπιστεί στη γενικότερη αναβάθμι-
ση της λεωφόρου και στην ανάδειξη
αυτού του τμήματος. Σύμφωνα με τον
σχεδιασμό, ο ποδηλατόδρομος θα κα-
λύπτει όλη τη διαδρομή μέχρι τη Μονή
Δαφνίου. 

Κοινόχρηστα
ηλεκτρικά ποδήλατα
στα Βριλήσσια

Προωθώντας την ολοκληρωμένη στρα-
τηγική του Δήμου Βριλησσίων σε θέματα
διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργει-
ας αλλά και προώθησης της μικροκινητι-
κότητας και της βιώσιμης αστικής κινητι-
κότητας, ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος
Μανιατογιάννης ανακοίνωσε την ένταξη
του δήμου στο πρόγραμμα «Βιώσιμη μι-
κροκινητικότητα μέσω συστήματος κοι-
νόχρηστων ποδηλάτων» συνολικού πο-
σού 310.000 ευρώ. Η πρόταση των Βρι-
λησσίων που εγκρίθηκε αφορά την προ-
μήθεια 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων και την
εγκατάσταση έξι σημείων φόρτισης και
στάθμευσης. Όπως επεσήμανε ο δήμαρ-
χος: «Διεκδικούμε και εξαντλούμε κάθε
πηγή χρηματοδότησης προς όφελος της
πόλης, με προτεραιότητα τις ανάγκες των
κατοίκων και την προστασία του περιβάλ-
λοντος».
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Δικαίωση αιρετών για 
συντάξεις πρώην δημάρχων



Του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε
ξι θέσεις κάτω από τον μέσο
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κυμάνθηκε το κόστος του ρεύ-
ματος για τα ελληνικά νοικοκυ-

ριά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, σύμφω-
να με τα νεότερα στοιχεία που δημοσίευ-
σε η Eurostat και αφορούν το σύνολο των
ευρωπαϊκών χωρών. 

Να σημειωθεί ότι στους τελικούς αριθ-
μούς που εξέδωσε η Eurostat περιλαμβά-
νονται οι επιδοτήσεις που πρόσφεραν από
ένα σημείο και μετά οι κυβερνήσεις προς
ελάφρυνση του κόστους για τους κατανα-
λωτές. Επίσης, στις τιμές που ακολουθούν
περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και τα τέλη
που διαμορφώνουν την τελική τιμή που
πληρώνουμε στον λογαριασμό ρεύματος. 

Σε χαμηλά επίπεδα
Σύμφωνα, λοιπόν, με τη Eurostat, το κό-

στος για τους Έλληνες οικιακούς κατανα-
λωτές στο β’ εξάμηνο του 2021 ήταν στo
0,1974 ευρώ έναντι 0,2369 του ευρωπαϊ-
κού μέσου όρου. Τα αντίστοιχα μεγέθη
ήταν 0,1680 και 0,2203 ευρώ στο α’ εξά-

μηνο του 2021 και 0,1641 και 0,2153 έναν
χρόνο νωρίτερα.

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι η χώρα μας
βρισκόταν στο β’ εξάμηνο του 2020 οκτώ
θέσεις κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ
έναν χρόνο αργότερα, στο β’ εξάμηνο του
2021, βρισκόταν έξι θέσεις κάτω από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ωστόσο, παρότι το τελικό κόστος ρεύμα-
τος για τον καταναλωτή παραμένει σε χα-
μηλά επίπεδα σε σχέση με τις χώρες της
ΕΕ, το ποσοστό αύξησης που καλείται να
πληρώσει ο Έλληνας είναι σημαντικά
υψηλότερο από ό,τι ο μέσος Ευρωπαίος.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα σημείωσε στο εν
λόγω διάστημα την έβδομη μεγαλύτερη
αύξηση στην ΕΕ με 20,3%, σημαντικά υψη-
λότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που
κινήθηκε στο 12%. Η εντονότερη άνοδος
παρατηρήθηκε στη Σουηδία με 51%, η δεύ-
τερη στην Εσθονία με 50% και η τρίτη στην
Κύπρο με 35%.

Στο σκέλος των βιοτεχνικών-βιομηχα-
νικών καταναλωτών (με κατανάλωση 500-
2.500 MWh ετησίως), η Ελλάδα ήταν πρώ-
τη πανευρωπαϊκά στο κόστος του ρεύμα-
τος με 0,2238 ευρώ ανά κιλοβατώρα και

ακολούθησε η Κύπρος με 0,1946 ευρώ,
ενώ η μέση τιμή στην ΕΕ ήταν 0,1445 ευ-
ρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη χώρα μας
παρατηρήθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη
ετήσια άνοδος πανευρωπαϊκά με 111,3%
μετά τη Βουλγαρία (114,4%).

Το φυσικό αέριο
Ως προς το φυσικό αέριο, η Ελλάδα

καταγράφει την πέμπτη υψηλότερη τιμή
πανευρωπαϊκά στο α’ εξάμηνο του 2021
για οικιακούς καταναλωτές, σημει-
ώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια
άνοδο με 96,1%.

Συγκεκριμένα, στο οικιακό σκέλος η τι-
μή μαζί με τους φόρους και τα τέλη βρέ-
θηκε στα 0,1014 ευρώ ανά κιλοβατώρα,
ενώ η μέση ευρωπαϊκή τιμή ήταν 0,0782
ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Στην περίπτωση των μη οικιακών κατα-
ναλωτών (καταναλώσεις 2.778 έως 27.778
GWh), η χώρα μας βρέθηκε στην ένατη
θέση με την πέμπτη μεγαλύτερη ετήσια
άνοδο. Η τιμή στη χώρα μας ήταν 0,0529
ευρώ ανά κιλοβατώρα και ο ευρωπαϊκός
μέσος όρος ήταν στα 0,0416 ευρώ ανά κι-
λοβατώρα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι μέσα στις
επόμενες μέρες αναμένονται οι ανακοι-
νώσεις της κυβέρνησης και της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για τις επιδοτήσεις των λο-
γαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου
για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις κα-
τά τον μήνα Μάιο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος των
επιδοτήσεων δεν αναμένεται να μεταβλη-
θεί ιδιαίτερα, αφού η τιμή χονδρεμπορι-
κής ηλεκτρικής ενέργειας έχει υποχωρή-
σει οριακά και επομένως το συνολικό πα-
κέτο αναμένεται να ανέλθει κοντά στα 600
εκατομμύρια ευρώ. 
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Η ηλεκτροκίνηση είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρ-
νησης και ο σχεδιασμός του υπουργείου Μεταφορών εί-
ναι λεπτομερής και στοχευμένος, τόνισε ο υφυπουργός
Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρου-
σίασε μια σειρά ενεργειών που υποστηρίζουν την ηλε-
κτροκίνηση.

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, μιλώντας σε ημερίδα στην
Πτολεμαΐδα, υπογράμμισε τη σημασία της διενέργειας
επιμελών ελέγχων από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ειδικά σε μια
χώρα όπου ο στόλος είναι παλιός και η συντήρηση των
οχημάτων είναι καθοριστική για την οδική ασφάλεια. 

Το υπουργείο απέκτησε νέο πληροφοριακό σύστημα
και στο εξής, είναι εφικτή η διασταύρωση των στοιχείων
με άλλες βάσεις δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται οχή-

ματα που δεν έχουν περάσει τον προβλεπόμενο έλεγχο,
μιας και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αφορά άμεσα και

την ηλεκτροκίνηση. Ο οδηγός ενός ηλεκτρικού αυτοκινή-
του θα μπορεί να μάθει ανά πάσα στιγμή σε πόση απόστα-
ση από το σημείο που βρίσκεται υπάρχει φορτιστής, το
κόστος ανεφοδιασμού, ακόμη και αν υπάρχει αυξημένη
κυκλοφορία στο σημείο.

Πρόκειται για νέες εφαρμογές που βελτιώνουν την
υποστήριξη της χρήσης του ηλεκτροκίνητου οχήματος
και συμβάλλουν στη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.

Στους αυτοκινητόδρομους, και σε πολλά πρατήρια, κυ-
ρίως στις πόλεις, υπάρχουν συνολικά 1.200 φορτιστές,
και ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί πολύ, αν οι δήμοι και οι
περιφέρειες αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του νόμου για
τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ο Μ. Παπαδόπουλος μίλησε για τις ενέργειες που υποστηρίζουν την ηλεκτροκίνηση

Σύμφωνα με τη Εurostat, 
το κόστος για τους Έλληνες 
καταναλωτές ήταν 
στο β’ εξάμηνο του 2021 
στo 0,1974 ευρώ έναντι 0,2369
που ήταν ο μ.ό. στην ΕΕ

Έξι θέσεις κάτω 
από τον μέσο
όρο της Ευρώπης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



Η
ραγδαία μείωση της ανεργίας
κατά τα τελευταία τρία χρόνια
οδηγεί σε συνεχή αύξηση των
κενών θέσεων εργασίας, κα-

θώς αυξάνεται η ζήτηση εργαζομένων και
στελεχών με δεξιότητες και συγκεκριμέ-
να προσόντα, αλλά αυτοί δεν βρίσκονται! 

Στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της
Alpha Bank αναφέρονται οι τάσεις στην αγο-
ρά εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβε-
βαιώνεται το μεγάλο κενό που υπάρχει σε
κρίσιμους τομείς της οικονομίας, κάτι που
φάνηκε περισσότερο κατά την περσινή χρο-
νιά, όταν η ανάπτυξη σημείωσε ανάκαμψη,
καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλει-
ών της βαθιάς ύφεσης του 2020. Σύμφωνα
με τους αναλυτές της τράπεζας, οι συνθήκες
στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα συνεχί-
ζουν να βελτιώνονται, κάτι που τεκμαίρεται
από την πτώση του ποσοστού ανεργίας στο
12,8% τον περασμένο Φεβρουάριο από 16,1%
τον αντίστοιχο μήνα του 2021. 

Τα στοιχεία
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα

στοιχεία της Alpha Bank:
11. Η μείωση της ανεργίας προήλθε από

την αξιοσημείωτη άνοδο των απασχολού-
μενων, κατά 12,4% ή 455.100 άτομα, καθώς
η τάση που καταγράφηκε κατά την πρώτη
φάση της πανδημικής κρίσης με τη μετα-
κίνηση απασχολούμενων και ανέργων
εκτός εργατικού δυναμικού έχει αντι-
στραφεί από τον Μάιο του 2021 και μετά. 

2. Οι άνεργοι, σύμφωνα με τα στοιχεία
του φετινού Φεβρουαρίου, μέσα σε έναν
χρόνο μειώθηκαν κατά 99.500 άτομα, ενώ
όσοι βρέθηκαν εκτός εργατικού δυναμι-
κού μειώθηκαν κατά 388.000 άτομα. 

3. Μειώθηκαν οι απουσίες από την ερ-
γασία, ενώ έχει ανακάμψει ο μέσος όρος
των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα.

4. Το ποσοστό της απασχόλησης στην
Ελλάδα -δηλαδή το ποσοστό των απασχο-
λούμενων προς τον συνολικό πληθυσμό-
ανέκαμψε από την πτώση που σημείωσε
κατά το πρώτο έτος της πανδημίας, υπερ-
βαίνοντας το 57,3% του 2021, σε σχέση με
το 56,5% του 2019. 

5. Ενισχύθηκε η τάση ανόδου των κε-
νών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, η
οποία οφείλεται σε τέσσερις βασικούς λό-
γους:

Α. Αναντιστοιχία των δεξιοτήτων
μεταξύ ζήτησης και προσφοράς νέ-
ων θέσεων εργασίας. Η διατήρηση
αυτής της αναντιστοιχίας φαίνεται να
ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την
επάνοδο στο προπανδημικό επίπεδο
του ποσοστού των μακροχρόνια
ανέργων στο σύνολο των ανέργων,
καθώς οι ίδιοι δηλώνουν και πάλι ότι

αναζητούν εργασία επιστρέφοντας
ουσιαστικά στο εργατικό δυναμικό.
Αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης
των γυναικών βελτιώνεται.

Β. Ανησυχία για τις υγειονομικές συν-
θήκες, πρωτίστως, και τα κέρδη αποτίμη-
σης των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων,
τα οποία δευτερευόντως οδήγησαν σε
αποχώρηση από το εργατικό δυναμικό
των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων. 

Γ. Αλλαγή των επαγγελματικών προτι-
μήσεων των εργαζομένων, με αποτέλε-
σμα τη σημαντική άνοδο των οικειοθελών
παραιτήσεων, φαινόμενο που έχει ονομα-
στεί «η μεγάλη παραίτηση».

Δ. Μείωση της συμμετοχής των γυναι-
κών στο εργατικό δυναμικό, με σκοπό τη
φροντίδα της οικογένειας, εξαιτίας των
διαταραχών που προκάλεσε η πανδημία
στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις υπηρε-
σίες παιδικής μέριμνας. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σε ένα έτος βγήκαν
οικοδομικές άδειες για
μια πόλη σαν τη Θήβα!

----
Σε μια πόλη ίση με την έκταση και τα τετρα-

γωνικά των κτιρίων της Θήβας αντιστοιχούν οι
οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν κατά το
χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2021-Ια-
νουαρίου 2022! 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής, κατά την περίοδο
των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από
τον Φεβρουάριο 2021 έως τον Ιανουάριο 2022,
το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δρα-
στηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο
της χώρας, ανήλθε σε 24.033 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.119.425 τετρα-
γωνικά μέτρα επιφάνειας και 25.878.990 κυ-
βικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο Φεβρουαρίου 2020 - Ιανουαρίου
2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 26,3% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά
47,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 46,7%
στον όγκο.

Κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου
2021-Ιανουαρίου 2022, η ιδιωτική οικοδομική
δραστηριότητα εμφάνισε στο σύνολο της χώ-
ρας αύξηση κατά 26,5% στον αριθμό των εκδο-
θεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά
48,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,0%
στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο Φεβρουαρίου 2020-Ιανουαρίου 2021.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει,
πάντως, ότι τον περασμένο Ιανουάριο, λόγω
των υψηλών τιμών των οικοδομικών υλικών
και της ενέργειας, η οικοδομική δραστηριότη-
τα κατέβασε ταχύτητα, καθώς οι οικοδομικές
άδειες αυξήθηκαν σε ποσοστό 4,3% σε σχέση
με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Ειδικότερα,
εκδόθηκαν 1.522 οικοδομικές άδειες, που αν-
τιστοιχούν σε 336.154 τετραγωνικά μέτρα και
1.363.698 κυβικά μέτρα όγκου. Δηλαδή, ση-
μειώθηκε αύξηση κατά 23,6% στην επιφάνεια
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Μειώνεται η ανεργία αλλά 
αυξάνονται οι κενές θέσεις 
εργασίας, καθώς μεγαλώνει 
η ζήτηση εργαζομένων και 
στελεχών με συγκεκριμένα
προσόντα, αλλά αυτοί 
δεν βρίσκονται

Πονοκέφαλος η έλλειψη 
δεξιοτήτων για τις εταιρείες 



O
λες οι τελευταίες συνεδριά-
σεις επιβεβαιώνουν την επι-
στροφή του βαρύδεικτου
τραπεζικού κλάδου στο στό-

χαστρο των πωλητών, τις ενδείξεις «κό-
πωσης» για τα μη τραπεζικά blue chips
και το παντελώς αδύναμο ενδιαφέρον για
τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσε-
ων, ακόμη και αν ανήκουν σε εισηγμένες
που συνεχίζουν να εκπλήσσουν από τα
αποτελέσματα που ανακοινώνουν. Έτσι,
οι ελάχιστοι «κωδικοί λιανικής» που συ-
νεχίζουν να δραστηριοποιούνται στο ΧΑ
επί καθημερινής βάσεως αλλάζουν συ-
νεχώς θέσεις ευελπιστώντας ότι θα
βρουν τις μετοχές που «ξεκινούν», όμως
στις περισσότερες των περιπτώσεων τα
ανοδικά «τινάγματα» αποδεικνύονται
εξαιρετικά βραχύβια δημιουργώντας νε-
ότερους εγκλωβισμούς. Ο Απρίλιος ολο-
κληρώθηκε με μηνιαία κέρδη 4,89% για
τον Γενικό Δείκτη, διακόπτοντας το αρνη-
τικό σερί των προηγούμενων δύο μηνών

και με κέρδη 0,28% για τον τραπεζικό δεί-
κτη. Από την αρχή του χρόνου ο Γενικός
Δείκτης καταγράφει κέρδη 3,26% και ο

τραπεζικός κέρδη 12,15%. Μετοχή του
χρηματιστηριακού τετραμήνου αναδεί-
χτηκε η Yalco με απόδοση 196%.

Intracom: Κέρδη 6,8 εκατ.,
αύξηση πωλήσεων 12,4%

Κερδοφορία και ισχυρή ρευστότητα ως αποτέ-
λεσμα της πώλησης της Intrasoft International
παρουσίασε η Intracom για το 2021. Παράλληλα,
εμφανίζει ισχυρό ανεκτέλεστο έργων από την In-
trakat, που αναμένεται να σηματοδοτήσει βελτίω-
ση αποτελεσμάτων και πωλήσεων το 2022. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η In-
tracom, ο Όμιλος παρουσιάζει ενοποιημένες πω-
λήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
ύψους €275,2 εκατ. Τα EBITDA της παρουσιάζουν
κερδοφορία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
ύψους €6,8 εκατ., ενώ το ανεκτέλεστο φτάνει στα
€1,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένων έργων προς
υπογραφή ύψους €577 εκατ.).

Σαράντης: Ενίσχυση 
κερδοφορίας κατά 4,1%

Κατά το έτος 2021 ο Όμιλος Σαράντης συνέ-
χισε να παρουσιάζει ανάπτυξη στις πωλήσεις,
παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περα-
σμένου έτους και την εξισορρόπηση στην κα-
τανάλωση, ενώ σημείωσε άνοδο κατά 4,1% στην
καθαρή του κερδοφορία εν μέσω αντίξοων
συνθηκών που δημιουργούν οι πληθωριστικές
πιέσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οι
ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το
έτος 2021 ανήλθαν σε €408,20 εκατ. από
€393,38 εκατ. το έτος 2020, παρουσιάζοντας
σημαντική αύξηση κατά 3,77%, δεδομένης της
υψηλής συγκρίσιμης βάσης πέρυσι και της εξι-
σορροπημένης καταναλωτικής ζήτησης.

Mevaco: Ανοδικά ΕΒΙΤDA 
κατά 796,06%

Η Mevaco ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτε-
λέσματά της για την εταιρική χρήση 2021, με
τον κύκλο εργασιών και τα ΕΒΙΤDA της εταιρεί-
ας να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση. Ειδι-
κότερα, o κύκλος εργασιών της εταιρείας
ανήλθε σε 25.597,40 χιλ. ευρώ έναντι 8.893,12
χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρου-
σιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 187,83%.
Τα μεικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε
5.525,30 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 364,99% σε σχέση με
την προηγούμενη χρήση, η οποία οφείλεται
στην επίτευξη ιδιαίτερα ικανοποιητικού κύ-
κλου εργασιών, καθώς και στην ορθολογικότε-
ρη διαχείριση του κόστους παραγωγής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Βαρβαρέσος κατά το έτος
2021 διαμορφώθηκε στα 8,22 εκατ. ευρώ έναντι των 7,49 εκατ.
ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, σημειώνοντας αύ-
ξηση 9,76%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε
7,77 εκατ. ευρώ, ποσοστό 94,49% των συνολικών πωλήσεων.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας,
τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2021 ανήλθαν
σε ζημίες -4,35 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών- 2,74 εκατ. ευρώ
του 2020. Το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνη-
τικό σε -3,77 εκατ. ευρώ έναντι -2,03 εκατ. ευρώ της προηγού-
μενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρείας εμφανίζουν
ζημίες -6,78 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -5,78 εκατ. ευρώ στο
αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

H Flexopack ανακοίνωσε ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετό-
χων της θυγατρικής της εταιρείας στην Πολωνία Flexopack Polska Sp,
στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, κατά τη συνεδρία-
σή της που έλαβε χώρα στο Γκντανσκ της Πολωνίας την 25η Απριλίου
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την καταβολή
μετρητών κατά το ποσό των 30.000.000 ζλότι (PLN) (περίπου 6.500.000
ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία), με την έκδοση 60.000 νέων μετο-
χών, ονομαστικής αξίας 500 ζλότι εκάστης και με τιμή διάθεσης την
ονομαστική αξία αυτών (εις το άρτιο). Με την ολοκλήρωση της ως άνω
αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω θυγατρικής θα ανέλθει στο
ποσό των 57.000.000 ζλότι (PLN), διαιρούμενο σε 114.000 κοινές μετά
ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 500 ζλότι (PLN) εκάστης.

Flexopack: Εγκρίθηκε ΑΜΚ 6,5 εκατ. για τη θυγατρική στην Πολωνία

Βαρβαρέσος: Στα 8,22 εκατ. ευρώ ο τζίρος
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Προβληματίζουν οι τράπεζες στο χρηματιστήριο



Σ
ε 214,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύ-
κλος εργασιών της Intrakat κατά τη χρήση 2021
έναντι 174,5 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη

χρήση, σημειώνοντας αύξηση 23,1%. Τα μεικτά κέρδη
του ομίλου, επηρεασμένα από την πρωτοφανή αύξη-
ση των τιμών των βασικών πρώτων υλών και της ενέρ-
γειας και παρά τη σημαντική αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών, διαμορφώθηκαν στο ύψος των 15,6 εκατ. ευ-
ρώ από 17,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση
11,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου δια-
μορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 23,2 εκατ. ευρώ έναντι
ζημιών 12,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ
τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορ-
φώθηκαν σε ζημίες 22,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών
12,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. 

ΕΥΔΑΠ: Διανομή
μερίσματος 0,28 ευρώ

Εβροφάρμα: Ζημίες παρά 
την άνοδο πωλήσεων

Καθαρές ζημίες κατέγραψε στη χρήση 2021 η Εβρο-
φάρμα παρά την αύξηση του τζίρου της κατά 8,2% σε επί-
πεδο ομίλου. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε
σε €36.699 χιλ. έναντι €33.909 χιλ. παρουσιάζοντας αύ-
ξηση 8,2%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε
€30.915 χιλ. έναντι €28.687 χιλ. της προηγούμενης χρή-
σης, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8%. Το μεικτό ενοποιημέ-
νο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 14,6% έναντι 19,4% και το
εταιρικό 14,7% έναντι 19% της προηγούμενης συγκριτικά
περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε €1.601 χιλ. (προσαρμοσμένο εκτός
προβλέψεων ανέρχεται σε €1.753 χιλ.) και €564 χιλ. για
τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κλωστ/γία Ναυπάκτου: 
Ισχυρή κερδοφορία

Σημαντική βελτίωση οικονομικών επιδόσεων
σημείωσε το 2021 η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπά-
κτου, ενώ παράλληλα μέσα στον Μάιο αναμένεται
να τεθεί σε λειτουργία η νέα γραμμή παραγωγής
στη μονάδα της Αιτωλοακαρνανίας. Ειδικότερα, η
εισηγμένη εταιρεία κατά την περσινή χρήση αύ-
ξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 10,5 στα 13,57
εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η μονάδα ήταν
κλειστή για διάστημα μηνών προκειμένου να υλο-
ποιηθεί το επενδυτικό της σχέδιο. Επίσης, σημεί-
ωσε καθαρή κερδοφορία 772 χιλ. ευρώ έναντι ζη-
μίας 88 χιλ. ευρώ και ανέβασε την καθαρή της θέ-
ση στα 10,24 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ: Διαψεύδει τα περί bonus
1,85 εκατ. μετοχών στα στελέχη

Διέψευσε δημοσίευμα περί bonus 1,856 εκατ.
μετοχών στα στελέχη της ΔΕΗ η επιχείρηση. Με
ανακοίνωσή της η ΔEΗ επισημαίνει ότι «το πρό-
γραμμα Αγοράς και Διάθεσης Μετοχών ψηφίστη-
κε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
ΔEΗ στις 4/6/2021, με εντολή προς το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας να ξεκινήσει την επανα-
γορά μετοχών. Ωστόσο, λόγω της ενεργειακής
κρίσης το δικαίωμα δεν έχει ασκηθεί ούτε πρό-
κειται όσο διαρκεί η κρίση. Κατά συνέπεια, τα δη-
μοσιεύματα για bonus 1.856.000 μετοχών στα
στελέχη της ΔEΗ δεν έχουν καμία σχέση με την
πραγματικότητα».

Θετικές επιδόσεις 
για τη SATO το 2021

Η SATO ανακοίνωσε πως για την περίοδο από
1ης/1/2021 έως 31/12/2021 ο κύκλος εργασιών του
ομίλου ανήλθε σε €20.597 χιλ. έναντι €18.189 χιλ.
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας
αύξηση κατά €2.408 χιλ. ή 13,24%. Τα μεικτά κέρ-
δη του ομίλου ανήλθαν σε €8.729 χιλ. έναντι
€7.465 χιλ., με το μεικτό περιθώριο να βρίσκεται
στο 42,38% έναντι 41,04%.
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Intrakat: Αύξηση 23%
στον κύκλο εργασιών

Interlife: Ενίσχυση εσόδων, 
μέρισμα €0,12/μετοχή

Μικρή πτώση στα καθαρά κέρδη το 2021 στα 14,46 εκατ.
ευρώ εμφάνισε η Interlife, με τα έσοδα της εταιρείας (κα-
θαρά δουλευμένα ασφάλιστρα) να ενισχύονται στα 75,37
εκατ. ευρώ από 67,7 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020. Το ΔΣ της
εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων της εταιρείας τη διανομή μερίσματος
για τη χρήση 2021 ανερχόμενου σε ποσό 0,12€ ανά μετοχή.

Με σημαντική βελτίωση των μεγεθών της στα περισσό-
τερα επίπεδα ολοκλήρωσε το 2021 ΕΥΔΑΠ. Ο κύκλος ερ-
γασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 360,8 εκατ. ευ-
ρώ από 330,3 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξη-
ση κατά 9,2% (+30,4 εκατ. ευρώ). Τα 25 εκατ. ευρώ από την
αύξηση αυτή οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λει-
τουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού
Συστήματος (ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων), σύμφωνα με τη
σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί. Χωρίς το έσοδο αυτό
ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 5,4 εκατ. ευρώ
(+1,6%) και θα είχε διαμορφωθεί στα 335,8 εκατ. ευρώ. Τα
κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε
30,7 εκατ. ευρώ από ζημίες 66,1 εκατ. ευρώ το 2020.
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Τ έσσερις αγωνιστικές πριν από
το τέλος των πλέι οφ στην Su-
per League 1 και ενώ απομένει

το εξ αναβολής ματς ΠΑΟΚ - Ολυμπια-
κού αύριο, Τετάρτη, στην Τούμπα, το
ενδιαφέρον κορυφώνεται για τα τρία
ευρωπαϊκά εισιτήρια, τα οποία διεκδι-
κούν ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης και
ΑΕΚ.
Όσον αφορά τον πρωταθλητή, μετά τη
νίκη του 3-2 επί του ΠΑΣ Γιάννινα
στο… 98’ ο Ολυμπιακός θέλει μόλις
μία ισοπαλία αύριο στην Τούμπα για να
κατακτήσει το 3ο σερί και το 47ο πρω-
τάθλημα της ιστορίας του. Θα είναι από
τα ενδιαφέροντα events να πανηγυρί-
σει ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα.
Σχετικά με τα άλλα ευρωπαϊκά εισιτή-
ρια: Ο ΠΑΟΚ, παίζοντας κυρίως με
αναπληρωματικούς, έφερε 1-1 με την
ΑΕΚ στην Τούμπα, με τους Ενωσίτες
να έχουν παράπονα από τη διαιτησία
του Βούλγαρου Καμπάκοφ. Λέγεται

πως ο Λουτσέσκου επίτηδες κράτησε
τους βασικούς, προκειμένου να τους
έχει φρέσκους στο αυριανό ματς με
τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, κάτω από το
βλέμμα του νέου της προπονητή, Αρ-
γεντινού Ματίας Αλμέιδα, συμπλήρω-
σε αρνητικό ρεκόρ 13 αγώνων χωρίς
νίκη εναντίον του «δικεφάλου του
Βορρά», βρέθηκε δύο βαθμούς πίσω
από τον Παναθηναϊκό και μείωσε στον
έναν από τον Άρη. Στη Λεωφόρο, ο Πα-
ναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τη ρέντα
και την αποβολή του Αμπουμπακάρ
Καμαρά του Άρη στο 45’, νίκησε 1-0
τον Άρη και βλέπει καθαρά το Confer-
ence League. Είναι αήττητος στα πλέι
οφ και σαφώς παίζει την καλύτερη
μπάλα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα
αναμετρηθούν στον τελικό του Κυπέλ-
λου Ελλάδας στις 21 Μαΐου και ο νικη-
τής θα πάρει απευθείας το εισιτήριο. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, θα γίνει μάχη
σώμα με σώμα μέχρι το τέλος, διότι

όπως μπορείτε να δείτε στον πίνακα,
όλα πλέον είναι ντέρμπι, διότι ακόμα
και ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει τη διαφο-
ρά που έχει από τον Παναθηναϊκό, κα-
θότι ο «δικέφαλος του Βορρά» συμ-
πλήρωσε ενάμιση μήνα δίχως νίκη. 

Πρόγραμμα πλέι οφ
4η αγωνιστική - 4 Μαΐου
19.00: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
7η αγωνιστική - 8 Μαΐου
18.00: ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 
19.30: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
21.00: Άρης - Ολυμπιακός
8η αγωνιστική - 11 Μαΐου
18.30: ΠΑΟΚ - Άρης
19.30: ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
21.00: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
9η αγωνιστική - 14 Μαΐου
20.00: Άρης - ΑΕΚ 
20.00: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
20.00: Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα

10η αγωνιστική - 17 Μαΐου
20.00: ΑΕΚ - Ολυμπιακός
20.00: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
20.00: ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης

Θα το σηκώσει μέσα στην Τούμπα; 

Bαθμολογία
(32 αγ.)

Ολυμπιακός (31) .........73

ΠΑΟΚ (31) ...................60

Παναθηναϊκός............54

Άρης............................53

ΑΕΚ.............................52

ΠΑΣ Γιάννινα ..............43

Ισοπαλία θέλουν οι
«ερυθρόλευκοι», πρόγραμμα-
φωτιά για τους τέσσερις
μνηστήρες των τριών
ευρωπαϊκών εισιτηρίων

ΟΛΥΜΠΙΑΚOΣ



ΗΤράμπζονσπορ, ομάδα της Τρα-
πεζούντας, της χώρας των Ελ-

λήνων του Πόντου, με πρωτεργάτες
τον Μπακασέτα και τον Σιώπη κατέ-
κτησε τον τίτλο στην Τουρκία ύστερα
από 38 ολόκληρα χρόνια και όλοι το
γιόρτασαν με τους ήχους ποντιακής
λύρας και… φέρετρα που πετάχτη-
καν στη θάλασσα!

Οι οπαδοί της αφού χόρεψαν με
την ψυχή τους στους δρόμους της
Τραπεζούντας ποντιακά τραγού-
δια, μετά έβαψαν φέρετρα στα
χρώματα των τριών μεγάλων ομά-
δων της Πόλης, Φενέρμπαχτσε
(του Δημήτρη Πέλκα), Γαλατάσα-
ραϊ και Μπεσίκτας, και τα πέταξαν
στη Μαύρη Θάλασσα. Σκηνές πα-
ροξυσμού στην πόλη. Και πρόπερ-
σι έπρεπε να το σηκώσει η ομάδα
της Τραπεζούντας, αλλά το ερντο-
γανικό σύστημα τη φρέναρε. Την

Τράμπζονσπορ οδήγησε στην κα-
τάκτηση του τίτλου ο αρχηγός της
Εθνικής μας ομάδας Τάσος Μπα-
κασέτας, μαζί με τον Μανώλη Σιώ-
πη. Και οι δυο τους λατρεύονται

στη χώρα των Ποντίων. Δύσκολα
θα παραμείνει ο Μπακασέτας, ήδη
πολλές ομάδες ενδιαφέρονται για
την απόκτησή του. Η τιμή του εκτο-
ξεύθηκε στα 12 εκατ. ευρώ.

Ποντιακή λύρα και… φέρετρα Πέθανε ο Ίβιτσα Όσιμ
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, στο Γκρατς

της Αυστρίας, ο άλλοτε προπονητής του Παναθη-
ναϊκού και της ενωμένης εθνικής Γιουγκοσλαβίας,
Ίβιτσα Όσιμ. Κατά τη θητεία του στους «πράσινους»
το 1992, ο Όσιμ είχε πει τη μεγαλύτερη ατάκα όλων
των εποχών, ότι «η μπάλα είναι πόρνη». Ό,τι λένε
σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του κόσμου, όταν η
μπάλα δεν τους κάνει τα χατίρια. 

Μέγας Γιάννης πήρε 
ασίστ από το… ταμπλό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν «οδοστρωτήρας»
και με triple double οδήγησε τους Μπακς σε νίκη
101-89 επί των Σέλτικς μέσα στη Βοστόνη, κάνοντας
το μπρέικ στους ημιτελικούς. Σημείωσε 24 πόν-
τους, μάζεψε 13 ριμπάουντ και έδωσε 12 ασίστ. Δη-
μιούργησε και τη φάση της χρονιάς, όταν χτύπησε
επίτηδες την μπάλα στο ταμπλό, πήρε… ασίστ και
την κάρφωσε στο καλάθι.

Μπαράζ Λεβαδειακός -
Βέροια

Σήμερα θα γίνει η κλήρωση για τα διπλά
μπαράζ (σε ποια έδρα θα διεξαχθεί το πρώτο

ματς) μεταξύ των πρωταθλητών των δυο ομί-
λων της Super League 2, Βέροιας και Λεβαδει-

ακού. Ο νικητής ανεβαίνει απευθείας στη Super
League 1 και ο ηττημένος παίζει αγώνες μπαράζ με
τον προτελευταίο της βαθμολογίας της Super Lea-
gue 1. Από τον βόρειο όμιλο υποβιβάστηκαν: Πιερι-
κός, Καβάλα, Ολυμπιακός Βόλου, Τρίκαλα. Από τον
νότιο: Αστέρας Βλαχιώτη, ΑΕ Καραϊσκάκης, Ρόδος,
Ζάκυνθος.

Σισέ, τέλος από 
τον Ολυμπιακό

Τελείωσε η καριέρα του Παπ Αμπού Σισέ στον
Ολυμπιακό. Ο διεθνής Σενεγαλέζος κεντρικός
αμυντικός, που θα πάει στο Μουντιάλ με την εθνική
της χώρας του, υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα
μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τον ΠΑ-
ΟΚ στο Κύπελλο και ο Πέδρο Μαρτίνς τού απαγό-
ρευσε να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα. Βέ-
βαιη θεωρείται η πώλησή του το καλοκαίρι. 

Θρήνος στη Λαμία, καθώς 29άχρονος ποδοσφαιριστής πέθανε
στο γήπεδο από ανακοπή καρδιάς και πρόσθεσε το όνομά του σε
έναν μακρύ, μακάβριο κατάλογο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη
στον αγώνα Ηρακλής Ροδίτσας - Δίβρη για το ερασιτεχνικό πρω-
τάθλημα Φθιώτιδας. Ο 29άχρονος, που θα γινόταν πατέρας σε
δυο μήνες, ένιωσε αδιαθεσία και έφυγε μόνος του για τα αποδυ-
τήρια. Άκαρπες απέβησαν οι προσπάθειες του γιατρού του αγώ-
να να τον επαναφέρει.

Έφυγε, τελικά, από τη ζωή ο διάσημος Ιταλός ατζέντης Μίνο Ραϊόλα, τον οποίο είχαν… πεθάνει 
τα ΜΜΕ στην Ιταλία ενώ ακόμα ήταν εν ζωή. Δίπλα του, ήταν ένα «δικό» του παιδί, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς,
τον οποίο ο Ραϊόλα έκανε ζάπλουτο με τις συνεχείς δαπανηρές μεταγραφές. Ανακοινώσεις εξέδωσαν 
ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Κώστας Μανωλάς, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί μαζί του.
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«Έφυγε», 
τελικά,
ο Μίνο 
Ραϊόλα

Θρήνος στη Λαμία, νεκρός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο!
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

--• Ο Κωνσταντίνος Βασάλος απο-
χώρησε από την εκπομπή της Σίσσυς
Χρηστίδου, για το ταξιδιωτικό «Asia
Express».

• Άναψε φωτιές η Soula Glam-
orous: Ανακοίνωσε πως Βανδή
- Μπισμπίκης παντρεύονται!

• Κορμάρα η Κατερίνα Παπουτσάκη
με μπικίνι, στην πρώτη της βουτιά.

• Ο Μιχάλης Ζαμπίδης και η εγ-
κυμονούσα σύντροφός του Μα-
ρία περιμένουν δίδυμα.

• Για έναν (μόνο) χρόνο ανανέωσε ο
Γιώργος Παπαδάκης με τον ΑΝΤ1. Το
πρότεινε ο ίδιος.

• Ο Μάρκος Σεφερλής αποκά-
λυψε πως ο Γιάννης Κακλέας
τού ζήτησε συγγνώμη μέσω τρί-
του.

• Ερωτευμένοι στην Ιταλία η Τόνια
Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαρα-
βέγιας.

• Για έκτη φορά, άγνωστοι διέρ-
ρηξαν το αυτοκίνητο του Αργύ-
ρη Αγγέλου.

• Επική μαντινάδα του Μανώλη Κον-
ταρού στη Δέσποινα Βανδή: «Όλος ο
κόσμος με ρωτά, αν θα σε στεφανώ-
σω, για πες μου σε παρακαλώ, τι
απάντηση να δώσω;».

• Εξωτικές διακοπές για τη Δού-
κισσα Νομικού. «Γκρέμισε» το
Instagram! 

• Σοκαριστική δήλωση της Άννας Χα-
τζησοφιά: «Δώδεκα ετών έμαθα ότι
οι θείοι μου είναι οι βιολογικοί μου
γονείς».

• H Nαταλία Γερμανού αρνήθη-
κε πως είναι η παρουσιάστρια
που ζήτησε 12.000 ευρώ για να
παίξει μουσική στον γάμο του
Μαυρίκιου Μαυρικίου.

Τ
ο μεγάλο ταξίδι άρχισε. Η καρδιά της 66ης
Eurovision «χτυπά» στο Τορίνο της Ιταλίας
και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Η
πρώτη πρόβα της Αμάντας Γεωργιάδη, που

εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διαγωνισμό, ήταν εντυ-
πωσιακή. Με μακρύ λευκό-ασημί φόρεμα διά χειρός
της παγκοσμίου φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας μό-
δας Celia Kritharioti, η νεαρή ερμηνεύτρια ανέβηκε
στη σκηνή του «Pala Olimpico» αποσπώντας απίστευ-
τα θετικές κριτικές, ενώ τα γραφεία στοιχημάτων πή-
ραν «φωτιά», με τη συμμετοχή της να φιγουράρει στις
πρώτες θέσεις της λίστας με τα φαβορί.

Η 24χρονη ομογενής από τη Νορβηγία θα διαγωνι-
σθεί με το «Die Together», μια δυνατή μελωδική μπα-
λάντα που υπογράφει μαζί με τον Bjørn Helge Gam-
melsæter, εξιστορώντας μια δική της ιστορία αγάπης.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τελειόφοιτη της Ια-
τρικής είναι διάσημη στη χώρα της και έχει εμφανι-
στεί στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά σόου, από το «Lind-
mo», το δημοφιλέστερο talk show του κρατικού NRK,
μέχρι το χιουμοριστικό «p3aksjone», καθώς και στα
πιο φημισμένα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης, μετα-
ξύ των οποίων το Reeperbahn Festival στο Βερολίνο,
το Iceland Airwaves στο Ρέικιαβικ, το The Great Es-
cape στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου και το
Eurosonic στην Ολλανδία.

Η Αμάντα, όπως ανακοινώθηκε, θα διαγωνισθεί
στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision την Τρίτη 10 Μαΐ-
ου, ενώ η Κύπρος με την Ανδρομάχη Δημητροπούλου

και το τραγούδι «Ela» στον δεύτερο, διεκδικώντας το
πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

«Το σκηνικό αποτύπωμα του τραγουδιού θα οριστεί
από τρεις λέξεις: Τη μοναξιά, την έλλειψη που νιώθεις
ύστερα από έναν χωρισμό και τη φθορά που τελικά
αμβλύνεται από τον χρόνο. Και όλα αυτά, βέβαια, θα
καταλήγουν σε ένα υπέροχο φως. Χρησιμοποιήθηκαν
προηγμένης τεχνολογίας LED κι ένα αντικείμενο, το
οποίο, σύμφωνα με την προσωπική μου καλλιτεχνική
εμπειρία, γειώνει τη σωματική ενέργεια», αποκάλυψε
σε δηλώσεις του ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος υπο-
γράφει σκηνοθετικά την on stage εμφάνιση της τρα-
γουδίστριας.

Η ελληνική αποστολή εργάστηκε μεθοδικά και εν-
τατικά για την αποτύπωση της συγκεκριμένης ιδέας
και συνεργάστηκε με μια ομάδα από εξαιρετικούς
επαγγελματίες: Ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχε-
διασμό του σκηνικού, ενώ τον σχεδιασμό της εικόνας
στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από
την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.

EUROVISION 
Καλή 
επιτυχία, 
Αμάντα!



Τερμάτισαν πρώτοι

Ένα διάσημο πλήρωμα, με αυτοκίνητο έναν
ιστορικό σκαραβαίο, κατέκτησε το Χρυσό Κύ-
πελλο στην ανάβαση Βούλας «Κρεμασμένος Λα-
γός»! Νικητές αναδείχθηκαν ο Λευτέρης Σουλ-
τάτος με συνοδηγό την ηθοποιό Βάσω Λασκαρά-
κη και το πανηγύρισαν έξαλλα στον τερματισμό.
«Κερδίσαμε έναν αγώνα που η νίκη εξαρτάται
από τον συνοδηγό, αλλά δεν φοβάμαι, έχω τον
καλύτερο. Σε ευχαριστώ για την υπομονή, επι-
μονή και την υπερπροσπάθεια που έκανες για να
με ακολουθήσεις στην τρέλα μου!», σχολίασε ο
σεφ για τη σύζυγό του.

À Paris με φίλες

Στην «πόλη του φωτός» γιόρτασε τα γενέθλιά
της η Κατερίνα Καινούργιου. Το ταξίδι ήταν το
δώρο στον εαυτό της λίγο πριν κλείσει τα 36,
έχοντας παρέα τις φίλες της. «Παρίσι, το πιο
αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο. Μεγαλώνω
αλλά κρατώ την αθωότητά μου και την ξεγνοι-
ασιά που είχα ξεχάσει. Έχω στο μυαλό μου πως
η κάθε μας στιγμή είναι πολύτιμη. Με αγαπώ και
με προσέχω περισσότερο. Δεν θα ξαναγίνω ποτέ
36!», εξομολογήθηκε στο Instagram.

Επέτειος σχέσης για τη Μαρία
Ηλιάκη και τον αγαπημένο της
Στέλιο Μανουσάκη. Το ερωτευ-
μένο ζευγάρι, γονείς μιας γλυ-
κύτατης κορούλας, γιόρτασε
τέσσερα χρόνια κοινής ζωής,
με τον Κρητικό γιατρό να αφιε-
ρώνει στην παρουσιάστρια μια
τρυφερή μαντινάδα: «Όταν μου
λες το σ’ αγαπώ, δεν λέγεται η
χαρά μου, γίνομαι αετός στον
ουρανό, κι εσύ είσαι τα φτερά
μου… 4 years».

Μαντινάδα
αγάπης

Μ
ε ένα τρυφερό γράμμα, η Χάρις Αλεξίου εξέφρασε τα
συναισθήματά της για τον Μάνο Λοΐζο που έφυγε πρό-
ωρα από τη ζωή. Η σημαντική κυρία του ελληνικού πεν-

ταγράμμου, με αφορμή τις τέσσερις επετειακές συναυλίες αφιε-
ρωμένες στο έργο του, έγραψε στη σελίδα της: «Σχεδόν σαράντα
χρόνια μετά, Μάνο, και σου απευθύνομαι. Ήρθες με τα τραγού-
δια σου νέος κι έφυγες νέος. Δεν έφτασες τα χρόνια μου. Δεν σε
είδα ηλικιωμένο. Δεν σε είδα σε φθορά. Δεν πρόλαβες όμως να
δεις πόσο λατρεύεσαι ακόμη. Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά που
μας άφησες δεν μπορώ να σε τραγουδήσω όπως σου πρέπει, να
πω “Τα τραγούδια της Χαρούλας”. Μπορώ όμως και είμαι ακόμη
η Χαρούλα σου και θα είμαι μέσα στον κόσμο που θα ακούει τα
τραγούδια σου - τα τραγούδια μας».

Baby bloom
Και το όνομα αυτής, Χριστίνα! Η μικρότερη κόρη του Στέλιου
Κρητικού βαφτίστηκε σε μια όμορφη τελετή παρουσία λίγων
συγγενών και φίλων, αλλά και των παιδιών του ηθοποιού από τον
πρώτο του γάμο. Η νεοφώτιστη ήρθε στον κόσμο τον περασμένο
Σεπτέμβριο, με τον χαρούμενο μπαμπά να ανακοινώνει: «Βαφτι-
στήκαμε! Ευχόμαστε όλα τα καλά, σε όλους, με υγεία και να μην
αφήνετε οικογενειακές στιγμές να φεύγουν ανεκτίμητες».

Ανήμερα τα γενέθλιά του, ο Σάκης Τανιμα-
νίδης δέχτηκε τις πιο όμορφες ευχές από τα
κορίτσια του Χριστίνα Μπόμπα και τις δίδυ-
μες κορούλες τους. Ο δημοφιλής παρουσια-
στής βρίσκεται στο Τέξας για επαγγελματι-
κούς λόγους και εκείνες του ευχήθηκαν
«happy birthday» μέσω Messenger: «Τα κα-
λύτερα χρόνια πολλά που έχω ακούσει… με
βιντεοκλήση! Αφού φέτος έτυχε να είμαι
μακριά στα γενέθλιά μου, αυτό είναι το αμέ-
σως καλύτερο δώρο».
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Συγκίνησε για τον Μάνο της

Ευχές με βιντεοκλήση



Τ
ο Γραφείο Ασφαλείας Υγείας του
Ηνωμένου Βασιλείου (UK Health
Security Agency - UKHSA, κάτι
σαν τον δικό μας ΕΟΔΥ) που συ-

νεργάζεται στενά με το Εθνικό Σύστημα
Υγείας της Αγγλίας (NHS), από την 1η Ια-
νουαρίου μέχρι και τις 21 Απριλίου 2022
κατέγραψε 114 περιπτώσεις οξείας ηπατίτι-
δας σε παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών και κα-
τά κύριο λόγο ηλικίας κάτω των 5 ετών. Ως
τέτοια περιστατικά θεωρήθηκαν όλα εκείνα
που παρουσίασαν πολύ αυξημένα ηπατικά
ένζυμα (τρανσαμινάσες > 500 IU/L). Κανέ-
να από αυτά δεν οφειλόταν στους συνήθεις
ιούς της ηπατίτιδας Α και Ε. 

Ελέγχθηκαν πολλά πιθανά παθογόνα αί-
τια. Σε 53 περιπτώσεις που ελέγχθηκαν για
αδενοϊό, οι 40 ήταν θετικές. Η προκαταρκτι-
κή τυποποίηση του αδενοϊού ήταν σύμφω-
νη με τον τύπο 41F, αλλά και άλλοι τύποι
αδενοϊού έχουν επίσης αναγνωριστεί. Η αλ-
ληλουχία ολόκληρου του γονιδιώματος από
πολλαπλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη.

«Η κύρια υπόθεση επί του παρόντος εί-
ναι ότι η ηπατίτιδα συνδέεται με τον αδε-
νοϊό. Ο μηχανισμός ηπατικής βλάβης μπο-
ρεί να προκαλείται από ιούς ή μπορεί να εί-
ναι ανοσοπαθολογικός. Υπάρχουν επίσης
πολλοί ιοί που μπορούν να προκαλέσουν
αρχικά μια κλινική εικόνα ιογενούς γα-
στρεντερίτιδας και στη συνέχεια, σε μικρό

ποσοστό, ηπατική ανεπάρκεια, όπως οι
αδενοϊοί. 

Ο αδενοϊός πάλι που έχει ανιχνευτεί στα
παιδιά αυτά είναι οπωσδήποτε ικανός να
προκαλέσει ηπατίτιδα, αλλά δεν ανιχνεύτη-
κε σε όλα, παρά στο 80% περίπου», αναφέ-
ρει ο παθολόγος-ηπατολόγος Δημήτρης
Κουντουράς. Μπορεί να υπάρχει ένας συμ-
παράγοντας που προκαλεί πιο σοβαρή νό-
σηση σε μικρά παιδιά, όπως είναι επίσης
πιθανό να υπάρχει αυξημένη ευαισθησία
λόγω μειωμένης έκθεσης κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. 

Εναλλακτικά, μπορεί να έχει εμφανιστεί
ένα νέο στέλεχος αδενοϊού με αλλοιωμένα
χαρακτηριστικά. Στη χώρα μας δεν έχουν
αναφερθεί ακόμη ανάλογα περιστατικά και
δεν υπάρχει η δυνατότητα για παιδιατρική
μεταμόσχευση. Οι ελληνικές υπηρεσίες
συνεργάζονται με ανάλογα ευρωπαϊκά κέν-
τρα, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην εξυ-
πηρέτηση ανάλογων περιστατικών. 
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Οι ελληνικές υπηρεσίες
συνεργάζονται με ευρωπαϊκά
κέντρα, χωρίς να υπάρχει
πρόβλημα στην εξυπηρέτηση 
των περιστατικών

Τα ύποπτα συμπτώματα
Το κλινικό σύνδρομο ξεκινά συχνά με συμπτώματα τύ-
που γαστρεντερίτιδας, ακολουθούμενα από την εμφά-
νιση ίκτερου. Στις σοβαρές περιπτώσεις, η χαρακτη-
ριστικότερη διαταραχή της οξείας ηπατικής ανεπάρ-
κειας στα παιδιά είναι η διαταραχή του επιπέδου συ-
νείδησης, που λέγεται ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Η
οξεία ηπατική ανεπάρκεια είναι το προχωρημένο στά-
διο της οξείας ηπατίτιδας, που ακολουθεί τον ίκτερο,
εντός μίας εβδομάδας (υπεροξεία), εντός τριών εβδο-
μάδων (τυπική οξεία) και εντός τριών έως 26 εβδομά-
δων (υποξεία).Τα συμπτώματα που πρέπει να κινητο-
ποιήσουν τους γονείς είναι: Επίμονος πυρετός, χωρίς
διαγνωσμένη αιτία, ύστερα από γαστρεντερίτιδα, ίκτε-
ρος (όταν το άσπρο του ματιού αποκτά κίτρινο χρώμα),
υπέρχρωση των ούρων (ούρα σαν κονιάκ), αποχρωμα-
τισμός των κοπράνων (σαν στόκος), υπνηλία ή ατονία
του παιδιού ύστερα από συμπτώματα γαστρεντερίτι-
δας κάποιων ημερών. «Χρειάζεται επαγρύπνηση, αλ-
λά σε καμία περίπτωση πανικός. Δεν τρέχουμε στα
επείγοντα των παιδιατρικών νοσοκομείων. Δεν υπο-
βάλλουμε τα παιδιά σε εργαστηριακές εξετάσεις χω-
ρίς να τις έχει υποδείξει ο παιδίατρος. Οι τρανσαμινά-
σες, για παράδειγμα, μπορεί στην εργαστηριακή εξέ-
ταση να εμφανιστούν αυξημένες για πολλούς λόγους,
χωρίς να παραπέμπουν σε ηπατίτιδα. Συμβουλευόμα-
στε τον οικογενειακό παιδίατρο για οτιδήποτε μας
προβληματίζει και ακολουθούμε τις συμβουλές του»,
τονίζει ο κ. Κουντουράς. 

Δημήτρης Κουντουράς,
παθολόγος-ηπατολόγος 

Οξεία ηπατίτιδα: 
Τι να προσέχουν 
οι γονείς



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν κάποια θετικά
γεγονότα που θα αφορούν τις επαγγελματικές
σας δραστηριότητες. Βέβαια, θα πρέπει να απο-
φύγετε να ρισκάρετε τα χρήματά σας αυτή την πε-
ρίοδο, όπου θα έχετε την τάση να ξοδεύετε πιο
πολλά από όσα εισπράττετε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια καλή μέρα με πολλές πληροφορίες από το
φιλικό σας περιβάλλον, ή με κάποιες νέες ιδέες
σας, που θα έχουν τη στόφα της επιτυχίας. Βέ-
βαια, μην ξεχνάτε ότι οι εκλείψεις ήρθαν για να
αλλάξουν την προσωπική σας ζωή, ή να σας βά-
λουν σε μια νέα σχέση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται στο δικό σας ζώ-
διο, βάζοντας μια έντονη κινητικότητα στις καθη-
μερινές σας δραστηριότητες. Σίγουρα κάποιες από
τις υποθέσεις σας θα εξελιχθούν με γρήγορο ρυθ-
μό, όταν, μάλιστα, νιώθετε ότι η υπομονή σας έχει
εξαντληθεί. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι μάλλον
θα σας δημιουργήσει την αίσθηση ότι οι άλλοι δεν
σας καταλαβαίνουν, ή κάνουν πράγματα που σας
πληγώνουν. Βέβαια, η αίσθηση ότι έρχεται μια
ευκαιρία ή μια θετική εξέλιξη σε θέματα σπου-
δών, νομικών υποθέσεων, εργασίας και γενικότε-
ρα συμφωνιών είναι πολύ σωστή και θα δικαιω-
θείτε απόλυτα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι μια πολύ απαιτητική περίοδος αυτή για εσάς,
από την άλλη, όμως, δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες
σε οικονομικά θέματα αλλά και στα επαγγελματικά
σας. Γενικότερα θα έλεγα ότι κάθε νέο σας βήμα θα
πρέπει να το προσέχετε, γιατί τώρα θα χτίσετε ή θα
γκρεμίσετε πράγματα και καταστάσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για πολλούς πλανητικούς συνδυασμούς που
συμβαίνουν αυτή την περίοδο, έχετε μια καλή πο-
ρεία και γενικότερα βρίσκεστε σε μια πολύ δημι-
ουργική στιγμή της ζωής σας. Ο Δίας σήμερα
απέναντι από το δικό σας ζώδιο δημιουργεί μια
πολύ θετική όψη με τον Πλούτωνα, όπου και οι
δύο βλέπουν πολύ θετικά το ζώδιό σας, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργείται η αίσθηση της ασφάλει-
ας και της τύχης. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς που έχετε εργαστεί ηθικά και σωστά πά-
νω σε ένα θέμα, η τύχη σήμερα και αύριο θα είναι
με το μέρος σας. Η προσοχή σας, βέβαια, θα είναι
στραμμένη στα οικονομικά σας, αλλά αυτό θα
έχει διάρκεια και σίγουρα αμέσως δεν λύνονται
παλιές οφειλές ή κακή διαχείριση, που τυχόν εί-
χατε κατά το παρελθόν. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, σήμερα και αύ-
ριο, θα υπάρξουν πολύ καλές ευκαιρίες σε συναι-
σθηματικά θέματα, αλλά και σε υποθέσεις που
πρέπει να ολοκληρωθούν. Βέβαια, οι εκλείψεις
αυτής της περιόδου έχουν αρκετά έντονη παρου-
σία στο δικό σας ζώδιο, κάτι που σας προκαλεί
προσωπικές και συναισθηματικές εκρήξεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οικονομικά και οικογενειακά θέματα θα έχουν
καλή εξέλιξη, αν, μάλιστα, ανήκετε στις τελευταί-
ες μέρες του ζωδίου σας. Σε εσάς του δεύτερου
δεκαημέρου, οι προσωπικές και συναισθηματι-
κές υποθέσεις θα σας προκαλέσουν έντονη ανη-
συχία. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε την
υπέρβαση σε μια υπόθεση που θα είναι πολύ
βοηθητική για εσάς κυρίως που ασχολείστε με τα
ΜΜΕ, σπουδές και πνευματικές εργασίες. Αν, βέ-
βαια, χρειάζεστε ένα διάλειμμα να ανανεωθείτε
και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, σήμερα και
αύριο θα έχετε αυτή την ευκαιρία. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικονομικά θέματα θα έχουν μια πολύ καλή πο-
ρεία, όταν, μάλιστα, δημιουργούνται κάτω από
κάποιες κρυφές και παρασκηνιακές συνθήκες.
Εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν θα πρέπει να αγνοεί-
τε τις εκλείψεις, που σας επηρεάζουν άμεσα και
με ανατρεπτικό τρόπο. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Δίας, λίγο πριν περάσει στο επόμενο ζώδιο, στις
10 Μαΐου, όπου θα παραμείνει για πέντε μήνες,
δημιουργεί μια πολύ θετική όψη με τον Πλούτω-
να, που θα σας ανανεώσει και θα σας δημιουργή-
σει καινούργιες συνθήκες, ενώ θα μπουν σε
εφαρμογή νέοι στόχοι. 
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Ο ι μέρες αυτές έχουν το στίγμα των δύο
εκλείψεων, η μια που πραγματοποιήθηκε στις
30 Απριλίου και η επόμενη στις 16 Μαΐου,
στον ίδιο άξονα και οι δύο, Ταύρου -

Σκορπιού. Οπότε οι καθημερινές προβλέψεις έχουν και
την επιρροή αυτών των εκλείψεων και καλό είναι να
είστε προσεκτικοί αν ανήκετε στα ζώδια του
Σταθερού Σταυρού (Ταύρος, Σκορπιός, Λέων και
Υδροχόος). Σήμερα θα υπάρξει μια θετική όψη με Δία
- Πλούτωνα, που θα επηρεάσει και την αυριανή
μέρα, με αρκετά αισιόδοξα μηνύματα σε οικονομικούς
διακανονισμούς και συμφωνίες. 



«Α
υτά τα σκοτώνεις νωρίς», λέει το
ανέκδοτο για τον άντρα που είδε μια
χύτρα να βράζει και την έσπασε, για-
τί θυμήθηκε ότι ίδιο θόρυβο έκανε

και το τρένο που τον πάτησε! Αστεία αστεία, κάτι
ανάλογο συμβαίνει και με την κυβέρνηση και τον
πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος την ώρα που
οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του δείχνουν απόλυτη αδυ-
ναμία να κατανοήσουν την κρισιμότητα των στιγ-
μών, «παίρνει για μία ακόμη φορά κεφάλι» (το
έπραξε και στο πρώτο lockdown στην πανδημία),
ανακοινώνοντας εθνικό πακέτο στήριξης κατανα-
λωτών και επιχειρήσεων, μέρες πριν από την έκτα-
κτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Γιατί το πράττει αυτό; Μα, διότι βλέπει ότι η «χύ-
τρα» είναι έτοιμη να σκάσει, με απρόβλεπτες κοι-
νωνικές, οικονομικές, πολιτικές και ευρύτερες συ-
νέπειες για τη συνοχή της χώρας. Όπως μήνες πριν
από τις γαλλικές εκλογές έκρουε τον κώδωνα του
κινδύνου επανάκαμψης του λαϊκισμού, αν η Ευρώ-
πη δεν αρθεί με τόλμη και αποφασιστικότητα στο
ύψος των πρωτόγνωρα δύσκολων καιρών που βιώ-
νουμε.

Όπως όλα δείχνουν, ο πόλεμος μεγαλώνει σε
διάρκεια και ένταση και αρχίζει να απειλεί ολοένα
και περισσότερες χώρες, αναδεικνύοντας μάλιστα
ως ορατή, πλέον, την απειλή χρήσης πυρηνικών
όπλων, την οποία στα τέλη του περασμένου χρόνου
όλοι θα αντιμετωπίζαμε σαν σενάριο επιστημονι-
κής φαντασίας. 

Όσοι έχουν το μυαλό και κυρίως τη διαύγεια και
την καθαρότητα της σκέψης που απαιτείται, αντι-

λαμβάνονται ότι η Ευρώπη πιθανότατα ζει ήδη τη
φρίκη ενός παγκοσμίου πολέμου, αντιμέτωπη με
εξαιρετικούς κινδύνους που κάνει ότι δεν βλέπει.
Αλλά με τον στρουθοκαμηλισμό δεν λύνονται τα
προβλήματα. Απλώς βγαίνουν από το οπτικό πεδίο. 

Τα σημάδια είναι παραπάνω από ορατά. Η ρωσική
απειλή της διακοπής της ροής του φυσικού αερίου
προς την Ευρώπη προκαλεί μια άνευ προηγουμέ-
νου νευρικότητα στην ΕΕ και φυσικά και στην Αθή-
να, η οποία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες που τάσσονται υπέρ της συνέχισης της
τροφοδοσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η σκλη-
ρή -γιατί θα είναι σκληρότατη- δοκιμασία της βίαιης
διακοπής από τη Μόσχα. 

Το Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο, έχει απόλυτη επί-
γνωση του ναρκοπεδίου πάνω στο οποίο κινείται
ολόκληρη η Ευρώπη, και μαζί της και η Ελλάδα. Για
αυτό και είναι αποφασισμένο να στηρίξει, όπως
οφείλει, την καταταλαιπωρημένη από τα μνημόνια
και την πανδημία ελληνική κοινωνία. 

Το στοίχημα είναι εξαιρετικά δύσκολο αλλά και
ταυτόχρονα μονοσήμαντο: Να διασφαλιστεί ένα κα-
λό τουριστικό καλοκαίρι, με ταυτόχρονη κοινωνική
ηρεμία στο εσωτερικό, η οποία με τη σειρά της θα
επιφέρει διατήρηση, με μικρές ίσως παρεκκλίσεις,
των υπαρχουσών πολιτικών ισορροπιών. 

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται άμεσες, δρα-
στικές και αποφασιστικές κινήσεις. Και ο κ. Μητσο-
τάκης είναι αποφασισμένος να τις πράξει άμεσα,
και χωρίς σημαντικό ρίσκο για τη χώρα και τους πο-
λίτες της, αφού συντρέχουν τουλάχιστον δύο σοβα-
ροί λόγοι που εγγυώνται ότι δεν θα μπούμε σε νέες

περιπέτειες για να αποφύγουμε αυτή που έρχεται.
Πρώτα από όλα, γιατί η Ελλάδα έχει υπερβεί τους
στόχους του 2021, με αποτέλεσμα να υπάρχει δη-
μοσιονομικός χώρος 2,6 δισ. ευρώ. Δεύτερον και
σημαντικότερο, διότι ο πρωθυπουργός δρομολογεί
το νέο πακέτο, με ενήμερους τους Ευρωπαίους και
όχι εν αγνοία τους και με την απειλή να «τους χορέ-
ψει πεντοζάλη», όπως έκανε ο προκάτοχός του κ.
Τσίπρας και το πληρώσαμε ακριβά.

Και βέβαια, είναι προφανές ότι η Αθήνα επενδύει
στο σοκ που υπέστη ολόκληρη η ΕΕ από την περιπε-
τειώδη προεκλογική περίοδο στη Γαλλία και την
αγωνία για την επικράτηση Μακρόν, όπως και για
την απότομη διακοπή παροχής αερίου από τη Μό-
σχα στην Πολωνία και τη Βουλγαρία.

Αν επιβεβαιωθεί, αν δηλαδή οι Ευρωπαίοι στα τέ-
λη του μήνα λάβουν κοινή απόφαση για τη δραστική
στήριξη των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων από την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση,
τότε τα όσα θα έχει στο μεταξύ εξαγγείλει η Αθήνα
θα καλυφθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια και όχι
από εθνικούς πόρους. Και αυτό θα είναι πραγματι-
κή ανάσα ζωής για την οικονομία. Αν πάλι δεν
υπάρξει η πολυπόθητη αφύπνιση στη Γηραιά Ήπει-
ρο, τότε ο πρωθυπουργός θα διασφαλίσει την ανά-
σα ζωής για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις, έστω και αν η κατάσταση δυσκολέψει στη
συνέχεια. 

Είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση της ΝΔ να
προτάξει «τα στήθη της» στο «τρένο» που σημα-
δεύει απειλητικά την κοινωνία. Για αυτό και θα
«αφοπλίσει τη χύτρα». 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η «χύτρα» των κοινωνικών πιέσεων
και το «τρένο» της ακρίβειας 

Όπως όλα
δείχνουν, 

ο πόλεμος
μεγαλώνει σε
διάρκεια και

ένταση και
αρχίζει να απειλεί

ολοένα και
περισσότερες

χώρες,
αναδεικνύοντας

ως ορατή, πλέον,
την απειλή

χρήσης
πυρηνικών όπλων
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