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Ο
ι απόγονοι του Μιτεράν υπό την πολιτική ομ-
πρέλα του Μελανσόν; Και οι «γκωλικοί»
στην αγκαλιά του «απολιτίκ» Μακρόν; Αν
ισχύουν οι πληροφορίες από το Παρίσι, τότε

στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές μπαίνει και επι-
σήμως... ταφόπλακα στους κυρίαρχους της μεταπολε-
μικής Γαλλικής Δημοκρατίας. Ένα μήνυμα θα διατρέ-
ξει όλα τα μήκη και τα πλάτη της γηραιάς ηπείρου:
αφού αλλάζει ο πολιτικός χάρτης στην πιο σταθερή ευ-
ρωπαϊκή δημοκρατία, αυτό δείχνει ότι κοντοζυγώνει η
ώρα και για άλλους.

Η αλήθεια είναι ότι τόσο οι Σοσιαλιστές όσο και οι
Ρεπουμπλικάνοι «ταλαιπωρήθηκαν» τα τελευταία
χρόνια. Ιδίως οι Σοσιαλιστές, παρότι από τις τάξεις
τους έχουν τον πιο «φρέσκο» πρόεδρο σε σχέση με τη
γαλλική Δεξιά -ο Φρανσουά Ολάντ ήταν αυτός που πε-
ρίμενε στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον σημερινό πρό-

εδρο Μακρόν το 2017-, δεν κατόρθωσαν να συγκρατή-
σουν ακόμη και παραδοσιακούς ψηφοφόρους τους, οι
οποίοι έφευγαν μαζικά με προορισμό το «Εμπρός» του
προερχόμενου από το Parti Socialiste Μακρόν. Κάτι η
αδυναμία λύσεων στην οικονομική κρίση της περα-
σμένης δεκαετίας, κάτι η απουσία φρέσκων ιδεών,
όπως και το πέρασμα αρχηγών που δεν ενέπνεαν, η
ουσία είναι ότι Σοσιαλιστές και «γκωλικοί» έχουν μεί-
νει στο περιθώριο της Ιστορίας στη Γαλλία.

Έτσι, οι Σοσιαλιστές «καλοβλέπουν» την πρόταση
του Αριστερού Μελανσόν για τη συγκρότηση ενός ενι-
αίου προοδευτικού ψηφοδελτίου (σας θυμίζει κάτι;)
ενόψει των εκλογών του καλοκαιριού. Υπενθυμίζεται
ότι ο Μελανσόν και η Ανυπότακτη Γαλλία έχουν «κλεί-
σει» ήδη τους Οικολόγους αλλά και το Γαλλικό Κομ-
μουνιστικό Κόμμα για κοινή κάθοδο.

Αυτό τον δρόμο όμως οι Σοσιαλιστές δεν θα τον βα-

δίσουν συντεταγμένα, καθώς υπάρχουν και στελέχη
που έχουν διαφωνήσει δηλώνοντας ξεκάθαρα πως θα
συμπαραταχθούν με τον Εμανουέλ Μακρόν στις βου-
λευτικές εκλογές. Με τον Μακρόν που προ ημερών
συναντήθηκε με τον Νικολά Σαρκοζί σε μια διερευνη-
τική επαφή για το ενδεχόμενο συνεργασίας του «Εμ-
πρός» με τους Ρεπουμπλικάνους. Μακρόν και Σαρκοζί
έχουν εξαιρετική σχέση. Μάλιστα, προτού τηλεφωνή-
σει ο Γάλλος πρόεδρος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ζήτησε
τις συμβουλές του πρώην προέδρου. Ο Σαρκοζί έχει
ακόμη και σήμερα πιστούς υποστηρικτές στο κόμμα
του και έχει ταχθεί υπέρ της προσέγγισης των Ρε-
πουμπλικάνων στην προεδρική πλειοψηφία.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των διεργασιών
που συντελούνται αυτή την περίοδο, το κλισέ «τέλος
εποχής» ταιριάζει γάντι στη γαλλική πολιτική σκηνή.
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Α
ποφασισμένος να μην αφήσει
αναπάντητο κανέναν από τους
ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα
για την αντιμετώπιση της ενερ-

γειακής κρίσης είναι ο πρωθυπουργός, ο
οποίος έχει ήδη ζητήσει συζήτηση στη
Βουλή για το επίμαχο ζήτημα, που θα
διεξαχθεί αμέσως μετά την επιστροφή
του από τις ΗΠΑ.

Στο Μαξίμου βλέπουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ
επιχειρεί να εκμεταλλευτεί για μικρο-
κομματικούς σκοπούς μία ακόμη εισα-
γόμενη κρίση για την οποία δεν ευθύνε-
ται η κυβέρνηση, όπως ακριβώς έπραξε
η Κουμουνδούρου και κατά την περίοδο
της πανδημίας. 

Καιροσκοπισμός
Η ΝΔ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο

με τίτλο «Τα 4 ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ για την
ενεργειακή κρίση», αποδομώντας ένα
προς ένα τα όσα έχει υποστηρίξει το τε-
λευταίο διάστημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Κυβερνητικά στελέχη κατηγορούν
την αξιωματική αντιπολίτευση για «κυνι-
κό πολιτικό καιροσκοπισμό», καθώς κα-
τακρίνει την κυβέρνηση για τη ρήτρα
αναπροσαρμογής, η οποία ίσχυε και την
περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξου-
σία. Μάλιστα, υπενθυμίζουν πως πρό-
κειται για ευρωπαϊκή οδηγία η οποία
έχει ενσωματωθεί στον κώδικα προμή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρ-
μόζεται εδώ και μια δεκαετία. Παράλλη-
λα υποστηρίζουν πως με την τροπολογία
που δίνει το δικαίωμα στους καταναλω-
τές να μην πληρώνουν τη ρήτρα μέχρι να
κριθεί η απόφαση δικαστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ
επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο κίνη-
μα «Δεν πληρώνω». 

Μάλιστα, στο Μαξίμου αναρωτιούνται
γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε προ-
χωρήσει στην κατάργηση της ρήτρας
αναπροσαρμογής, την οποία τώρα χαρα-
κτηρίζουν «παράνομη και παράλογη»,
και υποστηρίζουν πως με έγγραφο της
ΡΑΕ από τις 11 Απριλίου 2019 ζητούσε
τότε από τις εταιρείες προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας να της αποστείλουν
αναλυτικά στοιχεία της περιόδου 2017-
2018, διότι είχε λάβει παράπονα από πο-

λίτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η ΝΔ, τον
Μάρτιο η τιμή της κιλοβατώρας στη χώρα
μας ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τον
μέσο όρο της Ευρωζώνης και αρκετά χα-
μηλότερη από την Πορτογαλία και την
Ισπανία.

Στην Πειραιώς απορρίπτουν τους
ισχυρισμούς της Κουμουνδούρου για
αυξημένες διακοπές στην ηλεκτροδότη-
ση από απλήρωτους λογαριασμούς. Μά-
λιστα σημειώνουν πως τη διετία 2017-
2018 που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και
δεν υπήρχε ενεργειακή κρίση, σύμφωνα
με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, το ρεύμα κό-
πηκε σε 233.092 και 220.314 χιλιάδες
καταναλωτές αντίστοιχα, ενώ μέχρι στιγ-

μής το 2022 έχουν γίνει 56.755 διακο-
πές. Επίσης, ο αριθμός των καταναλω-
τών στους οποίους έγινε επανασύνδεση
της ηλεκτροδότησης έπειτα από διακοπή
λόγω οφειλής το 2017 ήταν 168.622, το
2018 ήταν 156.137, ενώ το 2022, που δεν
έχει ολοκληρωθεί, έχουν πραγματοποι-
ηθεί 30.011 επανασυνδέσεις.

Διγλωσσία υποστηρίζουν στη ΝΔ πως
υπάρχει στην αξιωματική αντιπολίτευση
και για το ζήτημα του χρηματιστηρίου
της ενέργειας. Φέρνουν ως παράδειγμα
τις τοποθετήσεις του Πάνου Σκουρλέτη
και του Δημήτρη Βίτσα που ζήτησαν την
αναστολή του, με τον Αλέξη Τσίπρα να
δηλώνει στο Open πως «το χρηματιστή-
ριο ενέργειας είναι μια ευρωπαϊκή οδη-

γία… Άρα, λοιπόν, οποιαδήποτε κυβέρ-
νηση και να ήταν το 2017-2018 που νομο-
θετήθηκε, θα το νομοθετούσε». Ωστόσο
επί πρωθυπουργίας του ο Αλέξης Τσί-
πρας μιλώντας στον ΣΕΒ το 2018 είχε
ταχθεί υπέρ του χρηματιστηρίου ενέρ-
γειας, το οποίο χαρακτήρισε ως μια κί-
νηση που θα μείωνε το κόστος. 

ΠΕΜΠΤΗ 5 MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Η κυβέρνηση απαντά 
με στοιχεία στα τέσσερα
ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ 
για την ενεργειακή κρίση 

«Ηλεκτροσόκ» αλήθειας στον Τσίπρα

Η πορεία της υλοποίησης των προγραμμάτων που ήδη τρέ-
χουν για τους μικρούς ορεινούς δήμους της χώρας, οι
ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως και
οι προοπτικές ανάπτυξης των περιοχών αυτών, συζητήθη-
καν στη σύσκεψη του πρωθυπουργού με τους 33 δημάρ-
χους του Δικτύου Ορεινών Δήμων. 
Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση της χρηματοδότησής
τους, συνολικού ύψους 375 εκατ. ευρώ, που λαμβάνουν οι
συγκεκριμένοι δήμοι (με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοί-
κων) από το υπουργείο Εσωτερικών. 
«Σκοπός της συνάντησης είναι περισσότερο να ακούσω
τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές σας ανησυ-
χίες και να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε μια πορεία
μιας πιο σταθερής συνεργασίας, η οποία θα μπορέσει να
μετατρέψει ενδεχόμενα μειονεκτήματα της ορεινής Ελλά-
δος σε συγκριτικά μας πλεονεκτήματα», τόνισε στην αρχή

της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Οι δήμαρχοι από την πλευρά τους αναφέρθηκαν σε τρόπους
τόνωσης και ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος για να
καλύπτει και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, καθώς και
στις αναπτυξιακές δυνατότητες των περιοχών αυτών που
μπορούν να προσελκύσουν, ως μόνιμους κατοίκους, ακόμη
και «ψηφιακούς νομάδες» και να οδηγήσουν πολλούς να
επιστρέψουν για εργασία στον τόπο καταγωγής τους.
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας πολύ μι-
κρής ομάδας εργασίας, που εντός έξιμηνών θα εκπονήσει
ένα master plan για την ορεινή Ελλάδα, το οποίο θα αποτε-
λέσει έναν οδικό χάρτη αξιοποιήσιμο από όλους τους δή-
μους. «Είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε έμφαση στα
έργα και όχι στα λόγια και θέλουμε τελικά να κάνουμε απο-
λογισμό αποτελέσματος και όχι ρητορικής δεινότητας», τό-
νισε στο τέλος της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Συνάντηση Μητσοτάκη με 33 δημάρχους ορεινών δήμων 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Έ
τοιμο να ενεργοποιήσει μια μεί-
ζονος σημασίας εθνική παρέμ-
βαση, προκειμένου να απορρο-
φηθεί σημαντικό μέρος της υπέ-

ρογκης αύξησης στις τιμές του ηλεκτρι-
κού ρεύματος, φέρεται το Μέγαρο Μαξί-
μου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
της «Political», ακόμη μια σύσκεψη -πι-
θανώς η τελική- πραγματοποιήθηκε χθες
στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή
του υπουργού Ενέργειας Κώστα Σκρέκα,
προτού αυτός μεταβεί στη Βουλγαρία, αλ-
λά και του οικονομικού επιτελείου. Σε αυ-
τή, βάσει της ίδιας γραμμής πληροφόρη-
σης, οριστικοποιήθηκαν όλες οι παράμε-
τροι του εθνικού σχεδίου στήριξης νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων. Βάσει του επι-
κρατέστερου σεναρίου, οι σχετικές ανα-
κοινώσεις θα γίνουν, ως είθισται σε αυτές
τις περιπτώσεις, από τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη. 

Αντίστροφη μέτρηση
Όπως σας είχε ενημερώσει εγκαίρως

από την προηγούμενη Παρασκευή η
«Political», οι πρωθυπουργικές ανακοι-
νώσεις δεν αποκλείεται να γίνουν ακόμη
και εντός της μέρας, καθώς αύριο ξεκινά
το 14ο τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημο-
κρατίας, ενώ την προσεχή Δευτέρα ο
πρωθυπουργός θα μεταβεί συνοδεία
υπουργικού κλιμακίου στο Άμπου Ντάμ-
πι. Σε κάθε περίπτωση, η αντίστροφη μέ-
τρηση για τη δημοσιοποίηση των δρομο-
λογούμενων παρεμβάσεων έχει ήδη ξε-
κινήσει, με κυβερνητικά στελέχη να απο-
κλείουν οι επίμαχες ανακοινώσεις να γί-
νουν κατά τη διάρκεια του τριημέρου της

ΝΔ για ευνόητους λόγους. 
Χθες κυβερνητικές πηγές επιβεβαί-

ωναν εμμέσως πλην σαφώς πως οι ανα-
κοινώσεις είναι ante portas, τονίζοντας
ότι αυτές «θα γίνουν σύντομα, όταν όλα
θα είναι έτοιμα». Εξάλλου όλες τις προ-
ηγούμενες μέρες κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι, που συμμετέχουν στις κρίσιμες
συσκέψεις, προϊδέαζαν για «σημαντικό
ψαλίδι και φρένο στις παράλογες αυξή-
σεις του ηλεκτρικού ρεύματος», ωστόσο
διευκρίνιζαν πως η κοινωνία και οι επι-
χειρήσεις θα πρέπει να έχουν ρεαλιστι-
κές προσδοκίες, απορρίπτοντας ως ανε-
δαφικές τις πληροφορίες ότι οι λογαρια-
σμοί του ρεύματος θα επανέλθουν στα
προπολεμικά επίπεδα.

Με δεδομένο ότι πιθανές αποφάσεις
δραστικού χαρακτήρα κατά της ενεργει-
ακής ακρίβειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
καθυστερούν χαρακτηριστικά -η Κομι-
σιόν υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις

περί τα μέσα Μαΐου ενόψει της κρίσιμης
έκτακτης Συνόδου Κορυφής στα τέλη του
μήνα στις Βρυξέλλες- το Μέγαρο Μαξί-
μου αποφασίζει την ενεργοποίηση μιας
οριζόντιας, συνδυαστικής όσο και πο-
λυεπίπεδης παρέμβασης στα όρια των
δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώ-
ρας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση στη ρήτρα αναπροσαρμογής
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυοφο-

ρούμενες κυβερνητικές δράσεις, οι
οποίες θα έχουν σε πρώτη φάση διάρ-
κεια 6 μηνών με την πρόβλεψη αυτή να
επεκταθεί και το α’ εξάμηνο του 2023,
εκτείνονται σε τέσσερα επίπεδα. Συγκε-
κριμένα, διευρύνεται το πλέγμα επιδοτή-
σεων και για τις καταναλώσεις άνω των
300 KW, πιθανώς με ισχύ από τον Μάιο,
ενώ επιβάλλεται πλαφόν αποζημίωσης
σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, κάτι που αναμένεται
να ισχύσει από τον Ιούνιο.

Επίσης, σύμφωνα με ασφαλείς πληρο-
φορίες της «Political, προωθείται μια ση-
μαντική παρέμβαση στην περιβόητη πλέ-
ον ρήτρα αναπροσαρμογής, σημείο που
έχει καταστεί τις τελευταίες μέρες το επί-
κεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης,

ενώ θα υπάρξει και πρόβλεψη μέσω της
σημαντικής αύξησης των σχετικών δει-
κτών, ώστε τυχόν διακοπή του ηλεκτρι-
κού ρεύματος να αποφασίζεται σε ακραί-
ες περιπτώσεις. Σύμφωνα με κυβερνητι-
κά στελέχη, οι άνωθεν περιγραφόμενες
δράσεις υπολογίζονται σε 4 με 5 δισ. ευ-
ρώ. Μολονότι τίποτε δεν θα πρέπει να θε-
ωρείται δεδομένο, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δεν έχει εγκαταλείψει τις προσπά-
θειες… αφύπνισης της ΕΕ. Στελέχη με
γνώση των παρασκηνιακών διεργασιών
στις Βρυξέλλες αφήνουν να εννοηθεί
πως σε επίπεδο Ένωσης αρχίζει και ωρι-
μάζει η ιδέα μιας γενναιότερης παρέμβα-
σης προκειμένου να… ανασάνουν νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις.
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Παρεμβάσεις-ανάσα σε
τέσσερα επίπεδα για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις -
Ανακοινώσεις ακόμη 
και εντός της μέρας 
από τον πρωθυπουργό 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Κυβερνητικό «ψαλίδι»
στο ηλεκτρικό ρεύμα



Δ
ιπλωματικό «μαραθώνιο» με
σκοπό να ενημερωθεί η διε-
θνής κοινότητα σχετικά με την
πρωτοφανή κλιμάκωση που

επιχειρεί η Τουρκία στο Αιγαίο ξεκινά η
Αθήνα, με τον εκπρόσωπο του υπουργεί-
ου Εξωτερικών Αλέξανδρο Παπαϊωάννου
να αναφέρει πως είναι αυτονόητο ότι το
ζήτημα θα τεθεί και στις επαφές που θα
έχει ο πρωθυπουργός με τον Τζο Μπάιν-
τεν στην Ουάσιγκτον.

Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα συνο-
δεύει τον πρωθυπουργό στις Ηνωμένες
Πολιτείες, θα έχει στις «βαλίτσες» του τον
φάκελο της τουρκικής παραβατικότητας.
Τα στοιχεία άλλωστε μιλούν από μόνα
τους, όπως τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου. Στις
27 Απριλίου η Τουρκία πραγματοποίησε
ένα πρωτοφανές μπαράζ με 168 παραβιά-
σεις και 41 υπερπτήσεις πάνω από ελλη-
νικά νησιά και σε αρκετές περιπτώσεις
μάλιστα πάνω από κατοικημένες περιο-
χές. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του
υπουργείου Εξωτερικών, πρόκειται για
ιστορικό ρεκόρ, αφού ο αριθμός είναι
σχεδόν διπλάσιος από τις 23 υπερπτήσεις
που είχε πραγματοποιήσει η Τουρκία κα-
τά την κρίση του «Ορούτς Ρέις». Αν και
εκείνη τη χρονιά ο συνολικός αριθμός
των υπερπτήσεων άγγιξε τις 393, θεωρεί-
ται σχεδόν βέβαιο ότι φέτος το νούμερο
αυτό θα ξεπεραστεί κατά πολύ, καθώς η
Άγκυρα δεν δείχνει διατεθειμένη να σε-
βαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τα όρια του
ελληνικού εναέριου χώρου.

Τίποτε αναπάντητο
«Μιλάμε για σαφή παραβίαση της ελ-

ληνικής κυριαρχίας, η οποία δεν μπορεί
να μείνει αναπάντητη», τόνισε ο κ. Παπαϊ-
ωάννου, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα
προχώρησε ήδη στην επίδοση δύο διαδο-
χικών διαβημάτων, κάτι που δεν συνηθί-
ζεται στη διπλωματική πρακτική, και ενη-
μέρωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ
και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα επικρατεί

«πυρετός» προετοιμασιών για το ταξίδι
του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να
εισαχθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών και
Άμυνας της Βουλής η Συμφωνία Αμοιβαί-
ας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας -
Ηνωμένων Πολιτειών (MDCA) που υπέ-
γραψαν το περασμένο Φθινόπωρο ο Νί-
κος Δένδιας και ο Άντονι Μπλίνκεν. Την
ίδια μέρα ο υπουργός Εξωτερικών θα συ-
ναντηθεί με τον νέο Αμερικανό πρέσβη
στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνη, με την τουρ-
κική παραβατικότητα να αποτελεί ένα
από τα βασικά θέματα συζήτησης. Η
MDCA θα κυρωθεί στην Ολομέλεια την
Πέμπτη 12 Μαΐου, ώστε η ελληνική πλευ-
ρά να μεταβεί στην Ουάσιγκτον κομίζον-
τας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της ελληνοα-
μερικανικής συνεργασίας.

Μπαράζ επαφών
Το πρόγραμμα του Νίκου Δένδια για το

επόμενο διάστημα είναι γεμάτο, με το
σχήμα 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και

Ηνωμένων Πολιτειών να ξεχωρίζει. Η
«συνάντηση» θα γίνει την ερχόμενη Δευ-
τέρα μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ εξαιρετι-
κά σημαντική θεωρείται η συμμετοχή του
Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άν-
τονι Μπλίνκεν. Οι συζητήσεις θα εστιά-
σουν στις εξελίξεις στην Ουκρανία και την
Ανατολική Μεσόγειο, με τα θέματα της
ενέργειας και της τουρκικής προκλητικό-
τητας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.
Τηλεφωνική επικοινωνία για τον συντονι-
σμό της τηλεδιάσκεψης είχε χθες ο Νίκος
Δένδιας με τον Κύπριο ομόλογό του
Ιωάννη Κασουλίδη.

Σήμερα ο κ. Δένδιας βρίσκεται στη Μα-
δρίτη, όπου θα συναντηθεί με τον Ισπανό
ΥΠΕΞ Χοσέ Μανουέλ Αλβάρεζ, ενώ τη
Δευτέρα θα έχει επαφές με την ομόλογό
του από την Κένυα Ρέιτσελ Ομάμο. Κοι-
νές συνισταμένες σε αυτές τις συναντή-
σεις είναι η προώθηση της ελληνικής
υποψηφιότητας για τη θέση του μη μόνι-
μου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ αλλά και η ανάδειξη των επιθετι-

κών ενεργειών της Άγκυρας που θέτει σε
κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, προ-
τού μεταβεί στην Ουάσιγκτον ο υπουργός
Εξωτερικών θα επισκεφτεί το Μαρόκο,
όπου θα έχει διμερείς επαφές με τους
ομολόγους του που συμμετέχουν στην
υπουργική συνάντηση για την καταπολέ-
μηση του ISIS, και στη συνέχεια θα βρε-
θεί στο Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας με τις χώρες του Κόλπου.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Το ζήτημα θα τεθεί και στις
επαφές που θα έχει ο
πρωθυπουργός με τον Τζο
Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον -
ΥΠΕΞ: «Διπλάσιες οι
πρόσφατες υπερπτήσεις από
την κρίση του “Ορούτς Ρέις”» 

Εκστρατεία ενημέρωσης για
τα... νταηλίκια των Τούρκων
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Η πιο μεγάλη
ώρα 

είναι τώρα Μακρύ χέρι 
του Πούτιν 

ο «σουλτάνος»
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• Πλήρη φάκελο της τουρκικής προκλητικότητας θα παραδώσει ο Μητσοτάκης στον Μπάιντεν • Ενημέρωση Στόλτενμπεργκ για τις παραβιάσεις
• Δεύτερο διάβημα στην Άγκυρα που ζητά και τα... ρέστα 

ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΗ

ΤΟΥ ΕΕΡΝΤΟΓΑΝ 



Ε
ντείνει την πίεση προς την κυ-
βέρνηση το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προ-
αναγγέλλοντας πρωτοβουλίες
για την αποκλιμάκωση των τιμών

στο ηλεκτρικό ρεύμα, με σκοπό αφενός να
προτείνουν λύσεις για την ανακούφιση νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων, αφετέρου να
αποδυναμώσουν την επικοινωνιακή «εμ-
βέλεια» των μέτρων στήριξης που θα ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση πιθανότατα την
επόμενη εβδομάδα. Η Κοινοβουλευτική
Ομάδα του κόμματος ήδη αναμένεται να
καταθέσει σήμερα σχετική πρόταση νό-
μου, διότι όπως λένε «οι καθυστερήσεις
της κυβέρνησης κοστίζουν ακριβά στην
τσέπη των πολιτών». 

Η νομοθετική τους πρόταση θα έχει ως
κορμό την επιβολή πλαφόν στη λιανική τι-
μή της ενέργειας, καθώς όπως υποστηρί-
ζουν «είναι μια λύση συμβατή με την εργα-
λειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δί-
νει άμεσα λύση στο πρόβλημα νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων με τους υπέρογ-
κους λογαριασμούς και δεν κλείνει το μάτι
στην κερδοσκοπία». Στο πλαίσιο αυτό

απευθύνουν κάλεσμα σε όλες τις πολιτικές
δυνάμεις να σταθούν στο ύψος των περι-
στάσεων και να δώσουν διέξοδο στα κοι-
νωνικά αδιέξοδα, που δημιουργεί εδώ και
μήνες η ενεργειακή κρίση.

Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκάλεσε η
τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου για
τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο πρώην
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην ΕΡΤ
ουσιαστικά «έκλεισε το μάτι» για την ανα-
γκαιότητα σχηματισμού κυβέρνησης συ-
νεργασίας. «Νομίζω ότι πάντα οι δεύτεροι
και οι τρίτοι εταίροι υφίστανται πολύ μεγα-
λύτερη πίεση από τον πρώτο, αλλά από την
άλλη μεριά, αν δεν έχεις ένα εκλογικό σύ-
στημα το οποίο εκβιάζει υπέρμετρα τη λαϊ-
κή βούληση, δεν μπορείς να έχεις και αυ-
τοδύναμη πλειοψηφία κοινοβουλευτική
τεχνητά», είπε χαρακτηριστικά και πρό-

σθεσε με νόημα: «Οι κυβερνήσεις συνερ-
γασίας προσφέρουν επίσης μεγαλύτερο
εύρος στελεχών και πολύ μεγαλύτερη δια-
φάνεια και θα μπορούσαν να προσφέρουν
και πολύ μεγαλύτερη συναίνεση».

Ερωτηθείς, δε, εάν τέτοιου τύπου κυβερ-
νητικά σχήματα μπορεί να εγγυηθούν την
πολιτική σταθερότητα που έχει ανάγκη ο
τόπος, εμφανίστηκε απόλυτα θετικός, ση-
μειώνοντας, όμως, στο ίδιο ύφος ότι «είναι
θέμα προγραμματικής συμφωνίας. Το ζή-
τημα είναι το εξής, να μην κάνουμε μια επι-
πόλαιη, επιδερμική συζήτηση για το πώς
θα κυβερνηθεί η χώρα. Αυτό δεν αφορά
μόνον την κυβέρνηση μετά τις εκλογές,
αφορά και την κυβέρνηση του τόπου, τη
διακυβέρνηση από τώρα έως τις εκλογές».

Σε μια προσπάθεια, δε, να αποφύγει λαν-
θασμένες ερμηνείες, ο κ. Βενιζέλος, αφού
υπογράμμισε τη μεγάλη δυσκολία των και-
ρών που διανύουμε, κατέληξε εκφράζον-
τας τη μεγάλη αγωνία του για την επόμενη
μέρα: «Το πρόβλημα δεν είναι τεχνικά ή θε-
σμικά ποια κυβέρνηση θα προκύψει, πό-
σων κομμάτων, με ποιον πρωθυπουργό…

αλλά εάν το πολιτικό σύστημα θα βρεθεί
στο ύψος των περιστάσεων και αν θα βρε-
θεί εντός θέματος, γιατί η συζήτηση που
διεξάγεται τώρα στον δημόσιο βίο και στη
Βουλή είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό
μια συζήτηση εκτός θέματος». Και κατέλη-
ξε κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου:
«Είμαστε σε πόλεμο, σε παγκόσμιο πόλε-
μο, είμαστε μπροστά σε μια κρίση υγειονο-
μική που δεν έχει τελειώσει. Η Ελλάδα έχει
δημοσιονομικά προβλήματα, διογκώνει το
χρέος της. […] Οι τράπεζες θα έχουν ξανά
προβλήματα με νέα γενιά κόκκινων δανεί-
ων, πρέπει να οργανώσουμε έτσι τις εθνι-
κές μας δυνάμεις, ώστε να υπάρχει συ-
σπείρωση, διορατικότητα, ταχύτητα, απο-
τελεσματικότητα».
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Ξαφνική αγωνία από τον
πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
για την επόμενη εκλογική μέρα 

«Σφήνα»
Βενιζέλου 
για κυβέρνηση
συνεργασίας 

Οι υποψήφιοι για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
ετοιμάζουν πυρετωδώς τις ομάδες τους, μέσα από τις οποί-
ες ευελπιστούν πως θα κερδίσουν μια θέση στη διαμόρφω-
ση πολιτικής στο κόμμα. 

Σε ό,τι αφορά τις τάσεις, η Ομπρέλα ευελπιστεί πως μέσα
από την ποσόστωση του 50% των γυναικών θα καταφέρει να
αυξήσει τη δυναμική της, ενώ οι προεδρικοί εμφανίζονται
και πάλι διασπασμένοι, μιας και ανά περιφέρεια χαράσ-
σονται πολλές διαφορετικές γραμμές, ανάλογα με τα συμ-
φέροντα πρώην και νυν βουλευτών. 

Ωστόσο, έξω από τον μικρόκοσμο των μελών υπάρχει η

μεγάλη εικόνα. Ο κεντρικός στόχος του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν είναι άλλος από την
ανάληψη της εξουσίας. Αν και οι συριζαίοι εμφανίζονται
ιδιαιτέρως αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα των επόμενων
εθνικών εκλογών, μια πιο ψύχραιμη ματιά θα ήταν βοηθη-
τική στην έκδοση ασφαλούς πολιτικού συμπεράσματος: Το
2019 ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέγραψε 4 συναπτές εκλογικές ήττες:
Δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές, εθνικές. Το
2022 με τη λογική του ώριμου φρούτου ελλοχεύει ο κίνδυ-
νος για τον ΣΥΡΙΖΑ να αναδειχθεί και πάλι πρώτη η ΝΔ και
με την απλή αναλογική να μην έχει αυτοδυναμία. 

Τα σενάρια που απεργάζονται διάφορα κέντρα θέλουν το
ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη να συμπράττει με το πρώτο
κόμμα στο πλαίσιο της κυβερνησιμότητας της χώρας. Είναι
κάτι, άλλωστε, που είχε κάνει και ο πολιτικός μέντορας του
Νίκου Ανδρουλάκη, Ευάγγελος Βενιζέλος, το 2012. 

Μια κυβέρνηση συνεργασίας, Νέας Δημοκρατίας - ΠΑ-
ΣΟΚ και πιθανότατα κάποιου μικρότερου, κεντρώου ή δεξι-
ού κόμματος, ίσως να έχει μικρή διάρκεια ζωής αλλά αρκε-
τή για να αποσαφηνίσει τη διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και να
εξαϋλώσει πλέον το ΠΑΣΟΚ, όπως εκτιμούν στην Κου-
μουνδούρου.

ΣΥΡΙΖΑ: Μάχη για μια καρέκλα στο κόμμα και στο εθνικό κοινοβούλιο 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Σ
τοίχημα για τον Αλέξη
Τσίπρα και τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι η 15η Μαΐου,
καθώς η Κουμουν-

δούρου έχει βάλει ψηλά τον
πήχη για τη συμμετοχή του
κόσμου που θα πάει να ψηφί-
σει  για την εκλογή Τσίπρα.
Διότι όταν στη ΝΔ έχουν έρθει
400.000 άτομα να ψηφίσουν
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο
ΠΑΣΟΚ 250.000 άτομα να ψη-
φίσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη,
και στον ΣΥΡΙΖΑ υπολογίζουν ότι σε αυτά τα νούμερα θα κινη-
θεί και η δική τους συμμετοχή. Έχουν στήσει πάνω από 600
εκλογικά κέντρα. Για να ενισχύσουν, μάλιστα, τη συμμετοχή,

άρχισαν να λένε στους ψηφο-
φόρους ότι  «στις 15 Μαΐου
στέλνουμε τον λογαριασμό
στο Μαξίμου». Δηλαδή, πάνε
να τη μετατρέψουν σε αντικυ-
βερνητική διαδήλωση…
Ωστόσο, άνθρωποι που ξέ-
ρουν καλά λένε ότι θα έχουμε
μεγάλη αποχή της Ομπρέλας,
δεν θα πάνε να ψηφίσουν για
να δείξουν την αντίθεσή τους
στις αλλαγές Τσίπρα και, δεύ-
τερον, ενδέχεται την Κυριακή

εκείνη να έχει πολύ καλό καιρό και οι «σύντροφοι» να ξεχυ-
θούν στις παραλίες. Οπότε, προβλέπεται μεγάλη ήττα του Αλέ-
ξη Τσίπρα. Ζήτημα να πάνε 50.000-60.000 ψηφοφόροι… 

WeFor Climate
Η κλιματική αλλαγή σε όλες τις εκ-

φάνσεις της είναι το αντικείμενο της
ετήσιας καμπάνιας του WeFor για το
2022, με τίτλο WeFor Climate. Κορω-
νίδα των δράσεων για το 2022 θα
αποτελέσει η διημερίδα WeForCli-
mate Summit, που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 28 και 29 Μαΐου στο Ίδρυμα
Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στο
Παγκράτι.

Η εκδήλωση θα είναι πολυεπίπεδη
και θα εστιάσει σε τέσσερις πυλώνες:
στην οικονομία, τον πολιτισμό, την
κοινωνία και το περιβάλλον. Στην εκ-
δήλωση θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων,
ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, η πρώην
γενική διευθύντρια του Solidarity
Now Αντιγόνη Λυμπεράκη, ο γενικός
διευθυντής κλάδου χαλκού, ΕΛΒΑΛ-
ΧΑΛΚΟΡ, πρόεδρος ΣΒΣΕ Πάνος Λώ-
λος, η διευθύντρια Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων Coca-Cola Τρία
Έψιλον Αγγελική Πατρούμπα και η
κυρία Εμμανουέλα Δούση, η οποία
κατέχει την έδρα της UNESCO για την
Κλιματική Διπλωματία. Το Σάββατο
28 Μαΐου η προσέλευση θα ξεκινήσει
στις 16.30 και την Κυριακή 29 Μαΐου
στις 19.00. 

Απώλεια για το ΠΝ
Φτωχότερη είναι η οικογένεια των

Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμι-
κού Ναυτικού, καθώς έφυγε από τη
ζωή ο αντιναύαρχος ε.α. Γιώργος
Ροΐδης, ένας θαρραλέος και συνετός
αξιωματικός του ΠΝ, που τίμησε τη
στολή με το εθνόσημο και τα γαλόνια
του. Διετέλεσε υπασπιστής του
υπουργού Εθνικής Άμυνας Γερ. Αρ-
σένη και έζησε από κοντά τα γεγονό-
τα των Ιμίων. Ήταν υποψήφιος βου-
λευτής Επικρατείας με το ΚΚΕ, το
οποίο εξέδωσε ανακοίνωση για τον
θάνατό του. Η κηδεία του θα γίνει την
Παρασκευή στον Γαλατά Τροιζηνίας.

Έρχεται προσωπική ήττα 
για Τσίπρα στις 15 Μαΐου   

Δημοσκόπηση για την αποδοχή και την
αποτελεσματικότητα των μέτρων τρέ-
χει γνωστή δημοσκοπική εταιρεία για
χατίρι του Μεγάρου Μαξίμου. Μεγάλο
βάρος θα δοθεί, όπως μου λένε, στην
ερώτηση εάν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα
αντιμετώπιζε καλύτερα την ενεργει-
ακή κρίση από την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη. Είναι το σημείο-κλειδί για αυ-
τούς που δηλώνουν αναποφάσιστοι… 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ...
Μου λένε έντονα ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη δημοσκό-
πηση από πασίγνωστη εταιρεία μετρήσεων για την Α’
Αθήνας, στην οποία έχουν συμπεριλάβει και τη Δόμνα
Μιχαηλίδου και τον Νίκο Γιατρομανωλάκη. Και τα δύο
πρόσωπα έχουν παρόμοιο κοινό στο οποίο απευθύνονται
και θα έχει ενδιαφέρον το εύρος της αποδοχής τους.
Πάντως, στην ίδια δημοσκόπηση υπάρχει και ερώτηση
για την αποτελεσματικότητα του δημάρχου Αθηναίων
Κώστα Μπακογιάννη. Μάλλον για γενική δημοσκόπηση
για τη δημοτικότητα Αθηναίων πολιτικών μού κάνει…

Μηδενισμός ληξιπρόθεσμων, η συνέχεια…
ΑΞΙΖΕΙ…

Μετά τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων συντάξεων στο ΝΑΤ, έρχεται και
ο μηδενισμός των ληξιπρόθεσμων μερισμάτων που πέτυχε το
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Τη ση-
μαντική αυτή εξέλιξη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΔΣ
του ΜΤΠΥ Νώντας Ατσαβές στον υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη κατά
την επίσκεψη του υπουργού στις εγκαταστάσεις του Τα-
μείου. Παράλληλα το ΜΤΠΥ, εκτός της οριστικής εξάλει-
ψης του στοκ των ληξιπρόθεσμων μερισμάτων, έχει καταφέ-
ρει να απονέμει τα μερίσματα σε τριμηνιαία βάση μέσω τακτικών πληρω-
μών, αφήνοντας πίσω του οριστικά τις πολύμηνες καθυστερήσεις που δημι-
ουργούσαν ταλαιπωρία στους μερισματούχους και τις οικογένειές τους.

Τελικά ψάξαμε τη ΜΚΟ «Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα»
που έκανε την έρευνα για την ελευθερία του Τύ-
που στην Ελλάδα και διαπιστώσαμε ότι είναι
ψιλομούφα και παπάτζα η υπόθεση. Κατ’ αρ-
χάς, πρώτο φάουλ, έχει βάλει στην έκθεση
χώρα με όνομα Βόρεια Κύπρος, άρα έχει
αναγνωρίσει τα Κατεχόμενα ως ανεξάρτητο
κράτος. Δεύτερον, έχει πιο κάτω τη χώρα στη
λίστα από Μογγολία, Κιργιζία, Αγκόλα, ακόμα
κάτω από το Τσαντ, όπου για χρόνια υπάρχει δι-
κτατορία στη χώρα. Τρίτον, η κατάταξη των χωρών
βασίστηκε σε αναφορές ανταποκριτών και τοπι-
κών συνεργατών από τις χώρες. Μήπως τον
Καρτερό και τον Βαξεβάνη; Τέταρτον, στη χώ-
ρα όπου υπάρχουν εκδότες που αναρτούν
ό,τι υβριστικό σκεφτούν και στην ταυτότητα
της εφημερίδας δεν υπάρχει φυσικό πρό-
σωπο, είναι κομματάκι δύσκολο να πεις ότι
πιέζεται η ελευθερία του Τύπου. Και πέμπτον,
ο ΣΥΡΙΖΑ με τα βοσκοτόπια δεν πρέπει να μιλάει
καθόλου…

Περί ελευθερίας του Τύπου

Ο χρησμός 
του πρώην
Συχνότερη ολοένα και περισσότερο γί-
νεται η αρθρογραφία σε εφημερίδες του
πρώην υπουργού Οικονομικών επί ΓΑΠ
Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Στο τελευ-
ταίο του άρθρο, συνιστούσε προσοχή,
διότι «έρχονται αναταράξεις» στην ελ-
ληνική οικονομία… Κασσάνδρα, το λι-
γότερο… 



Στο Συνέδριο της ΝΔ τώρα, το άνοιγμα θα κά-
νει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, ενώ μαζί του θα βρίσκε-
ται και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ και διαφαινόμε-
νος διάδοχος Αβέρωφ Νεοφύτου. Παρεμβά-
σεις θα κάνουν ο προσωπικός φίλος του πρω-
θυπουργού Μάνφρεντ Βέμπερ και ο γγ του
ΕΛΚ Αντόνιο Λόπεζ. Αλλά αυτοί που θα δώ-
σουν τον τόνο είναι ο δήμαρχος της Οδησσού
Γκενάντι Τρουχάνοφ και η πρόεδρος του Ευ-
ρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Κομματικός πυρετός επικρατεί στους κόλ-
πους του ΠΑΣΟΚ, καθώς πλέον μετράει αντί-
στροφα ο χρόνος για την εσωκομματική διαδι-
κασία εκλογής συνέδρων αλλά και των προ-
σώπων που θα στελεχώσουν τις νομαρχιακές
και δημοτικές επιτροπές. Εκεί που το πολιτικό
παιχνίδι έχει φουντώσει για τα καλά είναι για
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής,
που περιλαμβάνει δέκα δήμους. Από τα πρό-
σωπα που ξεχωρίζουν είναι και ο Παναγιώτης
Κόνσουλας, αναπληρωτής γραμματέας του
Τομέα Προστασίας του Πολίτη. Θυμηθείτε
με... Με τρόπο αθόρυβο και ουσιαστική πα-
ρεμβατικότητα στα δρώμενα της περιοχής εί-
ναι από αυτούς που θα είναι στο κάδρο της
επόμενης μέρας.

««Για μια θέση 
στον πράσινο ήλιο»

Για ποιους χτυπάει
η καμπάνα;

Λίγοι το άκουσαν, πολλοί το
κατάλαβαν... Ο Νίκος Αν-
δρουλάκης ξεκαθάρισε ότι
η παράταξη είναι ανοιχτή
για τις δυνάμεις του προοδευ-
τικού Κέντρου και της προοδευτικής
Αριστεράς. Από την άλλη, είπε ότι για κάποι-
ους οι πόρτες είναι κλειστές. «Εγώ δεν πρό-
κειται στον βωμό τού να πάρουμε λίγο παρα-
πάνω ποσοστό να δεχτώ πίσω ανθρώπους
που με τη δημόσια παρουσία τους απαξίωσαν
όχι μόνο τη δημοκρατική παράταξη αλλά την
ουσία της πολιτικής». Ποιους και ποιες εν-
νοεί ο πρόεδρος; 

Καραμανλής:
Θωράκιση 
έργων και πριμ

Υ
ιοθέτηση και προώθηση συγκεκριμέ-
νων παρεμβάσεων «τρέχει» το υπουρ-
γείο Υποδομών με στόχο τη θωράκιση

των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων
έργων. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Κώ-
στας Καραμανλής στη συνάντηση που είχε με
αντιπροσωπεία εργολάβων, προωθούνται
άμεσα παρεμβάσεις που αφο-
ρούν την έκδοση συντελε-
στών αναθεώρησης για
το δ’ τρίμηνο του 2021
εντός Μαΐου, την τι-
μολόγηση ασφάλ-
του, PVC και πολυαι-
θυλενίου με απολο-
γιστικό τρόπο, τη θέ-
σπιση πριμ ολοκλήρωσης
έργων, καθώς και την ενεργο-
ποίηση επιτροπής διαπίστωσης τιμών δημό-
σιων έργων, ενώ ανακοινώθηκε και η επιμή-
κυνση της προθεσμίας εκτέλεσης των έργων
έως έξι μήνες, απομακρύνοντας τον κίνδυνο
δικαστικών εμπλοκών. Με τις κινήσεις αυτές
το υπουργείο δίνει κίνητρα στους αναδόχους
να ολοκληρώσουν τα έργα, αφού το πριμ θα
δίνεται μόνο σε ολοκληρωμένα και χωρίς κα-
θυστερήσεις έργα.

Μέχρι και τον αγαπημένο μπαρμπα-
Φώτη ξέθαψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για
να στηρίξει τον πρόεδρο Αλέξη. Ο
Φώτης Κουβέλης, ο οποίος ήταν

εξαφανισμένος από τα πέτρινα
χρόνια των μνημονίων, δίνει τώρα συ-

νεντεύξεις για να μας πει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ
έχει χάσει την πολιτική της ηγεμονία… 
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Ποιοι έλειπαν από 
το τραπέζι της ΟΝΝΕΔ

Μαλέλης απέναντι 
στον Μουτζούρη...

«Κλείδωσε», μαθαίνω, η υποψηφιότητα Μα-
λέλη. Ο γνωστός δημοσιογράφος και διευθυν-
τής ειδήσεων του Mega με καταγωγή από τη
Μυτιλήνη στις αυτοδιοικητικές εκλογές του
Μαΐου του 2023 θα είναι υποψήφιος περιφε-
ρειάρχης στο Βόρειο Αιγαίο. Ο Σταμάτης Μαλέ-
λης αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιό-
τητά του σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο στο
ξενοδοχείο «Lesvion» στην προκυμαία Μυτι-
λήνης στις 13.00 το μεσημέρι. Ο κ. Μαλέλης θα
βρεθεί «απέναντι» από τον νυν περιφερειάρχη
Κώστα Μουτζούρη, ο οποίος έχει πει ότι θα ξα-
νακατέβει υποψήφιος.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Άνοιγμα 
με Αναστασιάδη

Το τραπέζι του γενικού γραμματέα του πρω-
θυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στους
πρώην προέδρους της ΟΝΝΕΔ συζητήθηκε
πολύ. Δίπλα του ήταν βεβαίως ο γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημο-
κρατίας Παύλος Μαρινάκης και ο διευθυν-
τής της ΝΔ Γιάννης Μπρατάκος. Εγώ θα σας
πω ποιοι έλειπαν. Καταρχάς, ο Βαγγέλας…
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βαγγέλης Μεϊ-
μαράκης απουσίαζε λόγω υποχρεώσεων στο
Στρασβούργο, ωστόσο κάλεσε τηλεφωνικά
για «συμμετοχή» στην παρέα των στελεχών
της Νέας Δημοκρατίας. Απουσίαζαν επίσης
ο Γιάννης Οικονόμου και ο Ανδρέας Παπαμι-
μίκος, διότι έχουν προσβληθεί από κορο-
νοϊό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι πολιτι-
κές εξελίξεις αλλά και οι διαδικασίες του
Συνεδρίου πρωταγωνίστησαν στη συζήτηση
των «γαλάζιων» συνδαιτυμόνων, ενώ δεν
έλειψαν οι ιστορικές αναδρομές στη διαδρο-
μή τους στα χρόνια της ΟΝΝΕΔ.



Τo
...

 Π
ρό

σω
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LOCK
Εκπαιδευτικό υλικό από 
Μαξίμου σε ίδρυμα στο Αγρίνιο

Β
οήθεια σε φιλανθρωπικό ίδρυμα που επιτελεί εξαιρετικό έργο στο Αγρίνιο απέστειλε
το πρωθυπουργικό γραφείο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το Μαξίμου
ανταποκρίθηκε σε αίτημα που έφτασε στον διευθυντή του πρωθυπουργού Γρηγόρη

Δημητριάδη, μεριμνώντας για την αποστολή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθή-
σει στη δραστηριότητα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες που φιλοξενούνται στο Εργαστήρι
Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «Παναγία Ελεούσα». Στο αίτημα ση-
μείωναν ότι με αφορμή την υποστήριξη των σχολείων με διαδραστικούς πίνακες από το
υπουργείο Παιδείας, η αποστολή συναφούς υλικού στο εργαστήρι θα βοηθούσε ενισχυτικά
την ενασχόληση των ωφελούμενων με τον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, το πρωθυπουργικό γραφείο
φρόντισε αυτή η επιθυμία να εκπληρωθεί με τον πιο άμεσο τρόπο. Σημειώνεται, τέλος, πως
πρόκειται για ένα ίδρυμα που εργάζεται από το 1990 με στόχο την επαγγελματική και κοινωνι-
κή ένταξη 160 νέων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες με τρεις Εκπαιδευτικές Μο-
νάδες - ΚΔΗΦ, δύο στο Μεσολόγγι και μία στο Αγρίνιο, και δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Δια-
βίωσης σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο αντίστοιχα.

Ταξίδι με νόημα 
σε Σύμη και Χάλκη για την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Στη Σύμη και τη Χάλκη μαθαίνω θα βρεθεί η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου το Σαβ-
βατοκύριακο, στο πλαίσιο των επισκέψεών της σε όλες
τις ακριτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Η παρουσία της εκεί θα δώσει και ένα μήνυμα για την
ελληνικότητα των νησιών του Αιγαίου απέναντι στην εν-
τεινόμενη προκλητικότητα των Τούρκων. 
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«Tα ισόβια 
να είναι ισόβια»
Να και μια σωστή κουβέντα που

ακούσαμε. Από τον βουλευτή της

ΝΔ Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Ζήτη-

σε την υιοθέτηση

της ειδικής ποι-

νής της «ασφα-

λιστικής κρά-

τησης» αορί-

στου διαρκείας

σε περιπτώσεις εξαι-

ρετικά ειδεχθών εγκληματιών,

όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος

υποτροπής. Ο Δημήτρης Βαρτζό-

πουλος αναφέρεται βεβαίως σε

ειδεχθή εγκλήματα (βιασμοί και

φόνοι ιδίως κατά ανηλίκων) και

κατέθεσε την πρότασή του στον

αρμόδιο υπουργό τον κ. Τσιάρα.

Ο στιχουργός
γιος της Άννας
Διαμαντοπούλου
Ότι ο γιος της Άννας Διαμαντοπού-
λου γράφει τραγούδια, ομολογώ,
δεν το γνώριζα. Ο 28χρονος πλέον
Χάρης έγραψε τους
στίχους στο νέο
τραγούδι του
Κωνσταντίνου
Αργυρού με τίτ-
λο «Ελεύθερος».
Τη σχετική ανάρτη-
ση έκανε η πρώην επίτροπος στο
Facebook, ανεβάζοντας και μια
φωτογραφία τους: «Ο μικρούλης
Χάρης μου, που πλέον είναι “ελεύ-
θερος για μια ζωή”. Ο Χάρης έγρα-
ψε τους στίχους στο νέο τραγούδι
του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ελεύ-
θερος. Ακούστε το». 

Μαθαίνω ότι υπουργός της
κυβέρνησης ενοχλήθηκε
σφόδρα από σχόλια συγκε-
κριμένου δημοσιογράφου.
Μάλιστα, πήρε το αφεντικό
του δημοσιογράφου και έκα-
νε και τα σχετικά παράπονα.
Δεν γνωρίζω τη συνέχεια
του επεισοδίου, αν και ευελ-
πιστώ να περιοριστεί μόνο
στη δυσφορία που εκφρά-
στηκε. Να σας πω τη μαύρη
αλήθεια μου, επί της ουσίας
ο υπουργός είχε δίκιο, αλλά
θα προτιμούσα να πάρει
απευθείας τον δημοσιογρά-
φο και να του τα πει χύμα και
τσουβαλάτα…

Το deal με Σάλλα
προχωράει
Σήμερα η Γενική Συνέλευση της
Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας θα αποφασίσει για την αύξηση
του μετοχικού της κε-
φαλαίου κατά
100 εκατ. ευ-
ρώ. Η αύξη-
ση αυτή θα
επιτρέψει
στην Παγ-
κρήτια να
προχωρήσει στη
συγχώνευσή της με
την Τράπεζα Χανίων (υπό την προ-
ϋπόθεση ότι και η τελευταία θα ανα-
κεφαλαιοποιηθεί) και θα λειτουργή-
σει συμπληρωματικά στα ίδια κεφά-
λαια της τράπεζας, όταν ολοκληρω-
θεί η εξαγορά της ΗSBC.

Η εαρινή σύναξη της λαϊκής Δεξιάς
Επειδή με ρωτάτε τι κάνει η λαϊκή Δεξιά, σας λέω ότι ετοιμάζεται με διάφορες... συνό-

δους κορυφής. Χθες το βράδυ υπήρχε σύναξη στο «Holiday Inn» στη Θεσσαλονίκη με θέμα
«Ελευθερία του Τύπου - Προϋπόθεση για τη Δημοκρατία, την ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή». Την εκδήλωση οργάνωσε ο Όμιλος Πολιτικού Προβληματισμού «Δίκτυο Ελλή-
νων Ριζοσπαστών». Ομιλητές, μεταξύ άλλων, ήταν ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Νίκος Καρα-
χάλιος, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο «κόκκινος Πάνος», γνωστός και ως Πάνος Παναγιωτό-
πουλος, δικηγόρος, ο Θανάσης Σκορδάς και ο Σάββας Τσιτουρίδης… 
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Η
Ελευσίνα γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης
με έναν ιδιαίτερο και πρωτότυπο τρόπο, με εκ-
δηλώσεις για τους νέους και πλήθος παράλ-

ληλων δράσεων για όλες τις ηλικίες. Το Σάββατο 7 Μαΐ-
ου το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η αν-
τιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,
σε συνεργασία με τον οργανισμό «Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης - Ελευσίνα 2023», διοργανώ-
νουν σειρά εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης.

Ο δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου επεσή-
μανε ότι οι δράσεις με αφορμή την ανακήρυξη του 2022
ως ευρωπαϊκού έτους νεολαίας θα είναι αφιερωμένες
στους νέους, στη δημοκρατία και στον πολιτισμό. Θα
πραγματοποιηθούν συζητήσεις μεταξύ νέων για τις
βιώσιμες πόλεις. Παρεμβάσεις ευρωβουλευτών, καλ-
λιτεχνών και άλλων προσωπικοτήτων θα δώσουν το
έναυσμα για διάλογο έτσι ώστε να αναδειχθεί το στίγμα
της ευρωπαϊκής διάστασης της Ελευσίνας. Καλλιτεχνι-
κά δρώμενα από το έμψυχο δυναμικό της περιοχής θα
κρατήσουν συντροφιά όσους αποφασίσουν να ακολου-
θήσουν τις πολιτιστικές περιπλανήσεις της Ελευσίνας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της 7ης Μαΐου περι-
λαμβάνει:

• Περίπατο στην πόλη της Ελευσίνας. 
• Συζητήσεις πάνω σε θέματα της μετανάστευσης,

πολιτισμού, καινοτομίας και δημοκρατίας. 
• Κεντρική εκδήλωση με ευρωβουλευτές και καλλι-

τέχνες από τις 16.00 έως τις 17.30 στο Εργατοϋπαλληλι-
κό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΑ) με
ζωντανή αναμετάδοση από τους λογαριασμούς Y-
ouTube and Facebook του γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Συμμετέχουν οι αντιπρό-
εδρος του ΕΚ Εύα Καϊλή, ο ευρωβουλευτής Κώστας
Αρβανίτης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής «2023 Ελευσί-
να Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», σκηνοθέ-
της Μιχαήλ Μαρμαρινός, η αρχιτέκτονας Θωμά Δοξιά-
δη και ο Βασίλης Καραμιτσάνης, πρόεδρος του Ani-
masyros. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος
Νόρα Ράλλη.

• Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής με διακριθέντα έρ-
γα νεαρών καλλιτεχνών σε πρόσφατο διαγωνισμό που
διοργάνωσε το γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα, σε συνερ-
γασία με την παιδική πινακοθήκη Ελλάδα, στις 20.00,
στο Παλαιό Δημαρχείο της Ελευσίνας, εντός του Αρχαι-
ολογικού Χώρου.

• Πρώτη προβολή του animation movie που διακρί-
θηκε σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το γραφείο του
ΕΚ στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Animasyros, στις
16.30 και 21.00.

• Προβολή της υποψήφιας ταινίας για το Βραβείο
Κοινού LUX 2022 στις 21.00 στο X Bowling Art Center.

• Στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί το «Μυστήριο 2: Λό-
για του ρολογιού», που φιλοξενεί στην τέταρτή του έκ-
δοση την κυρία Ρούλα Πατεράκη. Σε μια ξεχωριστή

απαγγελία, ορατή από τον πεζόδρομο της οδού Νικο-
λαΐδου, η ερμηνεύτρια θα απαγγείλει ποιήματα του T.S.
Elliot στο ρολόι του Αρχαιολογικού χώρου της Ελευσί-
νας, ένα από τα πιο σημαντικά τοπόσημα της πόλης που
ενεργοποιήθηκαν από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

• Closing party στις 22.30, στο προαύλιο του X Bowl-
ing Art Center.

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Φώτης Τατάκης, στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων θα ανοίξουν για πρώτη φορά τις πόρτες
τους στο κοινό χώροι της πόλης που διαμορφώθηκαν
για τις ανάγκες του οργανισμού «Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης - Ελευσίνα 2023»: το X Bowl-
ing Art Center, που θα λειτουργεί ως χώρος πολιτι-
σμού φιλοξενώντας δράσεις οπτικοακουστικών τε-
χνών, το Innovation Lab, το πρώτο κέντρο ψηφιακής
κατασκευής και καινοτομίας στη Δυτική Αττική, όπου
ξεκινά το πρωτότυπο εργαστήριο Print Your City με
3D κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και
το Παλαιό Δημαρχείο, που θα λειτουργεί ως έδρα της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας παρέχοντας πληροφο-
ρίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πό-
λης.Η Ελευσίνα αλλάζει πρόσωπο και είναι έτοιμη σε
υποδομές και σε καλλιτεχνικό πρόγραμμα για το
2023. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι υποδομές για
τη νέα γενιά και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής
των πολιτών.

Η Ελευσίνα υποδέχεται την Ημέρα της Ευρώπης με πολλές δράσεις

τoυ
Κων/νου 

Σ. Μαργαρίτη 

Δημοσιογράφος

Συνέδριο με καθαρά μηνύματα και σαφείς αποδέκτες 
Η

μεγάλη συμμετοχή στις εργασίες του Συ-
νεδρίου και οι ισχυρές αποφάσεις που το
συνόδεψαν δίνουν τον τόνο της επόμενης

μέρας. Η πολιτική θα ξαναγίνει χρήσιμη όταν επι-
στρέψει στα χέρια της κοινωνίας και των αναγκών
της. Ακριβώς για αυτό τον λόγο βρήκε συντριπτική
αποδοχή η πρόταση του προέδρου Αλέξη Τσίπρα
για το κόμμα ενεργών μελών, κοινωνικά αλληλο-
τροφοδοτούμενο. Η επόμενη μέρα προσανατολίζει
σε δράσεις με την κοινωνία διαμορφωτή της προ-
οδευτικής πλειοψηφίας. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου έδειξαν ότι στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ υπάρχει ζωτικός χώρος πλουραλισμού,
συνδιαμόρφωσης και σύνθεσης. Στο Συνέδριο εκ-
φράστηκε η πολιτική και η προγραμματική ενότη-
τα. Διαμορφώθηκαν οι όροι ενός σύγχρονου ριζο-
σπαστικού προοδευτικού κόμματος με σαφή έγ-
κριση για την εκλογή οργάνων από τη βάση.

Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συναντήθηκαν, στη βάση μιας
σύγχρονης ενότητας για το αύριο, ρεύματα του
προοδευτικού χώρου που τον προηγούμενο αιώνα
διασπάστηκαν. Αριστεροί, σοσιαλιστές, οικολόγοι,
προοδευτικοί πολίτες ήταν όλοι εκεί. 

Με τις προγραμματικές θέσεις για την προοδευ-
τική διακυβέρνηση συνέβαλαν στη διαμόρφωση
μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας των δυνάμε-
ων της επισφαλούς εργασίας, των μεσαίων στρω-
μάτων, των αγροτών, της νεολαίας της καινοτομίας

της επιστήμης κ.λπ. που έχει λόγους να διεκδική-
σει την εφαρμογή ενός εναλλακτικού παραγωγι-
κού και κοινωνικού μοντέλου από αυτό που εφαρ-
μόζει η ΝΔ.

Στον δημοκρατικό διάλογο των προοδευτικών
κομμάτων υπήρξαν και θα υπάρχουν και αντιπα-
ραθετικές προτάσεις συμβολής. Στα προοδευτικά
κόμματα, όμως, υπάρχει και η σύνθεση που δια-
μορφώνεται με την κρίση των μελών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άνοιξε έναν καινούργιο δημο-
κρατικό δρόμο και αυτό ενοχλεί. Μέχρι τώρα,
στα κόμματα ήταν γνωστό το μοντέλο του «εξου-
σιοδοτισμού» άνευ όρων. Αυτό τον κανόνα επέ-
βαλλαν τα συντηρητικά κόμματα στα μέλη τους.
Έτσι διασφαλιζόταν ότι οι «ηγεσίες» τους θα
«ελέγχονται» μόνο από τα συστημικά κέντρα.
Αυτό αλλάζει. Διαμορφώνεται μια νέα μεγάλη,
σύγχρονη Αριστερά, κορμός της προοδευτικής
παράταξης. 

Με την καθοριστική συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και
του Αλέξη Τσίπρα φωτίστηκε ο δημοκρατικός δρό-
μος για κόμματα ενεργών μελών. Με συμμετοχή
τόσο στις αποφάσεις όσο και στα πρόσωπα.

Ποιος θα καθορίσει τη νέα κυβέρνηση; 
Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιλέγονται και να

κρίνονται από τους πολίτες. Δεν μπορεί να υπάρξει
πολιτική αλλαγή χωρίς συμφωνία στο πρόγραμμα
διακυβέρνησης αλλά και χωρίς τις δυνάμεις και τα

πρόσωπα που ο λαός επιλέγει. Πρόγραμμα που,
μεταξύ των άλλων, πρέπει να στοχεύει στη στήριξη
και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης με δίκαιη
συμμετοχή των συντελεστών και άρση των γεω-
γραφικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Επομένως
πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν πως η «κόκκινη
γραμμή» για τον σχηματισμό της προοδευτικής
διακυβέρνησης δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή του
κ. Μητσοτάκη σε μια προοδευτική διακυβέρνηση
αλλά και τη ΝΔ. 

Γιατί δεν χωρά συνεργασία με τις πολιτικές του
κόμματος που δημιούργησε ανισότητες και περι-
θωριοποίησε τον ρόλο της χώρας. Όσοι, λοιπόν,
περιορίζουν την κριτική τους σε πρόσωπα και όχι
σε πολιτικές κομμάτων προφανώς ανοίγουν την
κερκόπορτα της παλινόρθωσης. Περιφρονούν τη
λαϊκή θέληση. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει
απαρατήρητο από την κοινωνία.

Το αίτημα της προοδευτικής διακυβέρνησης
οφείλει και πρέπει να καθιστά ενεργή, κριτή και
συνδιαμορφωτή, σε σταθερή βάση, την κοινω-
νία. Να γίνεται από τώρα καθαρό πως η λαϊκή
εντολή πρέπει να καθορίσει τη νέα κυβέρνηση,
και όχι τα παρασκήνια των συστημικών κέντρων.
Και αυτό είναι ευθύνη κάθε αυτοπροσδιοριζό-
μενης προοδευτικής δύναμης. Να το διευκρινί-
σει και να το υπερασπιστεί πριν και μετά τις
εκλογές.

τoυ
Χάρη 
Τσιόκα

Mέλος του
Πολιτικού
Συμβουλίου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ



Σ
ήμερα είναι προγραμματισμένη
μία ακόμη συνεδρίαση της Επι-
τροπής Εξοπλιστικών Προγραμ-
μάτων και Συμβάσεων της Βου-

λής. Μία συνεδρίαση στην οποία και πάλι
δεν εισάγεται το πρόγραμμα εκσυγχρονι-
σμού των 38 F-16 Block 50, που εδώ και
δυόμισι χρόνια παραμένει στο συρτάρι
του υπουργείου Άμυνας χωρίς κανείς να
μπορεί να εξηγήσει τον λόγο.

Παρόλο που η πολιτική και η στρατιω-
τική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων αλ-
λά και η ίδια η κυβέρνηση έχουν κατ’
επανάληψη διαβεβαιώσει πως ο εκσυγ-
χρονισμός θα προχωρήσει και πως τα
χρήματα υπάρχουν και έχουν δεσμευ-
θεί, εντούτοις οι μήνες περνούν με κίν-
δυνο να χαθεί το όποιο όφελος από τη
συνέργεια των δύο προγραμμάτων, της
αναβάθμισης των Block 52+ και Block
52+ adv σε Viper και του εκσυγχρονι-
σμού των Block 50. Η ταυτόχρονη υλο-
ποίηση των προγραμμάτων είναι κρίσι-
μη, καθώς τα απάρτια που βγαίνουν από
τον έναν τύπο θα τοποθετηθούν αμέσως
στον άλλο, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο
απωλειών που θα είχε η αποθήκευση
πανάκριβων συστημάτων σε ακατάλλη-
λους χώρους, όπου θα βρίσκονται εκτε-
θειμένα σε σκόνες και υγρασία.

Αντίθετα, η ενσωμάτωση των ραντάρ,
του υπολογιστή μάχης και άλλων ση-
μαντικών συστημάτων, κάποια από τα
οποία θα τοποθετηθούν για πρώτη φορά
στα Block 50, όπως το απαραίτητο πλέ-
ον Link-16, θα «απογειώσουν» τις επι-
χειρησιακές δυνατότητες των 38 αερο-
σκαφών και θα τους δώσουν τη δυνατό-
τητα σε δύο Πολεμικές Μοίρες, την 341
«Βέλος» και την 347 «Περσέας», να πα-
ραμείνουν για πολλά χρόνια ακόμη στην
πρώτη γραμμή της αποτροπής. Στο πρό-
γραμμα προβλέπονται ακόμη η απόκτη-
ση συστήματος στοχοποίησης επί κά-
σκας αλλά και τα ατρακτίδια Sniper για
τα F-16.

Εκτός όμως από τα Block 50, το πρό-
γραμμα είναι απολύτως απαραίτητο και
για τον υπόλοιπο στόλο των μαχητικών
αεροσκαφών που αποτελούν τη ραχοκο-
καλιά της Πολεμικής Αεροπορίας, κα-
θώς περιλαμβάνει και την πιστοποίηση
νέων όπλων, όπως οι πύραυλοι HARM

(AARGM) και Harpoon που βρίσκονται
στο «στόχαστρο» της Ελλάδας.

Στρατιωτικές πηγές, πάντως, ξεκαθα-
ρίζουν ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για
νέα παράταση στο πρόγραμμα, καθώς οι
γείτονες δείχνουν με σαφήνεια τις δια-
θέσεις τους στο Αιγαίο. Η Τουρκία από τη
μία πλευρά επαναφέρει τις διεκδικήσεις
της, τις οποίες επιχειρεί να παγιώσει με
υπερπτήσεις και παραβιάσεις του Εθνι-
κού Εναέριου Χώρου, και από την άλλη
πιέζει για την αγορά 80 νέων και την ανα-
βάθμιση ακόμη 40 F-16. Η διεθνής συγ-
κυρία, μάλιστα, φαίνεται να την ευνοεί
και αν τελικά αποκτήσει τα νέα μαχητικά,
θα έχει στη διάθεσή της 120 Block 70, τα
οποία θα αντιπαραθέσει απέναντι σε 83
ελληνικά Viper. Αυτό σημαίνει ότι κανένα
μαχητικό δεν περισσεύει από το οπλο-
στάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αγωνία στην Αεροπορία
«Το πρόγραμμα θα έπρεπε να είχε ξε-

κινήσει χθες», τονίζουν έμπειρα στελέχη
της αεροπορικής βιομηχανίας, καθώς,
ακόμη και αν περάσει στην επόμενη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλισμών, θα
χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια μέ-
χρι να ξεκινήσει η υλοποίησή του, αφού
η Αθήνα θα πρέπει να στείλει επίσημο αί-

τημα στην αμερικανική κυβέρνηση και
να περιμένει την απάντηση σε περίπου
εννιά μήνες. Από εκεί και πέρα, οι διαδι-
κασίες της διαπραγμάτευσης θα χρει-
αστούν στην καλύτερη περίπτωση άλ-
λους τρεις με τέσσερις μήνες, ενώ σχε-
δόν ένας χρόνος θα απαιτηθεί για τις
υποδομές που θα κατασκευαστούν στην
Αγχίαλο και την εκπαίδευση του προσω-
πικού που θα επιφορτιστεί με τον εκσυγ-
χρονισμό των Block 50.

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αναβολές
και τις διαβεβαιώσεις από κυβερνητικά
στελέχη πως ο εκσυγχρονισμός των 38
F-16 Block 50 θα έρθει εντός των πρώ-
των μηνών του έτους, πλησιάζουμε ήδη
στα μισά του 2022 και προς το παρόν δεν
φαίνεται φως στο τούνελ, ενώ κανείς δεν
είναι σε θέση να δώσει πειστικές απαν-
τήσεις για τον λόγο της καθυστέρησης.

ΠΕΜΠΤΗ  5 MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL AMYNA11

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Παρά τις συνεχείς
διαβεβαιώσεις, το πρόγραμμα
δεν προχωρά και χάνονται
πολύτιμος χρόνος και χρήμα 

Σε διαρκή περιδίνηση 
ο εκσυγχρονισμός
των 38 F-16 Block 50
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Τ
ην ώρα που ο Πούτιν βομβαρδί-
ζει ξανά όλη την Ουκρανία για να
πλήξει τις αποστολές δυτικών
όπλων, οι ένοπλες δυνάμεις της

Λευκορωσίας ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά
χθες μεγάλου εύρους στρατιωτικά γυμνά-
σια, προκαλώντας συναγερμό στην Ου-
κρανία, που ενίσχυσε τα σύνορά της και με
την υποστηριζόμενη από τη Ρωσία περιο-
χή της Υπερδνειστερίας, η οποία έχει απο-
σχισθεί από τη Μολδαβία.

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι «θα είναι έτοι-
μο», αν οι ένοπλες δυνάμεις της Λευκο-
ρωσίας συμμετάσχουν στην πολεμική
προσπάθεια της Ρωσίας, καθώς η Λευκο-
ρωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας στα
βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, δήλωσε
πως ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας στρατιω-
τικά γυμνάσια προκειμένου «να ελέγξει
την ετοιμότητα μάχης της». 

Υπό τον φόβο δημιουργίας ενός μετώ-
που και στα νοτιοδυτικά, η Ουκρανία ενί-
σχυσε τα σύνορά της με την υποστηριζό-
μενη από τη Ρωσία περιοχή της Υπερδνει-
στερίας, όπου οι εντάσεις αυξάνονται
αφότου οι τοπικές αρχές είπαν πως δέχ-
θηκαν σειρά επιθέσεων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφρά-
σει ανησυχία για την κατάσταση στην
Υπερδνειστερία, καταδικάζοντας «τις προ-
σπάθειες της Ρωσίας να σύρει την περιοχή

στον πόλεμο».  Το Κρεμλίνο απέρριψε τις
εικασίες ότι ο Πούτιν σχεδιάζει να κηρύξει
επισήμως τον πόλεμο στην Ουκρανία και
εθνική επιστράτευση στις 9 Μαΐου, επέτειο
της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί των
ναζιστών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σύμφωνα με το Κίεβο, οι Ρώσοι ετοιμά-
ζουν παρέλαση στη μαρτυρική Μαριούπο-
λη στις 9 Μαΐου, με τους στρατιώτες να
έχουν λάβει εντολή να καθαρίσουν τους
δρόμους από συντρίμμια και πτώματα.
Σφοδρές μάχες μαίνονταν χθες στη μεταλ-
λουργία Azovstal, τον τελευταίο θύλακα
αντίστασης των Ουκρανών στην πόλη, με
πληροφορίες ακόμα και για ρίψη θερμο-
βαρικής βόμβας. Σύμφωνα με ορισμένους
αναλυτές, η εκκίνηση της διαδικασίας έν-
ταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο
ΝΑΤΟ φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο μιας
πυρηνικής κρίσης ανάλογης με την Κρίση
των Πυραύλων στην Κούβα, ανάμεσα σε
ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, το 1962.

Τα όνειρά για τη «Νότια Ρωσία» 
Χθες, ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτε-

ρο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Φιν-
λανδίας σε βάθος πέντε χιλιομέτρων, με
ειδικούς να προειδοποιούν ότι αναμένον-
ται και άλλοι «ρωσικοί εκφοβισμοί». 

Όπως υποστηρίζει το αμερικανικό ρα-
διόφωνο «Radio Free Europe/Radio Svo-

boda» επικαλούμενο απόρρητο έγγραφο
του Κρεμλίνου, ο Πούτιν θέλει να δημιουρ-
γήσει στην κατεχόμενη Ουκρανία ένα νέο
κράτος, τη «Νότια Ρωσία».

Ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο χάρτες
που δείχνουν ολόκληρο το νοτιοανατολικό
τμήμα της Ουκρανίας από το Χάρκοβο, το
Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ μέχρι τη Χερ-
σώνα και την ευρύτερη περιοχή της Οδησ-
σού να εμφανίζονται σαν «Νέα Ρωσία»,
ένα σχέδιο που αν υλοποιηθεί θα κόψει
ολοκληρωτικά την πρόσβαση της Ουκρα-
νίας στη Μαύρη Θάλασσα. 

Βάση για την ίδρυση της «Νότιας Ρω-
σίας» θα μπορούσαν να είναι στημένα
«λαϊκά δημοψηφίσματα» που θα διεξαγά-
γουν οι Ρώσοι στα κατεχόμενα εδάφη,
όπως έκαναν πριν από την προσάρτηση
της Κριμαίας, το 2014. 

Φόβοι για 
«μεγάλο λιμό»
Η κυβέρνηση της Ουκρανίας
κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κατέ-
σχεσε 400.000 τόνους σιτηρών
από περιοχές της χώρας που
έχει καταλάβει. Πρόκειται χον-
δρικά για το ένα τρίτο των απο-
θεμάτων σιτηρών στη Χερσώνα,
τη Ζαπορίζια, το Ντονέτσκ και το
Λουγκάνσκ.
Προτού ξεσπάσει η σύρραξη,
στις περιοχές αυτές ήταν απο-
θηκευμένοι 1,3 εκατ. τόνοι σι-
τηρών για τον καθημερινό εφο-
διασμό και για σπορά. Το Κίεβο
ανακοίνωσε ότι, εάν οι διαθέσι-
μες ποσότητες μειωθούν περαι-
τέρω, υπάρχει κίνδυνος λιμού.
Και μόνο η λέξη λιμός ξυπνά
στην Ουκρανία τον εφιάλτη του
«Γολοντομόρ» («Μεγάλου Λι-
μού»), όταν περίπου 4 εκατ. άν-
θρωποι λιμοκτόνησαν την πε-
ρίοδο 1932-1933, όταν ο τότε
ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης
Ιωσήφ Στάλιν επέβαλε κολεκτι-
βοποίηση των αγροτών και διέ-
ταξε να κατάσχονται τα σιτηρά.
Για την Ουκρανία, επρόκειτο για
«γενοκτονία» διατεταγμένη από
τη Μόσχα. 

Ο Λευκορώσοι 
πήραν όπλα και
κάνουν… γυμνάσια
στους Ουκρανούς

Ο Ζελένσκι έδωσε εντολή 
για ενίσχυση των συνόρων
υπό τον φόβο οι σύμμαχοι 
της Μόσχας να συνδράμουν
στον πόλεμο 
στο πλευρό του Πούτιν
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Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Ρ
άλι μεγαλύτερο του 4% καταγρά-
φουν οι τιμές του brent και του
αμερικανικού αργού την ώρα
που γράφονταν αυτές οι γραμ-

μές, «αντιδρώντας» στις κυρώσεις που
παρουσίασε η Κομισιόν και περιλαμβά-
νουν το σταδιακό εμπάργκο στις εισαγω-
γές ρωσικού πετρελαίου σε διάστημα έξι
μηνών από τώρα.

Συγκεκριμένα, η τιμή του βρετανικού
brent Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε στα
108,7 δολάρια το βαρέλι, ακολουθούμενο
από το «West Texas Intermediate» που
έφτασε τα 106,4 δολάρια το βαρέλι. Η προ-
έδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν παρουσίασε χθες το νέο πακέτο κυ-
ρώσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο Στρασβούργο.

Το 6ο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό πρόσθετων
σημαντικών ρωσικών τραπεζών, μεταξύ
των οποίων τη ρωσική τράπεζα Sberbank,
τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας που
κατέχει περίπου το 37% του ρωσικού τρα-
πεζικού τομέα. «Χτυπάμε τράπεζες που
είναι συστημικά σημαντικές στο ρωσικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ικα-
νότητα του Πούτιν να σπείρει την κατα-
στροφή», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτρο-
πής.

Μετά την απαγόρευση του ρωσικού άν-
θρακα ακολουθούν σταδιακά οι εισαγω-
γές ρωσικού πετρελαίου. «Δεν θα είναι
εύκολο γιατί κάποια κράτη-μέλη εξαρ-
τώνται από το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά εί-
ναι κάτι που πρέπει να γίνει», παραδέχτη-
κε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Προτείνε-
ται η απαγόρευση του ρωσικού πετρελαί-
ου από την Ευρώπη με πλήρη απαγόρευ-
ση εισαγωγής διά θαλάσσης και μέσω
αγωγών διυλισμένου και αργού πετρελαί-
ου. Αυτό θα γίνει με τρόπο σταδιακό εντός
έξι μηνών για το αργό πετρέλαιο και μέχρι
το τέλος του έτους για τα διυλισμένα προ-
ϊόντα, ώστε «να περιοριστεί ο αντίκτυπος
στην παγκόσμια αγορά», ανέφερε η πρό-
εδρος της Επιτροπής. 

Εξαιρέσεις για Ουγγαρία,  Σλοβακία
Ωστόσο, Ουγγαρία και Σλοβακία θα εί-

ναι σε θέση να συνεχίσουν να αγοράζουν
ρωσικό αργό έως τα τέλη του 2023 βάσει
υφιστάμενων συμβολαίων, όπως δήλωσε
χθες ευρωπαϊκή πηγή στο Reuters, επω-
φελούμενες από τις εξαιρέσεις στο εμ-
πάργκο πετρελαίου που πρότεινε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Η εξαίρεση θα αφορά
υφιστάμενα συμβόλαια για αργό πετρέ-
λαιο που υπογράφηκαν από την Ουγγαρία
και τη Σλοβακία με τη Ρωσία.

Δεύτερη πηγή με γνώση των συζητήσε-

ων δήλωσε ότι η προτεινόμενη καθυστέ-
ρηση του εμπάργκο για την Ουγγαρία και
τη Σλοβακία έως τα τέλη του 2023 μπορεί
να είναι ο συμβιβασμός που χρειάζεται
για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Υπεν-
θυμίζεται ότι το 2020 οι εισαγωγές ρωσι-
κού πετρελαίου αντιπροσώπευαν περίπου
το 25% των αγορών πετρελαίου του μπλοκ,
σύμφωνα με τη Eurostat.

Τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ θα συναντη-

θούν την Τετάρτη σε επίπεδο μόνιμων αν-
τιπροσώπων για να συζητήσουν -και εν-
δεχομένως να εγκρίνουν- την πρόταση.
Αυτός θα είναι ο έκτος κατά σειρά γύρος
κυρώσεων του μπλοκ με στόχο τη Ρωσία.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπο-
στήριξε ότι η ΕΕ δεν θέλει μόνο να βοηθήσει την Ουκρα-
νία να νικήσει τον πόλεμο, αλλά και να ορθοποδήσει
μετά τον πόλεμο. Πρότεινε η ΕΕ να αρχίσει να ερ-
γάζεται σε ένα φιλόδοξο πακέτο ανοικοδόμησης
της χώρας, το οποίο θα φέρει μαζικές επενδύ-
σεις. Η ίδια σημείωσε ότι η ΕΕ έχει ήδη κάνει
πολλά με άμεση στήριξη στον ουκρανικό προϋπο-
λογισμό και πακέτο μακροοικονομικής βοήθειας,
ενώ οι δασμοί από τα προϊόντα της χώρας έχουν σταμα-
τήσει.

Επίσης, είπε ότι το ΑΕΠ της Ουκρανίας θα μειωθεί κατά

35%-50% φέτος και ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά
ότι από τον Μάιο και μετά η Ουκρανία θα χρειάζεται 5

εκατ. ευρώ τον μήνα για να συνεχίσει να υπάρχει.
«Πρέπει να τους στηρίξουμε, αλλά δεν μπορούμε
να το κάνουμε μόνοι μας. Καλωσορίζω ότι και οι
ΗΠΑ ανακοίνωσαν σοβαρή στήριξη στον προ-
ϋπολογισμό της Ουκρανίας και πρέπει να κάνου-

με και εμείς το ίδιο ως ΕΕ. Μέσα στο χάος του πο-
λέμου είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια ακρι-

βή εκτίμηση, αλλά οι οικονομολόγοι μιλούν για εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ευρώ», είπε χαρακτηριστικά η πρό-
εδρος της Κομισιόν. 

«Να στηρίξουμε τον προϋπολογισμό της Ουκρανίας…»

Ράλι σε brent και αμερικανικό
αργό μετά το εμπάργκο στη
Μόσχα - Το 6ο πακέτο ποινών
της ΕΕ περιλαμβάνει και νέο
αποκλεισμό μεγάλων
ρωσικών τραπεζών

Οι κυρώσεις εκτίναξαν
τις τιμές στο πετρέλαιο
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Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ην έντονη δυσαρέσκεια και ανη-
συχία των καταναλωτών ηλε-
κτρικής ενέργειας από το αυξη-
μένο κόστος που καλούνται να

πληρώνουν μήνα με τον μήνα μαρτυρούν
νεότερα στοιχεία σχετικά με τα «πηγαι-
νέλα» από πάροχο σε πάροχο. Οι υψηλές
χρεώσεις, που δοκιμάζουν ολοένα και
περισσότερο τον οικογενειακό προϋπο-
λογισμό, οδηγούν τους καταναλωτές
προς σχεδόν «μόνιμη» αναζήτηση βέλτι-
στης λύσης στη λιανική ρεύματος.

Ενδεικτικό της ενίσχυσης των μετακι-
νήσεων είναι ότι, σύμφωνα με ανεπίση-
μα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της
«Political», τον Μάρτιο του 2022 ο μηνι-
αίος ρυθμός αλλαγής παρόχου (churn
rate) άγγιξε το 3,1% (37,2% αναγόμενο σε
ετήσια βάση). Συγκριτικά, τον Μάρτιο
του 2021 ο ρυθμός αλλαγής δεν ξεπέρα-
σε το 1,62% (19,44% ετησιοποιημένο), δη-
λαδή ήταν περίπου δύο φορές μικρότε-
ρος.

Ανοδική τάση
Την ίδια στιγμή, σημαντικό είναι ότι η

ΔΕΗ αποσπά πλέον μια μεγάλη μερίδα
των καταναλωτών που επιλέγουν νέο
προμηθευτή, καθώς το ποσοστό των με-
τακινήσεων με προορισμό τον δεσπό-
ζοντα «παίκτη» εμφανίζει ολοένα και πιο
ανοδική τάση μέσα στην ενεργειακή κρί-
ση. Ως συνέπεια, τον Μάρτιο η εταιρεία
πήρε το 30,6% όλων των μετακινήσεων,
επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ
για την εταιρεία.

Όπως είναι φυσικό, όσο περισσότερο
αυξάνεται ο αριθμός των νοικοκυριών
και μικρών επιχειρήσεων που «επανα-
πατρίζονται» στη ΔΕΗ, τόσο περισσότε-
ρο οι επιστροφές αυτές αντισταθμίζουν
τους καταναλωτές που εγκαταλείπουν
την επιχείρηση, με συνέπεια να περιορί-
ζεται η καθαρή μείωση του πελατολογί-
ου της. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με
πληροφορίες, τον Μάρτιο ανακόπηκε
σχεδόν πλήρως το κύμα «φυγής» από

την επιχείρηση, η οποία έχασε (καθαρά)
μόλις 1.400 «ρολόγια» στη χαμηλή τάση
στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Το νούμερο αυτό είναι ουσιαστικά
αμελητέο συγκριτικά με τους περίπου 5
εκατομμύρια μετρητές που εκπροσωπεί
η επιχείρηση και πολύ μικρότερο από τη
μείωση του μεριδίου της ακόμη και τους
πρώτους μήνες της ενεργειακής κρίσης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστημα
Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021 οι κα-
θαρές απώλειες μετρητών της εταιρείας
ανέρχονταν σε 20.000 με 25.000. Νωρί-
τερα το πελατολόγιό της είχε φτάσει να
μειώνεται σε μηνιαία βάση έως και κατά

40.000 με 45.000 «ρολόγια».
Η σχεδόν σταθεροποίηση του πελατο-

λογίου της ΔΕΗ τον Μάρτιο έρχεται σε
συνέχεια της ολοένα και πιο αναιμικής
αποκλιμάκωσης του μεριδίου της μέσα
στο προηγούμενο έτος. Αιτία, η αίσθηση
που δημιουργήθηκε ότι η επιχείρηση
ασκεί κοινωνική πολιτική και συνεπώς
είναι πιο ασφαλής, καθώς και η τιμολο-
γιακή της πολιτική.

Αν και μένει να φανεί η επίδραση που
θα έχουν οι νέες χρεώσεις που ανακοί-
νωσε η εταιρεία για τα σταθερά της τιμο-
λόγια, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν
ότι  η λιανική αγορά έχει ουσιαστικά

«κλείσει», κρούοντας τον κώδωνα του
κινδύνου για την επιστροφή σε παλιότε-
ρα δεδομένα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΧΕ
Ανάλογη εικόνα επιβεβαιώνουν και τα

στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
τους πρώτους μήνες του 2022 σχετικά με
τα μερίδια των προμηθευτών στη λιανική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Εξετάζοντας
τα μηνιαία δελτία του ΕΧΕ από τον Ιανουά-
ριο έως και τον Απρίλιο, το μερίδιο της ΔΕΗ
έχει υποστεί ελάχιστες μεταβολές. Από
64,5% τον Ιανουάριο εξελίχθηκε σε 64,59%,
64,39% και 63,71% αντίστοιχα για τον Φε-
βρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Την
πρώτη εξάδα συμπληρώνουν οι Μυτιλη-
ναίος, Ήρων, Elpedison, NRG και
Watt+Volt χωρίς σημαντικές μεταβολές
στα μερίδια αγοράς που εκπροσωπούν από
μήνα σε μήνα κατά το εξεταζόμενο διάστη-
μα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η μέση μηνιαία
τιμή στην αγορά επόμενης μέρας ηλεκτρι-
κής ενέργειας για το τετράμηνο Ιανουάριος -
Απρίλιος εξελίχθηκε ως εξής:
227,30€/MWh,211,71€/MWh, 272,68€/MWh
και 246,60€/MWh αντίστοιχα. 

Ένας στους τρεις έπειτα από...
γύρα επέστρεψε στη ΔΕΗ

Από πάροχο σε πάροχο πήγαιναν
οι καταναλωτές τελευταία 
ψάχνοντας φτηνότερο ρεύμα - 
Η εταιρεία πήρε το 30,6% 
των μετακινήσεων, επίδοση 
που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ

Στη Σόφια Σκρέκας και Σδούκου για την πρώτη πλατφόρμα αγοράς ενέργειας της ΕΕ
Στη Σόφια της Βουλγαρίας έχουν μεταβεί από

χθες και θα βρίσκονται  έως και σήμερα ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας και η γενική γραμματέας Ενέργει-
ας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδού-
κου, όπου θα λειτουργήσει η πρώτη περιφερει-
ακή πλατφόρμα της ΕΕ για την ικανοποίηση των
αναγκών των χωρών της περιοχής της Βαλκανικής σε
ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, στο πλαίσιο των
αποφάσεων των 27 κρατών-μελών για ενιαίες προμή-

θειες ενέργειας που θα επιταχύνουν την
απεξάρτηση από τη Ρωσία.

Για σήμερα 5 Μαΐου έχει προγραμματι-
στεί στην πρωτεύουσα της γειτονικής
χώρας, όπως ανήγγειλε τη Δευτέρα και η
αρμόδια Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι
Σίμσον, η συνάντηση ειδικής ομάδας

δράσης που θα παρέχει την τεχνογνωσία για την περιφε-
ρειακή συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ στα
θέματα της ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η βουλγαρική κυβέρνηση
έχει προγραμματίσει και υπουργική συνάντηση
χωρών της περιοχής, ενώ θα γίνουν και διμερείς
επαφές Ελλάδας - Βουλγαρίας με θέμα τον δια-
συνδετήριο αγωγό IGB και την αναβάθμιση της
ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη χώρα μας. Το
πρώτο έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί

και να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο, ενώ η ηλεκτρική
διασύνδεση έως το τέλος του 2022. 

Μ. ΜΑΣΤ. 
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στη Ρεγγίνα Σαβούρδου

«Κ
άθε χρόνο θα επιστρέ-
φονται 29 εκατ. ευρώ στο
ελληνικό Δημόσιο για τη
συντήρηση και λειτουρ-

γία της υποδομής», τονίζει σε συνέντευξη
που παραχώρησε στην «P» ο γενικός
γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφα-
ράς. Στη νέα σύμβαση προβλέπονται η
εξασφάλιση των δρομολογίων και η δια-
θεσιμότητα των εμπορευμάτων. Σήμερα
το ελληνικό Δημόσιο διαθέτει όλα τα απα-
ραίτητα εργαλεία, ώστε να ασκείται πίεση,
σημειώνει ο κ. Ξιφαράς, ενώ αποκαλύπτει
πως το υπουργείο δρομολογεί την άμεση
πρόσληψη 120 υπαλλήλων στον ΟΣΕ για
την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
της νέας σύμβασης, την οποία υπογρά-
ψατε με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ;
H συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί

μέρος ενός ευρύτερου πλάνου για τον ελ-
ληνικό σιδηρόδρομο και δίνει λύσεις σε
δύο βασικά και χρόνια προβλήματα. Το
πρώτο είναι η εξασφάλιση μιας σωστής
δρομολογιακής πολιτικής και ενός σω-
στού μηχανισμού για την υλοποίησή της.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, με τη νέα
σύμβαση, τα δρομολόγια που έχουν προ-
γραμματιστεί θα εκτελούνται. Αν και αυτό
θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, δυστυχώς
η κατάσταση που κληρονομήσαμε δεν
ήταν αυτή. Το δεύτερο είναι ότι η νέα σύμ-
βαση προβλέπει μια σειρά από επενδύ-
σεις για νέα τρένα και ψηφιακές υπηρε-
σίες για τους επιβάτες. Ουσιαστικά, με τις
προβλεπόμενες επενδύσεις ερχόμαστε
να καλύψουμε το κενό της συμφωνίας του

ΣΥΡΙΖΑ για ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ, η οποία δεν προέβλεπε καμία ουσια-
στική επένδυση.

Ποιο είναι το μπάτζετ αλλά και η διάρ-
κεια της νέας σύμβασης; Σχετικά με τις
επενδύσεις που αναφέρετε, δεσμεύε-
ται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ; 
Η νέα σύμβαση έχει μπάτζετ 50 εκατ.

ευρώ τον χρόνο και διάρκεια δέκα χρόνια
με δυνατότητα χρονικής επέκτασης ακό-
μη πέντε. Από αυτά, τα 29 εκατ. ευρώ ετη-
σίως επιστρέφονται στις δημόσιες σιδη-
ροδρομικές επιχειρήσεις, για τη συντήρη-
σηκαι τη λειτουργία της υποδομής, καθώς
και την εκμετάλλευση του σιδηροδρομι-
κού δικτύου και του τροχαίου υλικού από
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
οι δεσμεύσεις για επενδύσεις είναι κοστο-
λογημένες και έχουν σαφές χρονοδιά-
γραμμα. Στη σύμβαση, οι επενδύσεις που
προβλέπονται για τον ιδιώτη είναι 5 τρένα
τύπου ETR, 10 ηλεκτρικά και 10 τρένα
υδρογόνου. Παράλληλα, προβλέπονται η
ανάταξη 15 παλιών αμαξοστοιχιών του
ΟΣΕ και η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων.
Όλες αυτές οι επενδύσεις έχουν σαφές
χρονοδιάγραμμα και κοστολογούνται στα
163,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, προβλέπεται
ότι, για να μπορεί να ενεργοποιηθεί στο
μέλλον η δυνατότητα επέκτασης της σύμ-
βασης για άλλα πέντε χρόνια, θα πρέπει η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ να υλοποιήσει όλες τιςδεσμεύ-
σεις της εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Ποιος είναι ο λόγος υποστήριξης της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ με δημόσιο χρήμα; Τα νέα
τρένα που προβλέπονται στη σύμβαση
θα ανήκουν στο Δημόσιο ή στον ιδιώτη;

Οι συμβάσεις για τις άγονες γραμμές
εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς μετα-
φορών και έχουν κοινωνικό πρόσημο.
Εξασφαλίζουν όχι μόνο τον ελάχιστο
αριθμό δρομολογίων αλλά και τη διαθεσι-
μότητα εμπορευμάτων και άλλων αγαθών.
Ιδιαίτερα στον σιδηρόδρομο, όλες οι χώ-
ρες της ΕΕ επιλέγουν τη σύναψη αντίστοι-
χων συμβάσεων για να εξασφαλίσουν αυ-
ξημένο αριθμό δρομολογίων με προσιτό
κόμιστρο για τον επιβάτη.

Όμως, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα έχει λάβει από το
ελληνικό Δημόσιο 500 εκατ. ευρώ στη δε-
καετία, ενώ θα πρέπει να επιστρέψει σε
επενδύσεις και σε δημόσιες σιδηροδρο-
μικές επιχειρήσεις 453,5 εκατ. ευρώ. Εί-
ναι σημαντικό ότι το δημόσιο χρήμα όχι
μόνο επιστρέφει σε δημόσιους οργανι-
σμούς αλλά παράλληλα δημιουργεί προ-
στιθέμενη αξία στην αγορά όσο και στον
σιδηρόδρομο. Όσον αφορά τους 25 νέους
συρμούς μηδενικών ρύπων που περιλαμ-
βάνονται στη σύμβαση, θα ανήκουν στο
ελληνικό Δημόσιο.

Προβλέπεται κάποια ποινή για τις κα-
ταργήσεις των δρομολογίων αν φτά-
σουν σε κάποιο ποσοστό; Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για πολλές ακυρώσεις επιρρίπτει την
ευθύνη στον διαχειριστή. Εφόσον αυτό
δεν πρόκειται να αλλάξει άμεσα, θα
έχουν κάποιο πραγματικό αντίκρισμα
οι ρήτρες;
Η παλιά σύμβαση του ΣΥΡΙΖΑ για τις

άγονες γραμμές δεν αποζημίωνε εκτε-
λεσμένα δρομολόγια αλλά κάλυπτε ανα-
γνωρισμένες δαπάνες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Με αυτό τον τρόπο το ελληνικό Δημόσιο
δεν διέθετε τα απαραίτητα συμβατικά
εργαλεία, ώστε να μπορεί να ασκεί πίεση

για την ομαλή υλοποίηση των δρομολο-
γίων. Η νέα σύμβαση αποζημιώνει τα
εκτελεσμένα δρομολόγια, ενώ για κάθε
δρομολόγιο που δεν εκτελείται με ευθύ-
νη της σιδηροδρομικής επιχείρησης
προβλέπεται, εκτός από τη μη πληρωμή
της αποζημίωσης, ποινή ίση με την αξία
του δρομολογίου.

Αναπόφευκτα, όμως, η κακή κατάσταση
του δικτύου ή σε ορισμένες περιπτώσεις
τα εν εξελίξει έργα διαταράσσουν την
ομαλή κυκλοφορία των συρμών. Σε αυτή
την περίπτωση, η ευθύνη της Πολιτείας εί-
ναι να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία
του σιδηροδρόμου με κάθε τρόπο. Αυτό,
λοιπόν, σημαίνει επιτάχυνση της αποκα-
τάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής
και άμεση ολοκλήρωση των υφιστάμενων
έργων. Σε αυτή την κατεύθυνση υπογρά-
φηκε από τον υπουργό Υποδομών και Με-
ταφορών η χρηματοδότηση έργων άμε-
σης αποκατάστασης του δικτύου, ύψους
25 εκατ. ευρώ. Προχωράμε άμεσα στην
πρόσληψη 120 υπαλλήλων στον ΟΣΕ, για
την κάλυψη βασικών αναγκών. Ενισχύου-
με τη χωρητικότητα του δικτύου και μει-
ώνουμε αισθητά τα όποια προβλήματα
υπάρχουν.

Γενικός γραμματέας Μεταφορών

«Η νέα σύμβαση 
με ΤΡΑΙΝΟΣΕ

λύνει χρόνια 
προβλήματα»

«Εξασφαλίζει ότι 
τα δρομολόγια που έχουν
προγραμματιστεί θα
εκτελούνται και προβλέπει 
μια σειρά από επενδύσεις 
για νέα τρένα και ψηφιακές
υπηρεσίες για τους επιβάτες» 

Γιάννης Ξιφαράς
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Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγω-
δία στη Marfin και παρά τις προσπάθειες της ΕΛΑΣ, παραμέ-
νει ένα έγκλημα με τέσσερις νεκρούς και χωρίς κανέναν
ένοχο. Η τραγωδία της Marfin, που σημάδεψε την περιπέτεια
της Ελλάδας με τα μνημόνια και τις συγκεντρώσεις οργής
στο κέντρο της Αθήνας, σημειώθηκε το μεσημέρι της 5ης
Μαΐου 2010, στο τότε υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό
Σταδίου. Θύματα τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγ-
κυος γυναίκα, που δεν μπόρεσαν να διαφύγουν την ώρα που
κουκουλοφόροι πετούσαν στο κτίριο τις φονικές βόμβες μο-
λότοφ και έριχναν εύφλεκτο υγρό. 

Την ημέρα εκείνη είχαν βγει στους δρόμους της πρω-
τεύουσας χιλιάδες διαδηλωτές, διαμαρτυρόμενοι για τα μέ-
τρα λιτότητας της κυβέρνησης Παπανδρέου. Ανάμεσά τους
είχαν παρεισφρήσει κάποιες εκατοντάδες κουκουλοφόροι,

οι οποίοι ξεκίνησαν επεισόδια σπάζοντας και καίγοντας ό,τι
έβρισκαν μπροστά τους, ενώ έριχναν «βροχή» από βόμβες
μολότοφ στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» και στο υποκατάστημα
της τράπεζας Marfin. Εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν μέσα πε-
ρίπου 25 εργαζόμενοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων -είτε
μόνοι τους, είτε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής- διέφυ-

γαν. Όχι όμως η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγ-
κυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η
Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, που εγκλωβίστηκαν από τις
φλόγες στον τρίτο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυ-
ξία. 

Τον Απρίλιο του 2021, ο τότε υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε ανακοινώσει ότι ανοίγει
ξανά ο φάκελος της υπόθεσης λόγω νέων ευρημάτων που
έχουν τεθεί στη διάθεση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθη-
νών. Το προανακριτικό υλικό είχε εξεταστεί εκ νέου και με
πιο σύγχρονες τεχνολογίες, είχαν ληφθεί νέες μαρτυρικές
καταθέσεις, ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει καταστεί δυ-
νατός ο εντοπισμός των ενόχων, δείγμα των μεγάλων δυ-
σκολιών που υπάρχουν στην έρευνα.

Κώστας Παπαδόπουλος

Τραγωδία στη Marfin: 12 χρόνια από το έγκλημα με τέσσερις νεκρούς χωρίς… ένοχο

«Π
ροτεραιότητές μας είναι η
αντιμετώπιση της παρά-
νομης μετανάστευσης, η
αντιμετώπιση του οργα-

νωμένου εγκλήματος και ιδιαιτέρως της εμ-
πορίας ανθρώπων, αλλά και η εμπορία ναρ-
κωτικών και η παράνομη εμπορία όπλων», εί-
ναι το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος από
το βήμα της Υπουργικής Διάσκεψης για την
Ασφάλεια με εκπροσώπους 13 κρατών. 

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για την ανάγκη
ενδυνάμωσης της περιφερειακής συνεργα-
σίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, ενώ, αναφερόμενος στο ζή-
τημα της παράνομης μετανάστευσης, τόνισε
πως τα σύνορα της Ελλάδας αποτελούν ευ-
ρωπαϊκά σύνορα και, επομένως, η αντιμετώ-
πιση της εισόδου παράνομων μεταναστών
αποτελεί μείζον θέμα όχι μόνο για την Ελλά-
δα αλλά και για όλη την Ευρώπη. 

«Καθοριστική η FRONTEX»
«Η συνδρομή της FRONTEX υπήρξε και

εξακολουθεί να είναι καθοριστική. Θεωρού-
με, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω επιχει-
ρησιακή συνεργασία μέσω της ανταλλαγής
πληροφοριών των αρμόδιων αρχών, επιβο-
λής του νόμου, αλλά και της διοργάνωσης
“εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού”, ιδι-
αίτερα σε χώρες που θεωρούνται χώρες
προέλευσης ή διέλευσης παράνομων μετα-
ναστών», επεσήμανε ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη.

«Το διεθνές πολιτικό περιβάλλον χαρα-
κτηρίζεται από αστάθεια και ρευστότητα, κα-
θώς και από απρόβλεπτες απειλές. Είναι
απόλυτη ανάγκη να διευρύνουμε τον συντο-
νισμό μας και την ανάπτυξη κατάλληλων
στρατηγικών αντιμετώπισης του προβλήμα-
τος», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και εξή-
γησε: «Είναι απαραίτητη η πλήρης αξιοποί-
ηση των δυνατοτήτων που προσφέρει τόσο η
Ευρωπαϊκή Πολυτομεακή Πλατφόρμα κατά

των Εγκληματικών Απειλών Empact, όσο και
η EUROPOL, ώστε να καταπολεμήσουμε
όλες τις μορφές οργανωμένου εγκλήματος,
που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της
συγκεκαλυμμένης δράσης που προσφέρει
το σκοτεινό διαδίκτυο (dark web)».

Τι είπε για το trafficking
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στα

κυκλώματα trafficking, παρατηρώντας ότι «η
στρατολόγηση, η διακίνηση ανθρώπων με
σκοπό την εκμετάλλευσή τους, είναι ένα πο-
λύπλοκο εγκληματολογικό φαινόμενο. Βά-
σει των νέων δεδομένων που έχουν διαμορ-
φωθεί από την κατάσταση στην Ουκρανία και

σύμφωνα με αναφορά της EUROPOL, πιθα-
νολογείται ότι εγκληματικά δίκτυα που δρα-
στηριοποιούνται στην εμπορία ανθρώπων, σε
χώρες που θα δεχθούν πρόσφυγες από την
Ουκρανία, θα προσπαθήσουν, εκμεταλλευό-
μενοι την κατάσταση, να στρατολογήσουν και
να εκμεταλλευθούν πιθανά θύματα, κυρίως
γυναίκες και παιδιά». 

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι στην Υπουργι-
κή Διάσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι από
Αλβανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Β. Μακεδονία,
Κόσοβο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλο-
βενία, Κροατία, Γερμανία, Ιταλία και ΗΠΑ,
καθώς επίσης και η γγ του Συμβουλίου Περι-
φερειακής Συνεργασίας.

Όλα όσα είπε ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη 
Τάκης Θεοδωρικάκος 
στην Υπουργική Διάσκεψη:
«Η παράνομη 
μετανάστευση μείζον 
θέμα όχι μόνο 
για την Ελλάδα αλλά 
για όλη την ήπειρο»          

«Η ευρωπαϊκή ασφάλεια
απαιτεί συνεργασίες…»
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Τ
ην ώρα που η Ρούλα Πισπιρίγκου
επιχειρεί να βρει τεχνικούς συμ-
βούλους για να συντάξει -με βάση
και τις δικές τους εκθέσεις- το αί-

τημα άρσης της προσωρινής κράτησής της,
στο φως έρχονται νέες αποκαλύψεις για
την κεταμίνη που βρέθηκε στο αίμα
της Τζωρτζίνας και οδήγησε το
9χρονο παιδί στον θάνατο.

Πιο αναλυτικά, η τοξική
ουσία που εντοπίστηκε
στον οργανισμό της μι-
κρής φαίνεται να είναι
«καθαρή» κεταμίνη,
κάτι που, σύμφωνα με
ρεπορτάζ του Star, ση-
μαίνει ότι η προμήθειά της
έγινε είτε από νοσοκομείο,
είτε από ιατρείο, είτε από φαρ-
μακαποθήκη. Ωστόσο, η αναπληρώτρια
καθηγήτρια Φαρμακολογίας του ΑΠΘ Χρύσα
Σαρδέλη με δηλώσεις της στο Mega έκανε
λόγο για «παρεξήγηση», αναφέροντας ότι
«για την κεταμίνη υπάρχει μια μικρή παρε-
ξήγηση σε όσα ακούγονται. Η κεταμί-
νη είναι μια φαρμακολογικώς δραστική ου-
σία που ανιχνεύτηκε στο εργαστήριό μας με
τη μορφή που κυκλοφορεί: αυτή της υδρο-

χλωρικής κεταμίνης. Δεν μπορούμε να ξε-
χωρίσουμε την κεταμίνη που υπάρχει και
χορηγείται νομίμως στα νοσοκομεία από την
κεταμίνη που κυκλοφορεί παρανόμως». Η
ίδια διευκρίνισε ακόμη ότι δεν έχει γίνει κά-
ποια άλλη ανάλυση, δηλαδή αν είναι νοσο-

κομειακή ή όχι, γιατί επί της ουσίας
δεν έχει κάποιο νόημα.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ιατροδικα-

στικής Εταιρείας Γρηγό-
ρης Λέων πήρε και αυ-
τός θέση για το θέμα
της «καθαρής» κεταμί-
νης, σημειώνοντας ότι

«πρέπει να περιμένουμε
τα αποτελέσματα της ια-

τροδικαστικής διερεύνησης,
γιατί για την Τζωρτζίνα το μόνο

που έχουμε ως στοιχείο είναι η αρχική
εκτίμηση του ιατροδικαστή που αφορά την
αιτία θανάτου». Ο ίδιος επεσήμανε ακόμη
ότι «ο συνάδελφος με την ιατροδικαστική
έκθεση, με το σύνολο των ευρημάτων που
θα έχουμε από τις ιστολογικές και σε συν-
δυασμό με τις τοξικολογικές, θα δώσει ξε-
κάθαρες απαντήσεις». 

Ο Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε και στην

έρευνα -από ιατροδικαστικής
πλευράς- που γίνεται και
για τους θανάτους των
άλλων δύο κοριτσιών
της οικογένειας Δα-
σκαλάκη - Πισπιρίγ-
κου, ξεκαθαρίζοντας
ότι «στα δύο πρώτα
παιδιά, τη Μαλένα και
την Ίριδα, δεν ξεκινάμε
από μηδενική βάση. Δεν ξε-
κινάμε από βεβαιότητες. Ξεκι-
νάμε με σαφή ευρήματα που επανε-
λέγχονται ουσιαστικά και επαναξιολο-
γούνται οι αιτίες θανάτου που ήταν άστο-
χες και εσφαλμένες». Αξίζει εδώ να ση-
μειώσουμε ότι στις τοξικολογικές εξετά-
σεις που είχαν γίνει το 2019 στη Μαλένα
δεν είχε εντοπιστεί κεταμίνη στον οργανι-
σμό της, όμως ο ιατροδικαστής Παντελής
Αλεξάνδρου διευκρίνισε ότι «στο τέλος

της ιατροδικαστικής έκθεσης
αναγράφεται ότι το αρνητι-

κό αποτέλεσμα δεν απο-
κλείει τη χορήγηση σε
κάθε τοξικολογική
εξέταση». Τέλος, ο κ.
Λέων εκτίμησε ότι οι
συνάδελφοί του θα

ολοκληρώσουν την
έρευνά τους μετά το τέλος

του μήνα, με την αγωνία να
παρατείνεται έτι περαιτέρω.

Πώς εξηγεί η καθηγήτρια Φαρ-
μακολογίας του ΑΠΘ Χρύσα
Σαρδέλη το νέο στοιχείο στην
έρευνα - Τι είπε ο πρόεδρος των
Ιατροδικαστών Γρηγόρης Λέων

Ψάχνει τον ιατρικό φάκελο η οικογένεια της τρίχρονης που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Την κατάσχεση του ιατρικού φακέλου από την πο-

λυήμερη νοσηλεία του τρίχρονου κοριτσιού που έχα-
σε τη ζωή του στις 30 Απριλίου -χωρίς ακόμη να είναι
γνωστό από ποια αιτία- θα ζητήσει η οικογένεια του
παιδιού από τον εισαγγελέα, όπως δήλωσε ο συνήγο-
ρος Νίκος Διαλυνάς.

Ανέφερε ότι οι γιατροί του «Παπαγεωργίου», όπου ει-
σήχθη το παιδί με ένα πρήξιμο στον αστράγαλο, δεν
έστειλαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία ούτε το ενημε-
ρωτικό σημείωμα που ζητήθηκε προκειμένου να έχει κα-
λύτερη εικόνα η ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροτομή.
Τόνισαν επίσης ότι δεν περιλαμβάνεται υλικό του φακέ-
λου ούτε στη δικογραφία που σχηματίζεται από την Αστυ-

νομία μετά τη μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς. Η οικογέ-
νεια μέσω του συνηγόρου διατυπώνει μια σειρά ερωτη-
μάτων για τη νοσηλεία, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν

διέγνωσαν οι γιατροί το πρόβλημα που είχε, ενώ αποφά-
σισαν τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο όταν ήταν «σε
προθανάτια κατάσταση», όπως ακριβώς μετέφερε ο κ.
Διαλυνάς.

Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας, σύμφωνα με
την οικογένεια, θα ζητηθεί πέραν των ιστολογικών εξετά-
σεων να γίνει εργαστηριακή εξέταση και από εξειδικευ-
μένο εργαστήριο του εξωτερικού, όπου αναμένεται να
σταλούν δείγματα. 

Σήμερα συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο
στην άτυχη Κατερίνα. Στην Κομπωτή Αιτωλοακαρνανίας
έγινε η κηδεία της τρίχρονης.

K.K.

Με καθαρή 
κεταμίνη 
η δολοφονία
της Τζωρτζίνας
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Το… ημερολόγιο 
των προαγωγικών 
εξετάσεων σε
γυμνάσια - λύκεια

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν φέ-
τος οι προαγωγικές εξετάσεις, έπειτα
από δυο χρόνια απουσίας λόγω πανδη-
μίας και τηλεκπαίδευσης, όπως επιση-
μαίνεται σε εγκύκλιο του υπουργείου
Παιδείας. Στα γυμνάσια, τα μαθήματα θα
ολοκληρωθούν στις 30 Μαΐου και οι γρα-
πτές προαγωγικές και απολυτήριες εξε-
τάσεις θα διεξαχθούν από την 1η έως τη
15η Ιουνίου. Στα λύκεια, τελευταία ημέ-
ρα μαθημάτων είναι η 20ή Μαΐου 2022
και οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθη-
τών της Α’ και Β’ Τάξης θα πραγματοποι-
ηθούν μεταξύ 23 Μαΐου και 15 Ιουνίου.

Οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ’ Λυ-
κείου θα διαρκέσουν από τις 23 έως τις
31 Μαΐου 2022 και τα αποτελέσματα θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 2 Ιουνί-
ου, ημέρα έναρξης των πανελλαδικών
εξετάσεων. Για τους μαθητές της Γ’ Λυ-
κείου που απουσιάζουν δικαιολογημένα
από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθε-
νείας ή άλλου σοβαρού λόγου ή δεν επι-
τυγχάνουν τον γενικό μέσο όρο στην κα-
νονική διαδικασία, προβλέπεται ειδική
εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Φέτος θα εφαρμοστεί και ο θεσμός
της Τράπεζας Θεμάτων για την Α’ και τη
Β’ Λυκείου, από την οποία θα κληρωθούν
τα μισά θέματα για κάθε εξεταζόμενο
μάθημα. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο,
τη μέρα κάθε προγραμματισμένης εξέ-
τασης ανά συγκεκριμένο μάθημα και λύ-
κειο, ο διευθυντής και ο καθηγητής του
μαθήματος κληρώνουν τα προς εξέταση
θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων (έως
δύο ώρες προ της έναρξης της εξέτασης
για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθή-
ματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμ-
ματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλι-
κών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών κα-
θώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού
Περιεχομένου).

Εύη Πανταζοπούλου

Μ
ε την πανδημία να βρίσκεται
σε τροχιά ύφεσης, η χώρα
κατέγραψε χθες 8.015 νέα
κρούσματα και 32 θανάτους,

ένας εκ των οποίων ατόμου ηλικίας 20-29
ετών. Οι διασωληνωμένοι είναι 231, ενώ ο
δείκτης μεταδοτικότητας στη χώρα έπεσε
στο 0,89%. Ωστόσο πολλές περιοχές νη-
σιωτικές και μη παρουσιάζουν έναν πολύ
υψηλό δείκτη θετικότητας επί των τεστ,
όπως η Νάξος με 12,07% και η Πρέβεζα με
12,77%. Ωστόσο το μερίδιο των παιδιών
και εφήβων 4-18 ετών στην πανδημία μει-
ώνεται αισθητά και φτάνει μόλις το 12%
επί του συνόλου των κρουσμάτων. 

Με φόντο την πανδημία που έδωσε ένα
σημαντικό μάθημα στο ΕΣΥ, το νέο νομο-
σχέδιο του υπουργείου Υγείας υπόσχεται
αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φρον-
τίδας Υγείας με έμφαση στον πολίτη και
την ισότιμη πρόσβαση στον γιατρό. 

Στο εξής ο πολίτης θα επιλέγει ελεύθε-
ρα από τους γιατρούς που θα συμμετέ-
χουν ως προσωπικοί γιατροί στην περιοχή
όπου διαμένει. Μπορεί να είναι ο γιατρός
του Κέντρου Υγείας, των ΤΟΜΥ ή συμβε-
βλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες γιατροί. 

Θα παραπέμπει τον ασθενή
Εκεί που δεν θα υπάρχει γιατρός, θα

μπορεί να επιλέξει από άλλη περιοχή και
να τον συμβουλεύεται με τα σύγχρονα τε-
χνολογικά μέσα. Ο γιατρός αυτός θα είναι
το στήριγμα του πολίτη, καθώς θα έχει τον
προσωπικό, ηλεκτρονικό ιατρικό του φά-
κελο, θα γνωρίζει όλα τα προβλήματα
υγείας του, θα τον συμβουλεύει όταν έχει
απορίες και παράλληλα θα τον παραπέμ-
πει για την επόμενη κίνησή του στο ΕΣΥ.
Δηλαδή ο προσωπικός γιατρός θα παρα-
πέμπει τον ασθενή για εξετάσεις σε ειδι-
κούς γιατρούς ή για νοσηλεία αν υπάρχει
ανάγκη. Οι υπηρεσίες του προσωπικού
γιατρού θα παρέχονται δωρεάν για τους
πολίτες που έχουν εγγραφεί στη λίστα του
προσωπικού γιατρού που έχουν επιλέξει.
Θα κάνουν επισκέψεις, θα συνταγογρα-

φούν φάρμακα και θα παίρνουν κατευ-
θύνσεις χωρίς να πληρώνουν. 

Στόχος είναι ο πολίτης να έχει ολοκλη-
ρωμένη φροντίδα και με σκοπό την πρό-
ληψη ασθενειών. Στην περιφέρεια όπου
παρατηρούνται υγειονομικά κενά ή ελλεί-
ψεις ειδικοτήτων, θα υπάρξουν συνεργα-
σίες δημόσιων και ιδιωτικών δομών,
προσλήψεις αλλά και συμβάσεις με ιδιώ-
τες γιατρούς. Ήδη για το 2022 έχουν προ-

κηρυχθεί 4.000 προσλήψεις νοσηλευτών
και 910 λοιπού προσωπικού και 700 ια-
τρών, ενώ εκκρεμούν και οι προκηρύξεις
για τις ΤΟΜΥ. 

Απογευματινά χειρουργεία
Όπου οι προκηρύξεις έχουν αποβεί

άγονες, τα κενά θα καλυφθούν από ιδιώ-
τες. Παράλληλα θα ξεκινήσουν τα απο-
γευματινά χειρουργεία με ειδικό τιμολό-
γιο, πιο οικονομικό από τα ιδιωτικά νοσο-
κομεία, χωρίς να θίγεται η πρωινή λίστα
των πρωινών χειρουργείων στο ΕΣΥ. Πα-
ράλληλα καθιερώνεται η κατ’ οίκον νοση-
λεία, ενώ εντάσσεται η κατ’ οίκον οδον-
τιατρική φροντίδα. 

Ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε έναν γνήσιο
ασφαλιστικό φορέα και αγοραστή υπηρε-
σιών υγείας, με πολιτικές real time για
την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων
των ασφαλισμένων. Το ΕΣΥ θα λάβει 1,5
δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για
την ενίσχυση των νοσοκομείων, τις προσ-
λήψεις και τις προληπτικές εξετάσεις των
πολιτών. Παράλληλα θα υπάρχει πλήρης
αποζημίωση των εγκαυματιών από εγ-
κληματικές ενέργειες.

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε
για τον προσωπικό γιατρό…

Τι αναφέρει το νομοσχέδιο 
του υπουργείου που 
υπόσχεται αναδιάρθρωση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας με έμφαση στον πολίτη

Άρειος Πάγος:
Αντισυνταγματικές 
οι μνημονιακές
περικοπές στο ΕΣΥ

Σφραγίδα αντισυνταγματικότητας
έβαλε και η Ολομέλεια του Αρείου
Πάγου στις περικοπές των γιατρών
του ΕΣΥ που έγιναν σύμφωνα με τον
μνημονιακό νόμο 4093/2012.

Μετά τις Ολομέλειες του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και του ΣτΕ, με από-
φασή της η Ολομέλεια του Ανώτατου
Δικαστηρίου (3/2022) έκρινε οριστι-
κά και αμετάκλητα ότι καταβάλλον-
ταν παράνομα μειωμένες οι αποδο-
χές στους ιατρούς ΕΣΥ. Οι ανώτατοι
δικαστές έκριναν ότι ο νόμος
4093/2012 δεν είναι σύμφωνος με το
Σύνταγμα και επομένως δεν πρέπει
να εφαρμοσθεί.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Στις Σέρρες η Μενδώνη
Στις Σέρρες θα βρίσκεται το Σάββατο, 14 Μαΐ-

ου, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λί-
να Μενδώνη, η οποία θα τελέσει τα εγκαίνια του
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη
Κωνσταντίνος Ξενάκης», στο Πάρκο Πολιτισμού
«Κωνσταντίνος Καραμανλής». Το Μουσείο είναι
αφιερωμένο στον διεθνούς φήμης Έλληνα ει-
καστικό, ο οποίος δώρισε 171 έργα του όλων των
περιόδων στον Δήμο Σερρών.

Θα ζητηθούν εξηγήσεις για
το ατύχημα της 8χρονης

Το θέμα είναι σίγουρο ότι θα απασχολήσει και την
επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης, που είναι προγραμματισμένη για τη
Δευτέρα 9 Μαΐου. Θα το «σηκώσει» η αντιπολίτευση
και αναμένεται να ζητηθούν εξηγήσεις ιδιαίτερα για
τις καταγγελίες που είχαν γίνει για προβλήματα στη
συγκεκριμένη παιδική χαρά αλλά και για την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι υπόλοιποι χώροι της
πόλης που υποδέχονται παιδιά.

Ποιοι βάζουν πλώρη για την
Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διεργασίες για
το Συνέδριο της ΝΔ. Πληροφορίες έως τώρα ανα-
φέρουν πως από την Α’ Θεσσαλονίκης θα εκλε-
γούν περίπου 10 άτομα για την Πολιτική Επιτροπή,
με τους Μ. Καρατενίζη, Ν. Λιακόπουλο και Κ. Στα-
μούλη να θεωρούνται φαβορί. Στη Β’ Θεσσαλονί-
κης το τοπίο μοιάζει θολό, μια και θα εκλεγούν πε-
ρίπου τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο θεωρούνται
ήδη σίγουροι. Οι Σ. Τσομαρίδης και Κ. Χαμουζάς
έχουν κάνει τις επαφές τους και θεωρούνται επι-
κρατέστεροι, ενώ από τη νέα γενιά ο Γ. Καλαϊτζί-
δης φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες
πιθανότητες. Από κει και πέρα, πληροφορίες από
την Αθήνα αναφέρουν πως θα επιχειρηθεί ριζική
αλλαγή στην Πολιτική Επιτροπή, δίνοντας χώρο
στη νέα γενιά, καθώς και στις γυναίκες. 

Μια 34χρονη κατήγγειλε Πακιστανούς για
βιασμό σε παράπηγμα του Δενδροποτάμου

Θ
ύμα βιασμού κατήγγειλε ότι
έπεσε 34χρονη από την Αλ-
βανία, η οποία ανέφερε ότι

οδηγήθηκε σε παράπηγμα στον Δεν-
δροπόταμο από ομάδα Πακιστανών.
Ανέφερε ότι τη βίασε ένας 32χρονος
και πως αποπειράθηκε να τη βιάσει
ένας άλλος ομοεθνής του, τα στοιχεία
του οποίου δεν γνωρίζει.

Μετά την καταγγελία της γυναίκας
εντοπίστηκε και συνελήφθη 25χρονος
που φέρεται ότι έμεινε έξω από το παράπηγμα για να
ενημερώσει αν πλησίαζε κάποιος. Ο εισαγγελέας άσκη-
σε σε βάρος του ποινική δίωξη για συνέργεια σε βιασμό
και συνέργεια σε απόπειρα βιασμού και τον παρέπεμψε

στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε
προθεσμία να απολογηθεί. Ο νεαρός
αρνείται τις κατηγορίες και υποστη-
ρίζει ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη
πριν από λίγες μέρες με σκοπό να τον
βοηθήσουν ομοεθνείς του να βγει
από την Ελλάδα.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του
32χρονου αυτουργού και των άλλων
δύο ομοεθνών του συνεχίζεται από
την Αστυνομία. Εξετάζεται, τέλος, το

ενδεχόμενο να υπάρχει εμπλοκή του κατηγορούμενου
σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από την Ελλάδα
προς χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης με
υψηλά χρηματικά ανταλλάγματα. 

Μαλλιά κουβάρια έχουν γίνει στην Α’ Θεσσαλονίκης οι
συνιστώσες του ΚΙΝΑΛ σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλο-
γή οργάνων στη Νομαρχιακή. Οι πληροφορίες λένε πως
το πρόσωπο που έχει προταθεί για γραμματέας κάθε άλ-

λο παρά κοινής αποδοχής είναι. Και μπορεί οι υποψη-
φιότητες για τα όργανα και τους συνέδρους να έχουν
κλείσει, ωστόσο οι «ζυμώσεις» συνεχίζονται μέχρι την
κάλπη της 8ης Μαΐου.

ΚΙΝΑΛ: Το πρόσωπο που προκαλεί τριγμούς στην Α’ Νομαρχιακή 

Πυρά της αντιπολίτευσης
για την παιδική χαρά

Τα πυρά της αντιπολίτευσης
δέχτηκε η διοίκηση Ζέρβα με-
τά τον τραυματισμό της 8χρο-
νης σε παιδική χαρά, σε ένα
από τα κεντρικότερα σημεία
της Θεσσαλονίκης, στη νέα πα-
ραλία. Ανακοινώσεις εξέδω-
σαν αρκετές παρατάξεις αλλά και ανεξάρτητοι δημοτι-
κοί σύμβουλοι που θέτουν τη διοίκηση προ των ευθυ-
νών της, ενώ ορισμένες πιο έντονες φωνές ζητούν μέ-
χρι και παραιτήσεις αντιδημάρχων.

Παρασημοφορήθηκε
ο Τζιτζικώστας 
στη Βέροια
Το παράσημο της Μητρόπολης
Βέροιας, Ναούσης και Καμπα-
νίας απονεμήθηκε στον περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολο Τζιτζικώστα
για τη συνολική προσφορά
της περιφέρειας στην περιοχή
κατά την παρουσία του στην
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά
στη Βέροια. Ο κ. Τζιτζικώστας
χαρακτήρισε εξαιρετική τιμή
να του απονεμηθεί το παράση-
μο από τον Αρχιεπίσκοπο Ιε-
ρώνυμο και τον μητροπολίτη
Παντελεήμονα.

Αποχωρεί ο Φωτίου
από αναπλ. γραμματέας
Οργανωτικού της ΝΔ
Τη θέση του αναπληρωτή γραμ-
ματέα Οργανωτικού της ΝΔ,
υπευθύνου για τις Οργανώσεις
Βορείου Ελλάδος, φαίνεται πως
έχει σκοπό να αφήσει ο Κώστας
Φωτίου. Μάλιστα, σύμφωνα με
πληροφορίες, θα είναι υποψή-
φιος στις προσεχείς εκλογές για
τη νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ,
στο πλαίσιο του 14ου Συνεδρίου,
ενώ φέρεται να ενδιαφέρεται και
για υποψήφιος δήμαρχος Κασ-
σάνδρας στις δημοτικές εκλογές
του 2023.

Η συνάντηση
του Σιμόπουλου 
με τη Δούνια
Λίγες μέρες χαλάρωσης στις Σπέ-
τσες μαζί με την οικογένειά του
και φίλους απόλαυσε ο Στράτος
Σιμόπουλος. Εκεί όμως ο βουλευ-
τής της ΝΔ στη Α’ Θεσσαλονίκης
συνάντησε τη συνάδελφό του Νό-
νη Δούνια, η οποία όχι μόνο κατά-
γεται από την «αρχόντισσα του Αρ-
γοσαρωνικού», αλλά η οικογένειά
της διατηρεί ένα από τα πιο όμορ-
φα παραδοσιακά σπίτια του νησι-
ού. Οι δυο τους μάλιστα έβγαλαν
και φωτογραφία με λεζάντα «Μια
όχι τυχαία συνάντηση».
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Εορδαία

Εκδηλώσεις μνήμης 
για τους 331 εκτελεσθέντες

Την προσεχή Κυριακή 8 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εκδη-
λώσεις μνήμης για τα 331 αθώα θύματα της Μαρτυρικής Κοινότη-
τας Πύργων, που εκτελέσθηκαν στις 23 Απριλίου 1944 από τα να-
ζιστικά στρατεύματα κατοχής. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγμα-
τοποιηθούν υπό την αιγίδα του Δήμου Εορδαίας και της Κοινότη-
τας Πύργων και θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την Πολι-
τεία μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση της Covid-19.

Θεσσαλία

Ενεργειακή αναβάθμιση 
του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας

Δημοπρατείται η «Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης Γενικού
Λυκείου Καλαμπάκας», προϋπολογισμού ένταξης 632.000 ευρώ,
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και με σχετική απόφαση του οικείου περιφερειάρχη.
Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Μετεώρων.
«Ακόμα ένα σχολικό κτίριο στη Θεσσαλία αποκτά σύγχρονες, λει-
τουργικές υποδομές και μειώνει το ενεργειακό του αποτύπωμα.
Συνολικά, περισσότερα από 90 σχολικά και άλλα δημόσια κτίρια
σε όλη τη Θεσσαλία αναβαθμίζονται με το ολοκληρωμένο και
βραβευμένο πρόγραμμα ενεργειακών αναβαθμίσεων που χρη-
ματοδοτεί η περιφέρεια. Πρόκειται για έργα που απαντούν στις
προκλήσεις της κλιματικής κρίσης», δηλώνει ο περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός.

Στην 1η Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της Ένωσης AREPO για το 2022, στις

Βρυξέλλες, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, εκπροσωπούμενη από την

περιφερειακή σύμβουλο Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη. Κεντρικό θέμα των

εκδηλώσεων ήταν η αναθεώρηση του κανονισμού 1151/2012 της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, που αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων ονομασίας

προέλευσης. Συμμετείχαν 60 εκπρόσωποι από 33 ευρωπαϊκές περιφέρειες. Τις

εργασίες άνοιξε η νέα πρόεδρος της Ένωσης AREPO, Begoña García Bernal,
περιφερειακή υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Extremadura από την

Ισπανία. Όλοι οι συμμετέχοντες επέμειναν στη νομοθετική πρόταση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ

για «προϊόντα προέλευσης». Στην επί του θέματος ειδική συνεδρίαση

συμμετείχαν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η επόμενη Γενική

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Γερμανία, όταν θα υπάρχουν

σαφείς ενδείξεις των προθέσεων της Κομισιόν για το επίμαχο θέμα.

ΕΕΤΑΑ - ΠΕΔ Αττικής - ΚΕΔΕ

Κοινή ημερίδα 
για τα χρηματοδοτικά
προγράμματα

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία
με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής,
διοργανώνει σήμερα, Πέμπτη 5 Μαΐου, σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ενημερω-
τική ημερίδα με κεντρικό θέμα «Χρηματο-
δοτικά προγράμματα της νέας προγραμμα-
τικής περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες
για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού». Η ημερίδα απευ-
θύνεται στους δήμους της Περιφέρειας Ατ-
τικής και στοχεύει στην έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωση και προετοιμασία των ΟΤΑ για
την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρη-
ματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επό-
μενης προγραμματικής περιόδου. Θα συμ-
μετάσχουν αιρετοί και στελέχη όλων των
βαθμίδων των δήμων του Λεκανοπεδίου.
Τις εργασίες της ημερίδας θα ανοίξουν ο δι-
ευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος της
ΕΕΤΑΑ, Σπύρος Σπυρίδων και Δημήτρης
Μαραβέλιας, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύ-
νουν ο δήμαρχος Αθηναίων Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Αττι-
κής και δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρ-
κόπουλος, ο περιφερειάρχης Αττικής και
εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.
Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει και θα
απευθύνει χαιρετισμό επίσης ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών
και πρώην δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού Μι-
χάλης Σταυριανουδάκης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κως

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας
για την υποστελέχωση
στο Ιπποκράτειο

Το δημοτικό συμβούλιο της Κω θα συμμετάσχει
στο αυριανό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για τα
προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζουν το
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο αλλά και το σύνολο των
δομών δημόσιας υγείας του νησιού. Σημειώνεται
ότι το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση,
έλαβε απόφαση για την ανάληψη πρωτοβουλιών
και δράσεων με στόχο την άμεση θωράκιση των
δημόσιων δομών υγείας του νησιού, με μόνιμες
προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων και με σύγχρο-
νο μηχανολογικό-τεχνολογικό εξοπλισμό. «Στην
Κω, πατρίδα του πατέρα της ιατρικής επιστήμης Ιπ-
ποκράτη και έναν από τους μεγαλύτερους τουρι-
στικούς προορισμούς της χώρας μας, τα προβλή-
ματα στελέχωσης και εξοπλισμού του νοσοκομεί-
ου, αλλά και όλων των δομών δημόσιας υγείας, αν-
τί να μειώνονται έχουν αυξηθεί», αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση. Προθεσμία τριών εβδομά-
δων προτείνει να δοθεί στον υπουργό Υγείας ο
έπαρχος Κω-Νισύρου Γιάννης Καμπανής, προκει-
μένου να στελεχώσει τις δομές υγείας με βασικές
ιατρικές ειδικότητες, κάνοντας αποδεκτές τις προ-
τάσεις της επιτροπής του δήμου που θα τον επι-
σκεφθεί μετά το αυριανό συλλαλητήριο.
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Περιφέρεια Κρήτης

Στις Βρυξέλλες για τα «προϊόντα ονομασίας προέλευσης»



Υ
πεγράφη από τον περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιώργο Πατούλη και τον διοι-
κητή του Λαϊκού Νοσοκομείου Θεο-

φάνη Ροΐδη η προγραμματική σύμβαση για
έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών του.
Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού
990.760,00 ευρώ και αφορούν μεταξύ άλ-
λων την κατασκευή μεταλλικής γέφυρας
που θα ενώνει τις πτέρυγες του κεντρικού
συγκροτήματος με την πτέρυγα του κτιρίου
«Β», την προσθήκη φρεατίων ανελκυστή-
ρων, την κατασκευή σύμμεικτης πλάκας,
την ανακατασκευή του Α’ ορόφου. Οι εργα-
σίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν
επίσης οικοδομικές εργασίες, ύδρευση-
αποχέτευση, κλιματισμό, πυρανίχνευση,
επιστρώσεις, κουφώματα, είδη υγιεινής
και χρωματισμούς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο περιφερει-
άρχης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα
στελέχη του νοσοκομείου για την περαιτέ-

ρω συμβολή της περιφέρειας μέσω του νέ-
ου επιχειρησιακού προγράμματος της Αττι-
κής 2021-2027, προκειμένου να εξασφαλι-
στεί ένας σύγχρονος μαγνητικός τομογρά-
φος. Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι η περι-
φέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα
τα νοσοκομεία της Αττικής με στόχο την κα-
λύτερη θωράκιση της υγείας των πολιτών.
«Υλοποιούμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό
που στόχο του έχει να συμβάλει στην κάλυ-
ψη των αναγκών και των ελλείψεων των
νοσοκομείων της Αττικής, προκειμένου να
θωρακίσουμε αποτελεσματικότερα την
υγεία των πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, όχι μόνο χρηματοδο-
τούμε έργα αναβάθμισης των νοσοκομεί-
ων, αλλά συμβάλλουμε μέσω του ΕΣΠΑ και
στην προσπάθεια βελτίωσης του ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού που θα αξιοποι-
ηθεί για την κάλυψη αναγκών που υπάρ-
χουν», τόνισε.

Πρόγραμμα
ενημέρωσης για 
την οδική ασφάλεια 

Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης για την
οδική ασφάλεια και την κυκλοφορια-
κή αγωγή ξεκίνησε ο Δήμος Πειραιά,
επενδύοντας στην πρόληψη και την
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και αφορούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς,
αλλά και τους γονείς και πολίτες του Δήμου Πειραιά. Η αρχή έγινε με την υλοποίηση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων στα λύκεια της πόλης και με το εκπαιδευτικό βιωματικό πρό-
γραμμα «Κάν’ το Σωστά». Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης: «Είναι μια επί-
καιρη δράση καθώς, βάσει στοιχείων, η Ελλάδα  είναι από τις χώρες με τις χειρότερες επι-
δόσεις στα θέματα οδικής ασφάλειας και από τις πρώτες, δυστυχώς, στα θύματα και στους
πολύ βαριά τραυματισμένους ανθρώπους, ειδικά σε νεαρές ηλικίες».

Πρόγραμμα
εξοικονόμησης 

Έως και 50% αναμένεται να μειωθεί
το ενεργειακό κόστος του Δήμου
Αθηναίων με την ολοκλήρωση της
αναβάθμισης του δημοτικού ηλε-
κτροφωτισμού της πρωτεύουσας
με led, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε
τηλεοπτική συνέντευξή του ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης. Μάλιστα επισήμανε ότι με
αυτή την εξοικονόμηση πολλών
εκατομμυρίων ευρώ που θα υπάρ-
ξει, η δημοτική αρχή θα προβεί σε
μείωση των δημοτικών τελών. Η
σχετική σύμβαση, με την οποία θα
αναβαθμιστούν ενεργειακά με led
43.500 ηλεκτροφωτιστικά σε ολό-
κληρη την πόλη, θα υπογραφεί, εί-
πε, μέσα στις επόμενες εβδομά-
δες. Ακόμη ο κ. Μπακογιάννης
επανέλαβε τη δέσμευσή του ο Δή-
μος Αθηναίων να μη μετακυλίσει
στους δημότες τις επιβαρύνσεις
που προκύπτουν από το αυξημένο
κόστος ενέργειας, ούτε και θα πε-
ρισταλούν οι παρεχόμενες υπηρε-
σίες.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, ο δήμαρ-
χος από «επιτιθέμενος» για
«σκάνδαλο» της πρώην διοίκη-
σης βρέθηκε αίφνης «αμυνό-
μενος» για τους χειρισμούς του
στο ίδιο θέμα; Φαίνεται πως δεν
βρέθηκαν αρκετά στοιχεία που
να αποδεικνύουν «σκάνδαλο»,
ενώ την ίδια ώρα η διαδικασία
«εξυγίανσης» μάλλον οδηγεί
σε αδιέξοδο και ταυτόχρονα σε
ένα θέμα που φαίνεται ότι θα εί-
ναι από τα κυρίαρχα στην ερχό-
μενη προεκλογική περίοδο…  

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κατάρτιση
προσωπικού 

Τριήμερο διαδικτυακό, ειδικό επι-
μορφωτικό σεμινάριο σε εξειδικευ-
μένα ζητήματα που σχετίζονται με τον
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τον
Υπαλληλικό Κώδικα, το Πειθαρχικό
Δίκαιο, αλλά και το δημόσιο σύγχρονο
μάνατζμεντ διοργάνωσε η Περιφέρεια
Αττικής σε συνεργασία με τη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας των Τα-
κτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Βα-
σικό αντικείμενο της συγκεκριμένης
πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη γνώ-
σεων και δεξιοτήτων των εργαζομέ-
νων στους παραπάνω τομείς, οι οποίες
κρίνονται απολύτως απαραίτητες για
την άσκηση των καθημερινών τους
αρμοδιοτήτων. Χαιρετίζοντας την
έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου,
ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
εστίασε στη σημασία αλληλεπίδρασης
μεταξύ των λειτουργών της Αυτοδιοί-
κησης με τον τελικό αποδέκτη των
υπηρεσιών τους, που δεν είναι άλλος
από τον πολίτη.

Συστημένες
επιστολές 
για καθαρισμό
οικοπέδων 

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου,
ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου έχει
ήδη αποστείλει 1.600 ενημερωτικές
επιστολές σε ιδιοκτήτες για τον καθα-
ρισμό των οικοπέδων τους, ενώ τις
επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν
νέες. Μετά και τη σχετική διάταξη της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας φέτος για
πρώτη φορά οι επιστολές είναι συ-
στημένες, ώστε να διασφαλιστεί η έγ-
καιρη και έγκυρη ενημέρωση των
ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει
έως τις 15 Ιουνίου να έχουν καθαρίσει
τις ιδιοκτησίες τους από ξερά χόρτα,
να καθαρίσουν το φύλλωμα δέντρων
που ενδεχομένως υπάρχουν σε από-
σταση ενάμισι μέτρου από το έδαφος
και να απομακρύνουν όλα τα εύφλε-
κτα υλικά. Μετά τη 15η Ιουνίου, οπότε
λήγει η προθεσμία, θα πραγματοποι-
ηθούν έλεγχοι με τη χρήση drone και
θα ακολουθήσει ο καθαρισμός των
οικοπέδων που δεν έχουν καθαρι-
στεί, με την επιβολή των ανάλογων
προστίμων.
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Εκσυγχρονίζει το Λαϊκό 
η Περιφέρεια Αττικής
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Σωρευτική ανάπτυξη 6,5% προβλέπει για την ελληνική
οικονομία ο αμερικανικός χρηματοοικονομικός κολοσ-
σός της JP Morgan. Σύμφωνα με την έκθεσή της, φέτος το
ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 3,2%, ενώ στα ίδια επίπεδα αναμέ-
νεται να κινηθεί και την επόμενη χρονιά. 

Ο αμερικανικός οίκος τηρεί θετική στάση για τις περι-
φερειακές αγορές της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα. Η JP Morgan διατηρεί την ουδέτερη στάση

για τις ελληνικές μετοχές και αναμένει εκτίναξη των κερ-
δών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε πο-
σοστό 30%, κατατάσσοντας τη χώρα μας στη δεύτερη θέ-
ση, πίσω από την Πορτογαλία, όπου το ποσοστό κερδών
εκτιμάται στο 30%. 

Η αμερικανική τράπεζα επισημαίνει ότι οι επενδυτές θα
πρέπει να προτιμήσουν τους κλάδους αξίας, όπως τράπε-
ζες, ενέργεια και πρώτες ύλες, ενώ απόδοση μικρότερη

από αυτήν της αγοράς θα σημειώσουν οι κλάδοι τεχνολο-
γίας, τηλεπικοινωνιών, βιομηχανίας και καταναλωτικών
αγαθών. Επιπλέον, επισημαίνει την ισχυρή στήριξη των
κεφαλαίων που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, προβλέπει απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%
για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ χαρακτηρίζει γενικά την
εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά ως ελκυστική, λόγω των
χαμηλών αποτιμήσεων.

JP Morgan: Ανάπτυξη 6,5% για την Ελλάδα τη διετία 2022-2023

της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
εράστιο αναμένεται να είναι το εν-
διαφέρον για τη νέα παραχώρηση
της Αττικής Οδού, μίας από τις ση-
μαντικότερες οδικές υποδομές

της χώρας, καθώς σήμερα εκπνέει η προ-
θεσμία για την υποβολή των προσφορών,
μετά και τη μικρή χρονική παράταση που
πήρε η διαδικασία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ενδιαφέ-
ρον θα εκδηλώσουν περισσότεροι από 15
όμιλοι, ελληνικοί και ξένοι, στην πρώτη
φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι
οποίοι αναμένεται να «κονταροχτυπη-
θούν» για το «μήλον της έριδος» της πλέον
σύγχρονης και, ας μην ξεχνάμε, της πλέον
κερδοφόρας παραχώρησης της χώρας,
μιας και τα έσοδά της τα τελευταία 15 χρό-
νια πλησίασαν τα 3 δισ. ευρώ.

Επενδυτικοί «γάμοι»
Μένει να δούμε, βέβαια, πόσο θα ανέβει,

στην επενδυτική βαθμίδα, η χώρα μας, κα-
θώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δια-
θέτουν είτε μέσο όρο ιδίων κεφαλαίων για
την τελευταία τριετία τουλάχιστον 400
εκατ., είτε κεφάλαια υπό διαχείριση τουλά-
χιστον 2 δισ. ευρώ, εφόσον πρόκειται για
funds. Το σίγουρο είναι πως θα δούμε να
δημιουργούνται πολλά σχήματα, καθώς οι
εταιρείες θα κατέβουν σε κοινοπραξίες,
και θεωρείται πως τελικά θα δημιουργη-
θούν συνολικά 6 με 7 επενδυτικοί «γάμοι».

Το ψαλίδι για τους ενδιαφερόμενους

άνοιξε περαιτέρω μετά την πρόσφατη τρο-
ποποίηση, σύμφωνα με την οποία περιορί-
στηκε από το 20% στο 10% το ποσοστό άμε-
σης ή έμμεσης συμμετοχής σε αντίστοιχη
οδική παραχώρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι
Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες

ζυμώσεις, οι κοινοπραξίες έχουν ήδη κα-
θοριστεί και αναμένεται να δούμε σχεδόν
όλες τις ελληνικές εταιρείες αλλά και πολ-
λές ξένες.

Την ισπανική Abertis, την πορτογαλική
Brisa αλλά και τη γαλλική κατασκευαστική
Vinci, καθώς και την Autostrade per l’Italia
SpA, ιταλική μετοχική εταιρεία, η οποία
ιδιωτικοποιήθηκε το 1999 και στη συνέχεια
ενσωματώθηκε στην τρέχουσα μορφή της
το 2003. 

Αυτές θεωρούνται βέβαιες, ως τα βασικά
πιόνια στη σκακιέρα των διεκδικήσεων,

ενώ περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι
οι παράμετροι που θα επηρεάσουν τις τελι-
κές προσφορές.

Στο κάδρο μπαίνουν επίσης η Roadis,
της καναδικής PSP Investments, η Allianz,
ευρωπαϊκή εταιρεία χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών με έδρα στο Μόναχο της Γερ-
μανίας, ο αμερικανικός DIG Capital Part-
ners αλλά και ο γαλλικός όμιλος Ardian,
μια ανεξάρτητη εταιρεία επενδύσεων ιδιω-
τικών μετοχών.

Ισχυρή θα είναι και η παρουσία των ελ-
ληνικών εταιρειών, όπως οι μέτοχοι της
υφιστάμενης παραχώρησης, οι όμιλοι Ελ-
λάκτωρ και Άβαξ, ο Όμιλος Κοπελούζου, ο
οποίος αναμένεται να μετάσχει σε κοινο-
πραξία με την αυστραλιανή Macquarie, η
οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη εταιρεία
διαχείρισης ενεργητικού στον κόσμο, με
κεφάλαια ύψους μισού τρισεκατομμυρίου
δολαρίων.

Επενδυτικό ενδιαφέρον θεωρείται πως
θα εκφράσει και το fund First Sentier, αυ-
στραλιανών συμφερόντων, με ενεργειακό
στα 166 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά,
και η Intrakat, του Ομίλου Κόκκαλη, ανα-
μένεται επίσης να κατέβει στον διαγωνισμό
έχοντας πραγματοποιήσει συζητήσεις με
το σχήμα του Ομίλου Κοπελούζου και την
αυστραλιανή Macquarie. 

Ενδιαφέρον περιμένουμε και από την
πορτογαλική Brisa, η οποία διαχειρίζεται
το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων της χώ-
ρας της, οι οποίοι φτάνουν τα 1.550 χιλιό-
μετρα συνολικών οδικών αξόνων, αλλά και
από το κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο της
Νότιας Κορέας καθώς και από τη SLAM,
του Ομίλου Swiss Life.

Η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ
για την παραχώρηση της Αττικής Οδού θα
διεξαχθεί σε δύο φάσεις, τη φάση προεπι-
λογής και τη φάση υποβολής δεσμευτικών
προσφορών.

Πάνω από 15 
οι μνηστήρες 
για Αττική Οδό

Τεράστιο ενδιαφέρον 
από Έλληνες και ξένους
για τη νέα παραχώρηση -
Σήμερα οι προσφορές 
- Μαγνήτης τα έσοδα 
από διόδια, την τελευταία
15ετία άγγιξαν τα 3 δισ.
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Πρόσκληση απέστειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε δήμους και φορείς, που μπορεί να αποτελούν
δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έρ-
γων (πράξεων), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματι-
κή αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», προκειμέ-
νου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας και να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση -
NextGenerationEU. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι τις
31/5/2022.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση εμπίπτει στον πυλώνα «Πρά-

σινη Μετάβαση», στον άξονα «Αειφόρος χρήση των πόρων,
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της
βιοποικιλότητας», με τίτλο «Υποδομές διαχείρισης αστικών
λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμά-
των». Στο πλαίσιο της παρούσας θα ενταχθούν πράξεις έως
το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας
δαπάνης. Στον συνολικό προϋπολογισμό των 228.000.000
ευρώ δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρα-
πάνω πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν: α) έργα υποδο-
μής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργα-

σίας λυμάτων (109,944 εκατ. ευρώ), β) έργα αναβάθμισης,
επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξεργα-
σίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου
νερού (44,608 εκατ. ευρώ), γ) έργα υλοποίησης υποδομής
διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμά-
των (74,348 εκατ. ευρώ).

Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολο-
κλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου
από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ορίζεται στις ενενήντα μέρες από την ημερο-
μηνία υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο.

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων ύψους 228 εκατ. ευρώ

Α
ύξηση καθαρής κερδοφορίας
κατά 80% πέτυχε η Mytilineos
για το α’ τρίμηνο του 2022, δια-
μορφούμενη στα 67 εκατ. ευρώ

έναντι 37 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021,
που όμως ήταν περίοδος του lockdown. 

Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορ-
φώθηκαν σε 0,498 ευρώ, αυξημένα κατά
83% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, ο
όμιλος ανακοίνωσε αύξηση του κύκλου
εργασιών κατά 99% σε 1.042 εκατ. ευρώ, σε
σύγκριση με 524 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο
του 2021.

Ο δανεισμός
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε

στα 914 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευ-
σης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA*) να
παραμένει στο 2,2x, μια περίοδο με υψηλό
κόστος επενδύσεων, κατά την οποία πολύ
σημαντικές επενδύσεις είτε ολοκληρώ-
νονται είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μοχλό ανάπτυξης για τη Mytilineos συνι-
στά μια σειρά σημαντικών επενδύσεων
που είτε έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρ-
κεια του α’ τριμήνου του 2022 και αναμένε-
ται να αποδώσουν μέσα στη χρονιά, είτε εί-
ναι σε πλήρη εξέλιξη. Σημαντικότερες εξ
αυτών είναι η αύξηση παραγωγής αλουμι-
νίου, στις 250.000 τόνους (Project NEW
ERA 250), η ολοκλήρωση της κατασκευής
της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826
MW, η οποία έχει εισέλθει σε φάση δοκι-
μαστικής λειτουργίας και αναμένεται να

εκκινήσει την εμπορική της λειτουργία
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει
τεθεί στο γ’ τρίμηνο του 2022, καθώς και η
ανάπτυξη νέων μονάδων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος
πάνω από 3 GW στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό, που θα καταστήσουν τη Mytilineos
πρωτοπόρο έναντι των παγκόσμιων προ-
κλήσεων που θέτουν η κλιματική αλλαγή
και η επείγουσα ανάγκη για ομαλή ενερ-
γειακή μετάβαση.

Σύγκριση με το 2021
Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2021 σε

ενοποιημένη βάση: O κύκλος εργασιών
διαμορφώθηκε σε 1.042 εκατ. ευρώ έναντι

524 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2021,
σημειώνοντας αύξηση 99%. Τα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
αυξήθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ έναντι 81
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021,
επωφελούμενα τόσο από τις σταθερά ισχυ-
ρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας
και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυ-
σικού Αερίου όσο και τη σημαντικά βελτιω-
μένη επίδοση του Τομέα Ανάπτυξης Ανα-
νεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέρ-
γειας.

Ισχυρά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα
της Mytilineos σε σχετική της ανάλυση η
Citi, επισημαίνοντας ότι αναμένεται να ανα-
γνωριστούν από την αγορά και να «φα-

νούν» στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, ενώ
θα οδηγήσουν και σε αναβαθμίσεις της
κερδοφορίας για το σύνολο του 2022 από
τους αναλυτές. Ο οίκος διατηρεί τη σύστα-
ση Buy και την τιμή-στόχο των 22 ευρώ,
ενώ τοποθετεί τη μερισματική απόδοση
φέτος στο 4,2%.

Ο κύκλος εργασιών έσπασε 
το φράγμα του 1 δισ. ευρώ 
το πρώτο τρίμηνο του 2022 
- Μοχλός ανάπτυξης 
οι επενδύσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

M Y T I L I N E O S

Εκτίναξη τζίρου και κερδών



Σ
ε βαρίδι εξελίσσονται οι
τραπεζικές μετοχές στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο, κα-

θώς στις προηγούμενες πέντε συ-
νεδριάσεις κινήθηκαν πτωτικά. Οι
εγχώριοι αναλυτές επισημαίνουν
ότι το κλίμα στο ΧΑ παραμένει εύ-
θραυστο και απαιτείται αφύπνιση
του αγοραστικού ενδιαφέροντος
για να βελτιωθεί η εικόνα. Τεχνικά
αν ο Γενικός Δείκτης χάσει τη στή-
ριξη στις 902 - 890 μονάδες (συ-
νωστίζονται οι ΚΜΟ 200 και 60
ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων), μπορεί να πιεστεί
προς τις 865, 855 και 843 μονάδες.
Οι αντιστάσεις στις 933, 938 (gap),
944 (gap), 950 και 1.013 μονάδες.
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης, με την απώλεια της ζώ-
νης στήριξης 2.240 - 2.200, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 2.188 - 2.151 (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημε-
ρών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Κλείσιμο χαμηλότερα των 2.151 μπορεί να πιέσει τον εν λόγω δείκτη προς τις 2.090 και
2.036 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 2.276, 2.282, 2.305, 2.327 και 2.384 μονάδες.

Energean: Συμβόλαιο 
με το Ισραήλ

Η Energean plc υπέγραψε νέο συμβόλαιο
πώλησης φυσικού αερίου (Gas Sales and
Purchase Agreement - GSPA) για ποσότητες
έως 0,8 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως. Η σχε-
τική συμφωνία αφορά τον σταθμό ηλεκτρο-
παραγωγής East Hagit, ο οποίος ιδιωτικοποι-
ήθηκε πρόσφατα, στο πλαίσιο της σχετικής
διαγωνιστικής διαδικασίας της κρατικής εται-
ρείας ηλεκτρισμού Israel Electricity Compa-
ny (IEC), και αποκτήθηκε από την East Hagit
Power Plant Limited Partnership, κοινό επι-
χειρηματικό σχήμα των Edetlech Group και
Shikun & Binui Energy. Η συμφωνία έχει
διάρκεια 15 ετών και οι συνολικές ποσότητες
μπορούν να φτάσουν τα 12 δισ. κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου που θα παραχθούν από τα
κοιτάσματα της Energean στο Ισραήλ.

Νέο e-shop για επαγγελματίες
από τα ΜΕTRO
Τα METRO Cash & Carry, η Νο1 αλυσίδα χον-
δρικής πώλησης στην Ελλάδα, λανσάρουν
για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το νέο
ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.metrocash-
andcarry.gr, το οποίο απευθύνεται σε όλους
τους επαγγελματίες. Όπως αναφέρει η εται-
ρεία σε σχετική ανακοίνωση, η δημιουργία
του νέου e-shop έρχεται ως επιστέγασμα
της έμπρακτης εμπιστοσύνης των επαγγελ-
ματιών εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Επιχειρή-
σεις μαζικής εστίασης & Ho.Re.Ca, όπως
εστιατόρια, ταχεία εστίαση, καφετέριες, ξε-
νοδοχεία και μπαρ, αλλά και λιανικής πώλη-
σης, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ, περιφε-
ρειακές αλυσίδες σουπερμάρκετ, κρεοπω-
λεία και πολλές άλλες επιχειρήσεις, απο-
λαμβάνουν αναβαθμισμένες προσφερόμε-
νες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα.

Νέο Flocafe Espresso Room 
στο River West

Το νέο κατάστημα Flocafe Espresso Room
βρίσκεται στη νέα εξωτερική πτέρυγα του εμ-
πορικού κέντρου River West, ένα ειδικά δια-
μορφωμένο φυσικό πάρκο μέσα στην πόλη,
το οποίο συνδυάζει τη βόλτα για ψώνια με τη
χαλάρωση και την ψυχαγωγία. Σύμφωνα με
εταιρική ανακοίνωση, πρόκειται για το πρώτο
κατάστημα της αλυσίδας, η μελέτη του οποίου
βασίζεται σε βιοκλιματικό σχεδιασμό, έχον-
τας διασφαλίσει ενεργειακή πιστοποίηση
κλάσης Β. Το νέο Flocafe Espresso Room
χρησιμοποιεί τεχνολογίες που εκμεταλ-
λεύονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ
διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα
υψηλής απόδοσης για τη συνολική εξοικονό-
μηση ενέργειας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

H XSpot Wealth, ο πρώτος digital wealth manager σε
Ελλάδα και Κύπρο, είναι μια πλήρως αδειοδοτημένη Ευ-
ρωπαϊκή Επενδυτική Εταιρεία που έχει στόχο να αλλάξει
τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποταμιεύουν και
επενδύουν τα χρήματά τους. H εταιρεία προσφέρει δια-
φοροποιημένα επενδυτικά πλάνα που δίνουν τη δυνατό-
τητα σε όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, να μπορέσουν
να βελτιώσουν το οικονομικό τους μέλλον και να πετύ-
χουν μακροπρόθεσμα τους στόχους τους. Με απόλυτη
διαφάνεια σε ολόκληρη τη διαδικασία, παρουσιάζοντας
κάθε λεπτομέρεια που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος

προτού ανοίξει λογαριασμό, η XSpot Wealth προσφέρει μεγάλη ποικιλία επενδυτικών πλάνων, που ταιριάζουν σχεδόν
σε κάθε επενδυτικό προφίλ, είτε πρόκειται για μια πρόωρη συνταξιοδότηση είτε για δημιουργία πρόσθετης πηγής εσό-
δων (Smart Wealth) ή ακόμη και για την ενίσχυση των σπουδών των παιδιών (Junior Wealth).

Χωρίς επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόση-
σης ή της βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου
πραγματοποιείται πλέον η είσοδος στα καταστήματα
ΟΠΑΠ και PLAY, σε συνέχεια των νέων μέτρων που ανα-
κοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την εταιρική ανακοί-
νωση, οι πελάτες τόσο στα πρακτορεία OΠΑΠ όσο και στα
καταστήματα PLAY θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν με
ασφάλεια στιγμές διασκέδασης και παιχνιδιού καθημε-
ρινά. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή τα καταστήματα του
δικτύου OΠΑΠ αποτέλεσαν πρότυπο συμμόρφωσης στα μέτρα ενάντια στη διάδοση του κορονοϊού. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων παραμένει υποχρεωτική για όλους. Επιπλέον, στα πρακτορεία OΠΑΠ
προωθούνται οι ανέπαφες συναλλαγές με τη χρήση καρτών.

Χωρίς πιστοποιητικά η είσοδος στα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY
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ΧΑ: Σε στενωπό οι τραπεζικές μετοχές

XSpot Wealth: Ο πρώτος digital wealth manager στην Ελλάδα



Η
Space Hellas υπέγραψε τη «Χάρτα Διαφορετι-
κότητας» παραμένοντας πιστή στις αξίες της για
ένα δίκαιο, υγιές και χωρίς αποκλεισμούς εργα-

σιακό περιβάλλον, προσφέροντας στους εργαζομένους
της ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και απεριόριστες δυνατό-
τητες. O πρόεδρος του ΚΕΑΝ και ιδρυτής του Diversity
Charter Greece Σταύρος Μηλιώνης δήλωσε: «H Space
Ηellas, μια κορυφαία επιχείρηση στον χώρο των τηλεπι-
κοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας, γίνε-
ται μέλος της Χάρτας, ενισχύοντας τη λίστα των εταιρει-
ών που δεσμεύονται να υπερασπίζονται τις αρχές και τις
αξίες της διαφορετικότητας και της υγιούς ένταξης στην
καθημερινή τους λειτουργία. Είμαστε ιδιαιτέρως χαρού-
μενοι που η Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επι-
χειρήσεις εμπλουτίζεται με έναν σημαντικό και πολυ-
πληθή όμιλο και θα είμαστε δίπλα του για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση δράσεων σε αυτή την κατεύθυνση».

Στην πρώτη θέση μεταξύ
των χρηματιστηριακών 
η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

Ευρωσύμβουλοι: Βελτίωση οικονομικών
δεικτών κατά τη χρήση του 2021

Ο Όμιλος Ευρωσύμβουλοι ΑΕ παραμένει σε τροχιά
ανάπτυξης με βελτίωση σημαντικών οικονομικών δει-
κτών κατά τη χρήση του 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του ισολογισμού της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021, η
εταιρεία το 2021 διατήρησε τον κύκλο εργασιών της στα
ίδια επίπεδα που είχε πετύχει το 2020 (το 2021 κατέγρα-
ψε κύκλο εργασιών € 4.054 χιλ. σε σχέση με το 2020,
όταν κατέγραψε κύκλο εργασιών € 4.166 χιλιάδες). Αντί-
στοιχη είναι η απεικόνιση και σε επίπεδο ομίλου με μι-
κρή αύξηση του κύκλου εργασιών από € 4.044 χιλιάδες

το 2020 σε € 4.120 χι-
λιάδες το 2021. Στα
θετικά της χρήσης του
2021 καταγράφεται η
διατήρηση της κερδο-
φορίας τόσο σε επί-
πεδο μητρικής (κέρδη
προ φόρων ποσού €
679 χιλιάδες) όσο και
σε επίπεδο ομίλου
(κέρδη προ φόρων €
850 χιλιάδες).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Βογιατζόγλου: 
Ενίσχυση μεγεθών

Αύξηση στα οικονομικά του μεγέθη κατέγραψε
ο Όμιλος Βογιατζόγλου Systems για το 2021. Ειδι-
κότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, ο κύκλος
εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE
για τη χρήση του 2021 διαμορφώθηκε στα 28.173
χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,01% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση 2020 (23.874
χιλ. ευρώ). Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνι-
σαν κέρδη ύψους 2.675 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους
504 χιλ. ευρώ το 2020), ενώ τα αποτελέσματα μετά
από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνι-
σαν κέρδη ύψους 2.101 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών
ύψους 264 χιλ. ευρώ το 2020).

Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας: 
Πέρασε στην κερδοφορία το 2021
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το έτος για την Ι.
Κλουκίνας - Ι. Λάππας. Ειδικότερα, η εταιρεία
κατά το οικονομικό έτος 2021 εμφάνισε λει-
τουργικά αποτελέσματα €2.330.348 έναντι
€1.088.578, καταγράφοντας αύξηση της τάξης
του 114,07%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους
ανήλθαν σε €1.505.822 έναντι ζημιών
€1.609.044 το 2020. Σε επίπεδο ομίλου οι πωλή-
σεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 21,34%
έναντι του 2020 και διαμορφώθηκαν σε
€28.246.036, ενώ καταγράφηκε λειτουργικό
κέρδος εκμετάλλευσης €2.542.492 έναντι
€763.734 το 2020. Τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους του ομίλου ανήλθαν σε €1.763.315
έναντι ζημιών €1.774.353 το 2020.

Mermeren: Αύξηση πωλήσεων 
και κερδών

Αύξηση στα βασικά της οικονομικά μεγέθη εμ-
φανίζει η Mermeren Kombinat AD Prilep για την
περίοδο 1/1/2022 - 31/3/2022. Ειδικότερα, οι πω-
λήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 5.457.039 ευρώ
από 3.486.515 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρ-
δη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορ-
φώθηκαν σε 2.595.918 από 1.565.379 ευρώ, ενώ
το καθαρό κέρδος ανήλθε σε 2.321.966 από
1.408.841 ευρώ.
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«Χάρτα Διαφορετικότητας»
υπέγραψε η Space Hellas

Την ιταλική PBM εξαγόρασε η Sunlight

Η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργει-
ας (Sunlight Group), εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύε-
ται στις ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις αποθή-
κευσης ενέργειας για βιομηχανικές και εκτός δρόμου
εφαρμογές, ανακοίνωσε την εξαγορά της PBM SRL.
Πρόκειται για διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία-ηγέτιδα
στην παραγωγή φορτιστών για μπαταρίες και βιομηχανι-
κές ηλεκτρονικές συσκευές. H PBM SRL διαθέτει πε-
ρισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην Έρευνα & Ανά-
πτυξη και στην κατασκευή καινοτόμων φορτιστών για
μπαταρίες και ηλεκτρονικά συστήματα. Εδρεύει στη Βι-
νιόλα της Ιταλίας, όπου λειτουργεί υπερσύγχρονη μονά-
δα παραγωγής, ενώ η ΙΕΝΕ, θυγατρική της PBM, λει-
τουργεί εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων στην πε-
ριοχή του San Giorgio di Piano κοντά στην Μπολόνια.

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά
-ελληνικών και ξένων- διατήρησε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
τον Απρίλιο με μερίδιο αγοράς 22,14%. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αθροιστική αξία
των συναλλαγών της εταιρείας τον προηγούμενο μήνα
ανήλθε σε 636,3 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε
η Euroxx Χρηματιστηριακή με μερίδιο αγοράς 18,7% και
στην τρίτη θέση η Eurobank Equities με μερίδιο 14,9%.
Στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
είχε επίσης την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 24,7% και
αθροιστική αξία συναλλαγών ύψους 3,47 δισ. ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
Λίβερπουλ νίκησε με ανα-
τροπή 3-2 τη Βιγιαρεάλ
στην Ισπανία στο δεύτερο
παιχνίδι των ημιτελικών

του Champions League και ο Κώστας
Τσιμίκας θα γίνει ο 16ος Έλληνας που
θα παίξει σε τελικό ευρωπαϊκής δια-
συλλογικής διοργάνωσης. Ο μεγάλος
τελικός θα γίνει στο Παρίσι στις 28
Μαΐου. Ο Κώστας Τσιμίκας, 26 ετών,
μπήκε αλλαγή στο προχτεσινό παιχνίδι
της Λίβερπουλ, στη θέση του Άντριου
Ρόμπερτσον. «Θα τα πούμε στο Παρί-
σι», το post που ανέβασε στον προσω-
πικό του λογαριασμό στα social media.

Ποιοι είναι οι υπόλοιποι Έλληνες
που έπαιξαν σε τελικό; Είναι, φυσικά,
οι 11 του Παναθηναϊκού του αείμνη-

στου Φέρεντς Πούσκας, που πήραν
μέρος στον μεγάλο τελικό του Γουέμ-
πλεϊ του Λονδίνου για το Κύπελλο
Πρωταθλητριών το 1971, όταν και έχα-
σαν 2-0 από τον ανίκητο Άγιαξ του Γιό-
χαν Κρόιφ: Οικονομόπουλος, Τομα-
ράς, Βλάχος, Σούρπης, Καψής, Καμά-
ρας, Γράμμος, Φυλακούρης, Ελευθε-
ράκης, Δομάζος, Αντωνιάδης.

Ο Άκης Ζήκος ήταν ο 12ος Έλληνας
που πάτησε χορτάρι τελικού. Ήταν σε
εκείνον του Champions League το
2004, όταν με τη Μονακό ηττήθηκε 3-0
από την Πόρτο του Ζοζέ Μουρίνιο στο
Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας. 

Το 2009 ο Αλέξανδρος Τζιόλης είχε
απορριφθεί από τον Παναθηναϊκό και
δόθηκε δανεικός στη Βέρντερ Βρέ-

μης. Έκανε εξαιρετική πορεία με τη
γερμανική ομάδα κι έπαιξε στον τελι-
κό του Κυπέλλου UEFA στην Κωνσταν-
τινούπολη, αλλά έχασε και αυτός 2-1
από την ουκρανική Σαχτάρ. 

Το 2018 ο Κώστας Μήτρογλου έπαιζε
στη Μαρσέιγ και η ομάδα του προκρί-
θηκε στον τελικό του Europa League,
όπου και έχασε 3-0 από την Ατλέτικο
Μαδρίτης στη Λιόν της Γαλλίας. Ο Μή-
τρογλου είχε μπει αλλαγή, είχε και κε-
φαλιά στο δοκάρι των Ισπανών.

Μία χρονιά αργότερα, το 2019, ο Σω-
κράτης Παπασταθόπουλος, ως παίκτης
της Άρσεναλ, είχε συμμετάσχει στον
τελικό του Europa League, στο Μπα-
κού του Αζερμπαϊτζάν. Δυστυχώς, η
Άρσεναλ έπεσε πάνω στην καταιγιστι-

κή Τσέλσι και έχασε 4-1. Στη λίστα της
Άρσεναλ είχε δηλωθεί και ο Ντίνος
Μαυροπάνος, παίκτης της Στουτγκάρ-
δης πια. 

Ας ελπίσουμε ο Κώστας Τσιμίκας να
γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα σηκώ-
σει το βαρύτιμο τρόπαιο του Cham-
pions League στο Παρίσι.

Τσιμίκας, 
ο 16ος Έλληνας 
σε τελικό

Προηγήθηκαν 
ο Παναθηναϊκός, ο Ζήκος, 
ο Μήτρογλου, ο Τζιόλης 
και ο Παπασταθόπουλος



Ε
ίναι ανατριχιαστικό, αλλά όχι και άγνωστο. Ο
καρδιολόγος Μάνος Σταματόπουλος, μιλών-
τας σε ραδιοφωνική εκπομπή με αφορμή τον

θάνατο στο γήπεδο από ανακοπή τού ποδοσφαιριστή
Μάκη Χριστόπουλου, τόνισε τα εξής: «Υπάρχουν για-
τροί που υπογράφουν κάρτες υγείας αθλητών χωρίς
ποτέ να τους εξετάσουν. Είναι ακατανόητο και εγ-
κληματικό ότι ο 29χρονος ποδοσφαιριστής που έφυ-
γε από τη ζωή στη Λαμία έπαιζε χωρίς να έχει καν
δελτίο». Είπε μεγάλη αλήθεια. Λόγω έλλειψης χρη-
μάτων αφενός και… ζαμανφουτισμού αφετέρου,
αυτό γινόταν πάντα στον χώρο του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου. Πριν από περίπου είκοσι χρόνια η
ΕΠΟ προσπάθησε να περάσει την «Κάρτα Υγείας»
του ποδοσφαιριστή, με αγορές μηχανημάτων για κά-
θε νομό της επικράτειας και οι «πρωταγωνιστές»
καταδικάστηκαν σε φυλάκιση. Τα ιατρικά μηχανή-
ματα δεν δούλεψαν ποτέ, η ΕΠΟ συνέχισε να τα πλη-
ρώνει, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το τραγικό είναι
ότι για ένα «χαρτζιλίκι» οι γιατροί απλώς υπογρά-
φουν, όπως είπε ο Μάνος Σταματόπουλος, και η ζωή
συνεχίζεται…

Οι γιατροί υπογράφουν «μαϊμού» πιστοποιητικά Ο Γιάννης δεν έφτανε, 
ήττα για τους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο
έχασαν 109-86 από τους Σέλτικς στον δεύτερο ημιτε-
λικό της Ανατολής που έγινε στηΒοστόνη και το σκορ
έγινε 1-1. Ο Αντετοκούνμπο ήταν απελπιστικά μόνος,
πέτυχε 28 πόντους (10/23 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/9
βολές), ενώ είχε και 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 6 λάθη.
Η σειρά τώρα μεταφέρεται στο γήπεδο των Μπακς.
Μία ομάδα πρέπει να κάνει τέσσερις νίκες. 

Στη Φενερμπαχτσέ
ο Ιτούδης

Μετά την Εθνική μας ομάδα, ο Δημήτρης Ιτούδης
ανέλαβε και την τουρκική Φενερμπαχτσέ, όπου θα
αντικαταστήσει τον Σέρβο Σάσα Τζόρτζεβιτς. Όπως

είναι γνωστό, ο Ιτούδης ήταν προπονητής της
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, από την οποία έφυγε μετά

την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν γνω-

στές για τη συμφωνία του Έλληνα κόουτς, ο
οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στην

Ευρώπη.

Και άλλοι φάκελοι 
για «ύποπτα παιχνίδια»

Τρεις ακόμα φάκελοι με «ύποπτα προς χειραγώ-
γηση» παιχνίδια έφτασαν στην ΕΠΟ από τη Sports
Radar, εταιρεία ανίχνευσης παράνομου στοιχημα-
τισμού που συνεργάζεται με την UEFA. Και αυτοί οι
φάκελοι θα καταλήξουν σε κάποιο συρτάρι, όπως
και με εκατό περίπου άλλους τα έξι τελευταία χρό-
νια. Διότι οι τακτικοί δικαστές που απαρτίζουν τα
δικαιοδοτικά όργανα του ελληνικού ποδοσφαίρου
δικάζουν με αποδείξεις και όχι με πιθανολογήσεις. 

Στη φυλακή 
ο Μπόρις Μπέκερ!

Σοκ στο παγκόσμιο τένις. Το άλλοτε Νο1 της
παγκόσμιας κατάταξης, ο Γερμανός Μπόρις Μπέ-
κερ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2,5 ετών για φο-
ροδιαφυγή από αγγλικό δικαστήριο. Ο κάτοχος
έξι Grand Slam απέκρυψε και την κατάκτηση δυο
τροπαίων στο Γουίμπλεντον. Ο Μπέκερ ήταν κα-
ταχρεωμένος και σύμφωνα με όσα γράφει ο αγ-
γλικός Τύπος, θα εκτίσει στη φυλακή τουλάχιστον
το μισό της ποινής.

ΑΕΚ: Να μείνει ο Τζούμπερ, 
αγοράζει Ενρίκε
Δύο είναι οι προτεραιότητες του νέου τεχνικού της ΑΕΚ, Αργεντινού
Ματίας Αλμέιδα. Ο πρώτος, να αγοράσει η ΑΕΚ από την Άιντραχτ τον
Ελβετό διεθνή επιθετικό Στίβεν Τζούμπερ που παίζει δανεικός. Η
δεύτερη, να αποκτήσει η Ένωση από τη βραζιλιάνικη Φλαμένγκο τον
δίμετρο στόπερ Γουστάβο Ενρίκε. Είναι 29 ετών και μεταγράφηκε
στη «Φλα» από τη Σάντος του Πελέ πριν από δύο χρόνια.

Η Λίβερπουλ 139 γκολ
σε μία σεζόν!

Η Λίβερπουλ έκανε τη μεγάλη ανατροπή, νίκησε 3-2 τη Βιγιαρεάλ μέσα στην Ισπανία στον επαναληπτικό
ημιτελικό του Champions League (πρώτο παιχνίδι 2-0), προκρίθηκε στον τελικό, αλλά συνάμα πέτυχε 
κι ένα ρεκόρ. Στην τρέχουσα σεζόν (που δεν έχει τελειώσει ακόμα) έχει σημειώσει 139 γκολ 
σε όλες τις διοργανώσεις. Έσπασε έτσι ένα ρεκόρ που κρατούσε από τη σεζόν 1985-86, 
όταν η τρομερή παρέα των Ρας, Μέλμπι, Γουίλαν, Γκιλέσπι και Κένι Νταλγκλίς είχε ένα λιγότερο.

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Ο Δάκης πήρε εξιτήριο από το νο-
σοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι
του, όπως ανακοινώθηκε.

•Πέθανε η ηθοποιός Άννα Μέγα.

• H Aθηναΐς Νέγκα αποκάλυψε πως
σε ηλικία 16 ετών διαγνώσθηκε με
λεύκη.

• Οργισμένος ο Βασίλειος Κω-
στέτσος με την Κιμ Καρντάσιαν
για το θρυλικό φόρεμα της Μέ-
ριλιν: «Το έκανες να μοιάζει με
φτηνό κομπινεζόν».

• Η Σία Κοσιώνη αιφνιδίασε τον Νίκο
Μουτσινά: «Με συμπαθούσες όταν
ήσουν στον Alpha; Μου έλεγαν ότι με
μισείς!».

• Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης
παραδέχτηκε τον χωρισμό του
με την μπαλαρίνα Κλέλια Μενε-
λάου.

• Η Ελεονώρα Μελέτη θα συνεργα-
στεί με τον σύζυγό της στο θέατρο.
Θα μεταφράσει έργο για παράσταση
από τα ιταλικά στα ελληνικά.

• Ο Πέτρος Λαγούτης «τσάκω-
σε» διαρρήκτη μέσα στο αυτο-
κίνητό του!

• Συγκλόνισε η περιγραφή της Ελπί-
δας για τον σύζυγό της: «Έφυγε στα
χέρια μου. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσω
την απώλεια».

• Καλλονή η εγγονή της Τασσώς
Καββαδία! Η Αργυρώ Καλλιάφα
είναι σχεδιάστρια μόδας, υπέ-
φερε από ανορεξία και κατάφε-
ρε να τη νικήσει.

• Η γενική διευθύντρια Μarketing
της ΕΡΤ Χριστίνα Κουτρούλη πήρε
«μεταγραφή» στο Open.

• Αποκαλυπτική η Μέλπω Ζαρό-
κωστα για Αλίκη Βουγιουκλάκη
και Δημήτρη Παπαμιχαήλ: «Παρ
ότι αγαπιόντουσαν πραγματικά,
δεν ταίριαζαν καθόλου».

Τ
ο πιστεύω του Καζαντζάκη μέσα από τη ρήση
του Ιδομενέα, «Θα πεθάνω λεύτερος, γιατί σε
όλη μου τη ζωή πολέμησα για τη λευτεριά»,
εβδομήντα χρόνια από την κυκλοφορία του

μυθιστορήματος «Καπετάν Μιχάλης», παραμένει σή-
μερα ζωντανό και ατόφιο.

Ο ανυπότακτος Κρητικός πολεμιστής του Νίκου Κα-
ζαντζάκη, ο διεθνώς αναγνωρισμένος «Καπετάν Μι-
χάλης», παρουσιάζεται αύριο στη σκηνή του θεάτρου
«Αλκμήνη» σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά.

Το ρωμαλέο έργο του κορυφαίου λογοτέχνη μας
«Ελευθερία ή Θάνατος» θα ανέβει για περιορισμένο
αριθμό παραστάσεων, σε μουσική της Νένας Βενε-
τσάνου και έναν θίασο εξαιρετικών πρωταγωνιστών.

Με σεβασμό στο ύφος, τη γλώσσα και τον στοχασμό
του συγγραφέα να οδηγήσει τα βαθιά υπαρξιακά ζη-
τήματα του ανθρώπου στο φως, ο βραβευμένος σκη-
νοθέτης εστιάζει με φρέσκια, σημερινή ματιά στα γε-
γονότα εκείνης της ταραγμένης περιόδου της ελληνι-
κής Ιστορίας.

Το πρόσωπο του μυθιστορηματικού ήρωα γίνεται
σύμβολο του σύγχρονου αγωνιζόμενου ανθρώπου -
ανεξάρτητα από την καταγωγή, τον τόπο διαβίωσης, το
θρήσκευμα και τα πιστεύω του- που πασχίζει για επι-
βίωση σωματική και ψυχική, αναφωνώντας με τον δι-
κό του τρόπο «Ελευθερία ή Θάνατος».

Ο «Καπετάν Μιχάλης» είναι μια ιστορία ανθρώπων
για τους ανθρώπους. Η ιστορία του διαδραματίζεται
στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η Κρήτη αγωνιζόταν, για
μία ακόμη φορά, για την ελευθερία της στην επανά-
σταση του 1889.

Από όλα τα άλλα έργα του, αυτό το βιβλίο του Νίκου
Καζαντζάκη είναι το πιο δεμένο με την ιδιαίτερη πα-
τρίδα του, τη λεβεντογέννα Μεγαλόνησο. 

Αναφέρει, λοιπόν, στον πρόλογό του: «Όταν άρχισα
τώρα στα γεράματα να γράφω τον Καπετάν Μιχάλη, ο
κρυφός μου σκοπός ήταν τούτος: να σώσω, ντύνοντάς
το με λέξεις, τ’ όραμα του κόσμου όπως το πρωταντί-
κρισαν και το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Κι

όταν λέω τ’ όραμα του κόσμου, θέλω να πω το όραμα
της Κρήτης. Δεν ξέρω τι γίνουνταν, την εποχή εκείνη,
στ’ άλλα παιδιά της λευτερωμένης Ελλάδας· μα τα παι-
διά της Κρήτης ανάπνεαν έναν αέρα τραγικό στα
ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του Καπετάν Μιχάλη (...)
Στην κρίσιμη αυτή μεταβατική στιγμή, τη γεμάτη πυ-
ρετό κι ελπίδες, τα παιδιά της Κρήτης γίνουνταν γρή-
γορα άντρες, οι ανύπνωτες έγνοιες των μεγάλων γύρα
τους για την πατρίδα, για τη λευτεριά, για το Θεό που
προστατεύει τους Χριστιανούς, για το Θεό που σηκώ-
νει το σπαθί του να διώξει τους Τούρκους, κατασκέ-
παζαν τις συνηθισμένες χαρές και στεναχώριες του
παιδιού».

Πρεμιέρα Παρασκευή 6 Μαΐου. Παίζουν οι ηθοποι-
οί: Τάσος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Κανέλλος, Περι-
κλής Λιανός, Κωσταντίνος Μουταφτσής, Ειρήνη Πα-
παδημάτου, Ορέστης Τρίκας, Ελένη Φίλιππα.

Ο ανυπότακτος Κρητικός πολεμιστής
του Νίκου Καζαντζάκη παρουσιάζεται
αύριο στη σκηνή του θεάτρου
«Αλκμήνη», σε σκηνοθεσία 
Μανώλη Ιωνά

O «Καπετάν Μιχάλης»
επιστρέφει…



Γαμήλια σενάρια…

Φουντώνουν ολοένα τα γαμήλια σενάρια που
θέλουν τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπι-
σμπίκη έτοιμους για το δεύτερο στεφάνι! Η τρα-
γουδίστρια με την ενδυματολόγο της Έλενα Βα-
ζούρα επισκέφθηκαν πρόσφατα το ατελιέ της
σχεδιάστριας Μαρίας Κονίδη και στις φωτογρα-
φίες που ανάρτησε η στιλίστρια ήταν και ένα νυ-
φικό! Το ποστ άναψε φωτιές, ωστόσο η τελευ-
ταία δήλωσε πως επέλεξαν μόνο ρούχα για την
προγραμματισμένη ανοιξιάτικη πρεμιέρα της
ερωτευμένης Δέσποινας με τον Λευτέρη Παντα-
ζή στη Θεσσαλονίκη.

Επέτειος ευτυχίας

Την πιο όμορφη ημέρα της ζωής τους γιόρτα-
σαν η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας.
Το ζευγάρι έκλεισε έναν χρόνο από την ημέρα
που αντάλλαξαν όρκους αγάπης στον πολιτικό
γάμο τους στις Σπέτσες, με την ευτυχισμένη
βουλευτή να εξομολογείται στο Instagram: «Την
πρώτη επέτειο γάμου μας με τον Μίνω τη γιορτά-
ζουμε με την οικογένεια που δημιουργήσαμε
μαζί. Η ευχή μου είναι να προσφέρουμε στα παι-
διά μας ένα περιβάλλον αγάπης, σεβασμού και
υποστήριξης, όπως αυτό που είχαμε και εμείς».

Μπορεί μια… γενναία λαδιά να
χαλάσει την ημέρα της Νικολέτ-
τας Ράλλη; Παλιά ναι, τώρα όχι.
«Πριν από αρκετά χρόνια, με τέ-
τοιο ντύσιμο και τον λεκέ στη
φόρμα, θα συναντούσα 100% το
αγόρι που μου άρεσε στη γειτο-
νιά. Σήμερα, στο γειτονικό μας
καφέ, βλέπετε τη Σοφία να πίνει
το νερό της και την Candy να μυ-
ρίζει τη λαδιά μου! (λαχανόρυζο
έφτιαξα σήμερα)», έγραψε στο
Instagram.

Ο λεκές

Μ
ε δέος και συγκίνηση παρακολούθησε το κοινό της Νάου-
σας το κορυφαίο έργο του ποιητή Δημήτρη Ι. Μπρούχου,
με τίτλο «Ο Χαλασμός της Νάουσας - 1822 μ.Χ., Ελληνική

ραψωδία», σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και αφηγητές τον
Γρηγόρη Βαλτινό και τον δημιουργό. Η παράσταση ανέβηκε στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων της ιστορικής μνήμης για τα 200 χρόνια
από το Ολοκαύτωμα της Ηρωικής Πόλης, τις οποίες τίμησε με την
παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου. Σολίστες ήταν οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσα-
χουρίδης και η Μαίρη Δούτση. Το έργο παρουσιάστηκε σε παγκό-
σμια πρώτη στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το 2010 και το 2012 και
στην τιμητική εκδήλωση - αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε στην
Εστία Μουσών, ο δήμαρχος τίμησε τον ποιητή με το Μετάλλιο της
Ηρωικής Πόλης.

Ο γλυκός Μουγγρί
Το σοκαριστικό βίντεο με τον 30χρονο να κλοτσά με δύναμη μια
ανυποψίαστη γατούλα σε ψαροταβέρνα ευαισθητοποίησε τον καλ-
λιτεχνικό κόσμο. Η πρώην κριτής του «GNTM» Ζενεβιέβ Μαζαρί
φωτογραφήθηκε με τον χοντρούλη, συμπαθέστατο γάτο της, λίγο
πριν αναχωρήσει στο εξωτερικό για γυρίσματα, αποκαλύπτοντας
όλο γλύκα: «Νομίζω πιστεύει ότι θα έρθει μαζί μου στην Ασία! Παι-
διά, το Μουγγρί μου, Μουγγρί, τα παιδιά! Αγαπώ τις γάτες!».

Την Πρωτομαγιά, η «βασίλισσα των χα-
λιών» είχε γενέθλια και το γιόρτασε με στε-
νούς συγγενείς και φίλους, στο υπέροχο
εξοχικό της σπίτι στον Ωρωπό. Με φόντο την
τεράστια πισίνα, η Δέσποινα Μοιραράκη πό-
ζαρε στο Instagram με την τούρτα-καρδιά,
αποκαλύπτοντας την ηλικία της(;). «1η Μαΐ-
ου 19…-1η Μαΐου 2022! Κάποτε ήμουν 40.
Μετά έγινα 41. Και σήμερα έγινα… 42!».
Όπως αισθάνεται!
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Το Ολοκαύτωμα 
της Νάουσας

Κυρία ετών… 42;



Ο
ι άνθρωποι αγχωνόμαστε όταν ανοίγει
μια συζήτηση με κύριο θέμα τη νόσηση
από καρκίνο και τις θεραπείες για την
αντιμετώπισή του. Μάλιστα, στο άκου-

σμα της λέξης «χημειοθεραπεία» οι περισσότεροι
τρομοκρατούνται. 

Στο μυαλό των ανθρώπων που έχουν ζήσει στο
περιβάλλον τους τη χημειοθεραπεία, αλλά ακόμα
και αν δεν έχει συμβεί αυτό, πολύ συχνά ξυπνά ο
φόβος για επώδυνες και δύσκολες καταστάσεις,
κόπωση και ανημποριά. Μια μάχη ενάντια στον
καρκίνο, που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να
κερδίσουμε. Δεν είναι, όμως, αυτή η πραγματικό-
τητα. Η χημειοθεραπεία, στις κλασικές οδούς χο-
ρήγησής της, ενδοφλέβια ή από το στόμα, σε πολ-
λές περιπτώσεις συνοδεύεται από ορισμένες πα-
ρενέργειες, όπως απώλεια μαλλιών, εμετούς και
διάρροιες, πόνους στο κεφάλι, στους μυς και στις
αρθρώσεις και γενικευμένη κακουχία.

Παρά την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνο-
λογίας στην ογκολογία, παρά τη χρήση και νέων
στοχευμένων καινοτόμων θεραπειών και ανοσο-
θεραπειών, η χημειοθεραπεία εξακολουθεί να
αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ογκολογικής αντι-
μετώπισης, μετουσιώνεται όμως και εξελίσσεται
πλέον, και μέσω της χειρουργικής ογκολογίας.

«Η χειρουργική επιστήμη, με τις δραστικές και
αποτελεσματικές θεραπείες που υπάρχουν σήμε-
ρα, βρίσκει εφαρμογή όχι μόνο στην πρώιμη και
περιορισμένη νόσο, αλλά υπό συνθήκες και για
ορισμένους τύπους καρκίνου και στην προχωρη-
μένη και μεταστατική νόσο», επισημαίνει ο κ.
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, καθηγητής Χειρουρ-
γικής Ογκολογίας.

Η θεραπεία κατά του καρκίνου έχει εξελιχθεί
σημαντικά, συμπεριλαμβάνοντας εκτεταμένες

και εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε
συνδυασμό με την τοπική χορήγηση χημειοθερα-
πείας σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος.
Αυτές είναι οι λεγόμενες περιοχικές χημειοθερα-
πείες, που μεταξύ άλλων εφαρμόζονται στην πε-
ριοχή της κοιλιάς (για μεταστατικούς στην περιτο-
ναϊκή κοιλότητα καρκίνους των ωοθηκών, του πα-
χέος εντέρου, της σκωληκοειδούς απόφυσης, του
στομάχου, του λεπτού εντέρου ή για άλλους τύ-
πους καρκίνου) και στα άκρα (άνω και κάτω) για
συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, όπως είναι τα
μελανώματα και τα σαρκώματα μαλακών μορίων
των άκρων.

«Η χορήγηση της περιοχικής χημειοθεραπείας
προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης υψηλών
δόσεων φαρμάκων, κάτι που οδηγεί σε υψηλή το-
πική αποτελεσματικότητα με παράλληλη μείωση
της επιβάρυνσης της συστηματικής κυκλοφορίας

και άρα με λιγότερες παρενέργειες.
Η εφαρμογή των περιοχικών χημειοθεραπειών

αποτελεί σημαντική προσθήκη στο οπλοστάσιο
της χειρουργικής ογκολογίας, με στόχο τον από-
λυτο έλεγχο της νόσου στα σημεία του σώματος
όπου εφαρμόζεται, τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ασθενών, και συνοδεύεται από λιγότε-
ρες παρενέργειες και αύξηση της συνολικής τους
επιβίωσης», αναφέρει ο ιατρός.
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kpapakosto@yahoo.gr

Σημαντική προσθήκη 
στο οπλοστάσιο των γιατρών 
με στόχο τον απόλυτο έλεγχο 
της νόσου στα σημεία 
του σώματος όπου εφαρμόζεται

Χορήγηση υπό μορφή αερολύματος
Η εφαρμογή της περιοχικής ενδοκοιλιακής χημειοθεραπείας κατά την τελευταία δεκαετία
επεκτάθηκε και με τη χορήγησή της υπό μορφή αερολύματος (aerosol), κάτω από συνθήκες
υψηλής πίεσης. Η τεχνική αυτή ονομάζεται PIPAC (Pressurized IntraPeritoneal Aerosolized
Chemotherapy) και πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα χορήγησης των φαρμάκων της
χημειοθεραπείας, που συνδυάζει το πλεονέκτημα της μεγάλης τοπικής αποτελεσματικότητας
με τη μείωση των συστηματικών επιπλοκών. Ενδείκνυται για συμπτωματική χρήση στους
πλέον προχωρημένους καρκίνους της περιτοναϊκής κοιλότητας, οι οποίοι εκτιμώνται ως
ανεγχείρητοι και παράλληλα δεν ανταποκρίνονται στις συστηματικές χημειοθεραπείες. 
Αφορά μεταστατικούς καρκίνους του παχέος εντέρου, της σκωληκοειδούς απόφυσης, των
ωοθηκών, του στομάχου, του λεπτού εντέρου αλλά και του παγκρέατος, του ήπατος και των
χοληφόρων. Η μέθοδος αυτή έχει πολύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση
υποτροπιάζοντος ασκίτη και προσφέρει στους ασθενείς τον καλύτερο δυνατό έλεγχο των
συμπτωμάτων από την κοιλιά.

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ι Κ E Σ Χ Η Μ Ε Ι Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε I Ε Σ

Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας,
καθηγητής Χειρουργικής
Ογκολογίας 

Το σύγχρονο 
όπλο κατά 
του καρκίνου



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)
Η σύνοδος Ήλιου - Ουρανού, στο δεύτερο ηλιακό
σας σπίτι, δημιουργεί μια έντονη ανισορροπία στα
οικονομικά σας. Τίποτα μη θεωρείτε δεδομένο σε
αυτό τον τομέα και μη βάλετε σήμερα κανένα
πρόγραμμα που να αφορά αγορές και πωλήσεις,
εφόσον υπάρχει κίνδυνος να χάσετε χρήματα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι αλλαγές στη ζωή σας έχουν την τιμητική τους,
εφόσον ο Ήλιος και ο Ουρανός θα εντείνουν το
ήδη τεταμένο κλίμα των ημερών. Πρέπει να εξοι-
κειωθείτε με τις αλλαγές, ακόμη και αν σας φοβί-
ζουν, είναι πλέον συνυφασμένες με τη ζωή σας.
Για εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, η γενέθλια
χρονιά σας θα σας φέρει μεγάλες αλλαγές. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσωτερικές και ψυχικές θα είναι οι αλλαγές που
θα προκληθούν με τη σύνοδο του Ήλιου με τον
Ουρανό, στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι. Πιθανό-
τατα κάποιοι από εσάς θα έχουν νέες επαγγελμα-
τικές ευκαιρίες, που θα συμβούν μέσα από ξαφ-
νικές συγκυρίες. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η κοινωνική σας ζωή αποκτά περισσότερο ενδια-
φέρον, εφόσον πολλά γεγονότα και πρόσωπα θα
κάνουν ξαφνική είσοδο στη ζωή σας. Νέα ενδια-
φέροντα, νέα σχέδια και συναισθήματα που θα
σας ξεσηκώσουν, σε μια περίοδο ρευστότητας
και ανασφάλειας.

Λέων
(23/7-22/8)
Στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας, συμβαίνουν πολ-
λές αλλαγές, που επηρεάζουν την καριέρα σας,
αλλά και εκδηλώνεστε με διαφορετικό τρόπο
στον κοινωνικό σας κύκλο. Ήρθε η στιγμή να νιώ-
σετε ότι, αν μείνετε ίδιοι, θα χάσετε κάτι πολύτιμο
και ξεχωριστό, που πρέπει να ακολουθήσετε για
να εξελιχθείτε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μία θετική αλλαγή σάς περιμένει, μία ευκαιρία
να βάλετε στη ζωή σας νέους ορίζοντες, σκέψεις
και ιδέες, που στο τέλος δεν θα σας προδώσουν.
Κάποιο ταξίδι είναι πολύ πιθανόν να το προγραμ-
ματίσετε και να σας φέρει μοναδικές εμπειρίες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Με οικονομικές υποθέσεις θα ασχοληθείτε σή-
μερα, αλλά και γενικότερα όλη αυτή την περίοδο,
εφόσον οι εκλείψεις στον άξονα Ταύρου - Σκορ-
πιού θα εστιάσουν την προσοχή σας σε αυτόν τον
τομέα. Μία ξαφνική ευκαιρία θα επηρεάσει τα ει-
σοδήματά σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι σχέσεις σας έχουν απορροφήσει τον μεγαλύ-
τερο προσωπικό σας χρόνο, εφόσον ο ανατρεπτι-
κός Ουρανός απέναντι από το δικό σας ζώδιο, σε
σύνοδο με τον Ήλιο, θα σας δημιουργήσει αντι-
συμβατικές καταστάσεις και γεγονότα που θα δο-
κιμάσουν τις αντοχές σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αλλαγές στις καθημερινές σας συνήθειες θα
συμβούν σήμερα, αλλά γενικότερα η εργασία και
η υγεία σας μπορεί να αλλάξουν τη ροή που είχαν
έως τώρα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε ένα ξεσκαρ-
τάρισμα σε πρόσωπα και καταστάσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μία καλή στιγμή για εσάς τους Αιγόκερους, εφό-
σον η σύνοδος του Ήλιου με τον Ουρανό θα σας
φέρει νέες ευκαιρίες, συναισθηματικά σκιρτήμα-
τα και θα ευνοήσει τη δημιουργικότητά σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αν και είστε ουράνια άτομα, με τον πλανήτη αυτόν
να σας αντιπροσωπεύει, η θέση του στο ζώδιο του
Ταύρου συνεχίζει να φέρνει ανατροπές στην οι-
κογένεια, να σας δημιουργεί τάσεις ανεξαρτη-
σίας. Σήμερα, λοιπόν, άλλη μία έντονη μέρα,
όπου ίσως να νιώσετε ξένο σώμα μέσα στο οικο-
γενειακό σας περιβάλλον.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε σήμερα γεμάτοι με πρωτότυπες ιδέες και
διάθεση να διώξετε μακριά ό,τι σας δημιουργεί
εκνευρισμό και ένταση. Ένας περίπατος ή μια μι-
κρή συζήτηση θα αποδειχθούν βάλσαμο σε κάθε
περίεργη συμπεριφορά που μπορεί να δεχτείτε
από τοξικά άτομα.
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Σήμερα θα κάνει σύνοδο ο Ήλιος με τον
πλανήτη Ουρανό, δημιουργώντας ένα
πλαίσιο αστάθειας, ανατροπών και
ξαφνικών γεγονότων. Ίσως να υπάρξουν

ατυχήματα λόγω απροσεξίας και μια έντονη
αναζήτηση του καινούργιου και του
διαφορετικού. Μέσα σε αυτό το τόσο εκρηκτικό
περιβάλλον, κάποια συνταρακτικά γεγονότα θα
προκαλέσουν σοκαριστική αίσθηση. Θα
επηρεαστούν περισσότερο οι Ταύροι, Λέοντες,
Σκορπιοί και Υδροχόοι, που έχουν γεννηθεί το
δεύτερο δεκαήμερο, κοντά στη 14η μοίρα.



Ο
φετινός Μάιος, εκτός από τα όσα
συγκλονιστικά γίνονται στην παγ-
κόσμια σκηνή, κρύβει στις ημερο-
λογιακές του σελίδες τρεις κορυ-

φαίες εσωκομματικές διεργασίες για τα αν-
τίστοιχα τρία μεγαλύτερα κόμματα της Βου-
λής: τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. 

Αύριο, Παρασκευή, ξεκινά το συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο που
φιλοδοξεί να επαναβεβαιώσει την πολιτική
κυριαρχία της ΝΔ στον χώρο της ευρωπαϊ-
κής φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς και ταυτο-
χρόνως να στείλει το μήνυμα ότι όσα δε-
σμεύτηκε προεκλογικά τα έπραξε μετεκλο-
γικά και παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συν-
θήκες, για αυτό και όταν έρθει η ώρα θα ζη-
τήσει την ανανέωση της εμπιστοσύνης εκ
μέρους των πολιτών. 

Με άλλα λόγια, θα είναι ουσιαστικά ένα
συνέδριο που θα λειτουργήσει σαν «γέφυ-
ρα» προς την… προεκλογική περίοδο. Για
αυτό και θα έχει ιδιαίτερη σημασία το στίγμα
που θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κα-
θοδόν προς τις κάλπες της απλής αναλογι-
κής και κυρίως ενόψει των εξαιρετικά δύ-
σκολων μηνών που είναι μπροστά για ολό-
κληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα. 

Το «γαλάζιο» συνέδριο δεν έχει εσωκομ-
ματικό ενδιαφέρον, καθώς κοντά στη συμ-
πλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης της
ΝΔ, ο Κ. Μητσοτάκης παραμένει, χωρίς αντί-
παλο, ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της κεντρο-
δεξιάς παράταξης. Βεβαίως, θα υπάρξει
ανανέωση των κορυφαίων οργάνων με την
είσοδο «φρέσκων» προσώπων, αλλά αυτά
έχουν σημασία για τα οργανωμένα μέλη του
κόμματος. 

Η κοινωνία αναμένει με τα αυτιά ανοικτά
να ακούσει -και θα το ακούσει- το κοινωνικό
πρόγραμμα των επόμενων μηνών, το μεταρ-
ρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης,
που παρά τις αδιανόητες δυσκολίες προχω-
ρά με γοργά βήματα και τα υπαρκτά διλήμ-
ματα, με τα οποία θα είναι αντιμέτωποι οι
ψηφοφόροι στις επόμενες εκλογές.

Σχεδόν ταυτόχρονα, πάνω στην τελευταία
μέρα του συνεδρίου της ΝΔ, στις 8 Μαΐου, τα
μέλη του ΚΙΝΑΛ θα ψηφίζουν για συνέ-
δρους και όπως όλα δείχνουν θα βάζουν τη
«σφραγίδα» για την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ
στο προσκήνιο και επίσημα.

Ενδεχομένως, το βράδυ της επόμενης Κυ-
ριακής θα δούμε αρκετές σημαίες του «πα-
λιού ΠΑΣΟΚ» -εκείνες με τον πράσινο ήλιο-
να βγαίνουν από τα χρονοντούλαπα της Ιστο-
ρίας. Θα μοιάζει με μια επαναφορά στο πα-
ρελθόν, αλλά υπό τις τρέχουσες, εξαιρετικά
κρίσιμες συνθήκες διεθνώς και στο εσωτε-
ρικό της χώρας, μόνο χαμόγελα δεν θα προ-
καλέσει αυτή η «νεκρανάσταση», καθώς οι
καιροί είναι πρωτόγνωρα πολύπλοκοι και
απαιτούν σύγχρονες αντιλήψεις, ταχύτητα
στη λήψη αποφάσεων, σφαιρική γνώση και
ισχυρή πολιτική βούληση. Βεβαίως, σε αυ-
τήν τη φάση, το ζητούμενο για τους οργανω-
τές του είναι να σταλεί το μήνυμα ότι το «ΠΑ-
ΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, ισχυρό». Ο χρόνος
θα δείξει αν ο στόχος είναι ρεαλιστικός ή όχι.
Ένα πρώτο δείγμα, πάντως, θα δοθεί από τον
αριθμό της συμμετοχής. Αφενός, γιατί μία
εβδομάδα μετά, στις 15 Μαΐου, θα γίνουν οι
εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και εκ
των πραγμάτων θα υπάρξουν οι σχετικές
συγκρίσεις. Αφετέρου, γιατί η ηγεσία του

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιθυμεί να συνεχιστεί η δυ-
ναμική που αναπτύχθηκε μετά την εκλογή
του κ. Ανδρουλάκη, κάτι που περνά και μέσα
από την ουσιαστική οργανωτική ανασυγκρό-
τηση των δομών του κόμματος.

Μία εβδομάδα αργότερα, θα είναι η σειρά
του ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει τα δικά του μέλη
στις κάλπες. Σε αυτές τις κάλπες είναι προ-
διαγεγραμμένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα
επαναβεβαιώσει την πρωτοκαθεδρία του
στο κόμμα με συντριπτικό ποσοστό. Και εδώ,
το μέγεθος της συμμετοχής είναι αυτό που
θα στείλει ή δεν θα στείλει μήνυμα, σε αντι-
διαστολή με την αντίστοιχη συμμετοχή στις
κάλπες του ΠΑΣΟΚ.

Ταυτόχρονα, σε αυτές τις κάλπες, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα επισφραγίσει μία ακόμα μετεξέλιξή
του ως κόμματος. Θα γίνει και επίσημα «αρ-
χηγοκεντρικό κόμμα» (όπως λέει η εσωκομ-
ματική αντιπολίτευση) ή ένα κόμμα… «αστι-
κού τύπου», όπως λένε όλοι οι υπόλοιποι. Το
ερώτημα είναι με ποια πολιτική πρόταση.
Διότι από αυτή θα κριθεί στις κάλπες και όχι
από το περιτύλιγμα, το οποίο επίσης μπορεί
να αφορά τους κομματικούς, όχι όμως και
την κοινωνία.

Και ο μήνας θα κλείσει με το συνέδριο του
«νέου ΠΑΣΟΚ». 

Και οι τρεις εσωκομματικές διαδικασίες
είναι καλώς καμωμένες, διότι αυτό ορίζει ο
θεσμικός τους ρόλος. Η ευχή όλων είναι με
την ολοκλήρωσή τους να δώσουν ένα απο-
λύτως ευδιάκριτο, αξιόπιστο στίγμα των
συντεταγμένων τους στα ταραγμένα και εν
πολλοίς αχαρτογράφητα νερά της εποχής. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Τρία μαγιάτικα συνέδρια 

Η κοινωνία
αναμένει 

να ακούσει 
το κοινωνικό

πρόγραμμα των
επόμενων μηνών,

το μεταρρυθμιστικό
πρόγραμμα της

κυβέρνησης 

ΠΕΜΠΤΗ 5 MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL #ELLI32


