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Δ
ιαφορετικούς δρόμους διαβαίνουν οι πο-
λιτικοί αρχηγοί των τριών μεγαλύτερων
κομμάτων της χώρας, κάτι που διαφάνη-
κε και από τις εσωκομματικές διεργασίες

του τελευταίου μήνα. Διαφορετικά αισθάνεται μέσα
στο κομματικό σπίτι του ο καθένας, διαφορετικά το
διοικούν και διαφορετικά χειρίζονται τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν.

Έχοντας υπόψη τα γεγονότα, τα συνέδρια σε Νέα
Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και τις ψηφοφορίες στο ΚΙ-
ΝΑΛ, αρχίζοντας από την εκλογή του προέδρου Αν-
δρουλάκη μέχρι εκείνη της περασμένης Κυριακής
για όνομα και συνέδρους, προκύπτουν κάποια συμ-
περάσματα.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ο νυν
και ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, αποτελούν
αναμφισβήτητα τα «βαριά χαρτιά» των κομμάτων
τους. Ο πρώτος επιβεβαίωσε την παντοδυναμία του

μέσα από το 14ο Συνέδριο επιλέγοντας να δώσει ο
ίδιος τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά σε αυτό με λι-
γότερο κομματικό χρώμα και ιστορικούς συμβολι-
σμούς, εστιάζοντας περισσότερο στην καλλιέργεια
της διεύρυνσής του προς το Κέντρο και του ρεαλιστι-
κού στόχου της αυτοδυναμίας. Συνάντησε και αυτός
σκόπελο, αυτόν της διαφοροποίησης του Αντώνη Σα-
μαρά, όμως περιορίστηκε σε έναν τύπο απάντησης
που δεν «σηκώνει» συνέχεια από την άλλη πλευρά. Το
ότι σήμερα υπάρχει μια ακόμη απάντηση-καρφί σε
αυτά που είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο συνέδριο
από τον Νίκο Δένδια -σημερινό ΥΠΕΞ αλλά και υπουρ-
γό επί πρωθυπουργίας Σαμαρά- σημαίνει πολλά.

Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη αντιμετωπίζει σα-
φώς μεγαλύτερη εσωκομματική αντιπολίτευση, όσο
και αν φαίνεται παράξενο από τη στιγμή που οι κορυ-
φαίοι της Ομπρέλας -Τσακαλώτος, Σκουρλέτης και
Φίλης- δεν τον αμφισβητούν ως αρχηγό. Προκύπτει

θέμα αμφισβήτησης περισσότερο λόγω της δικής
του αδυναμίας για αποτελεσματική διαχείριση παρά
εξαιτίας της «πίεσης» από τους εσωκομματικούς αν-
τιπάλους. Και αντί να επιλέξει τη λύση του γόρδιου
δεσμού στο πρόβλημα, προτιμά τις ασκήσεις εξισορ-
ρόπησης χρησιμοποιώντας και το άλλοθι των ιδιαιτε-
ροτήτων του κόμματος λόγω αριστερών καταβολών.

Δίπλα τους και ο πιο «φρέσκος» Νίκος Ανδρουλά-
κης, ο οποίος στους μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «χτίζει» τον δικό του μηχανισμό,
βάζει τα δικά του στοιχεία και ολοκληρώνει την προ-
γραμματική διακήρυξη στο δικό του Κίνημα.

Στους διαφορετικούς βίους που διάγουν οι τρεις
αρχηγοί, στους διαφορετικούς δρόμους που ακο-
λουθούν υπάρχει ένα σημείο συνάντησης, ο κοινός
προορισμός που είναι οι επόμενες εθνικές κάλπες.
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Η
κρίση στην Ουκρανία αλλά και
η εκ νέου μεταστροφή της αμε-
ρικανικής διακυβέρνησης
προς την πολυμερή διπλωματία

βρίσκουν στην Ανατολική Μεσόγειο την
Ελλάδα ως αγκυροβόλιο σταθερότητας
και εντέλει ως απαραίτητο όσο και αξιόπι-
στο σύμμαχο. 

Τούτο τεκμαίρεται από την επιλογή του
Τζο Μπάιντεν να προσκαλέσει τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο εν μέσω
σοβαρής διεθνούς αναστάτωσης ελέω της
συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία.

Προκύπτει επίσης από τις πυκνές πλέον
διμερείς επαφές στο παραπέντε της μετά-
βασης του Έλληνα πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον: μόλις προχθές Δένδιας και
Μπλίνκεν επαναβεβαίωσαν στο πλαίσιο
του σχήματος 3+1 τον στρατηγικό χαρα-
κτήρα της ελληνοαμερικανικής σχέσης,
ενώ Παναγιωτόπουλος και Όστιν επέμει-
ναν σε τηλεφωνική τους συνομιλία πως η

στενή διμερής συνεργασία επί του Ου-
κρανικού θα συνεχιστεί. Καθρεφτίζεται
όμως τόσο στο περιεχόμενο της Αμοιβαί-
ας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδος -
ΗΠΑ και στις προοπτικές που διανοίγονται
όσο και στον πρόδηλο εκνευρισμό της Άγ-
κυρας που εσχάτως αυξάνει την προκλη-
τικότητά της στο Αιγαίο.

Παραβατική συμπεριφορά
Στο φόντο της εκ νέου διολίσθησης της

Τουρκίας σε μια εξόχως παραβατική
συμπεριφορά, η Αθήνα δεν δείχνει διά-
θεση να εξωραΐσει την κατάσταση, πολ-
λώ δε μάλλον να υποτιμήσει τη σοβαρό-
τητα των τουρκικών προκλήσεων. Στο
πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναμένεται να θέσει μετ’ επιτάσεως στον
Τζο Μπάιντεν το ζήτημα της τουρκικής
επιθετικότητας ως παράγοντα αποσταθε-
ροποίησης μιας περιοχής μείζονος γεω-
πολιτικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η
Ανατολική Μεσόγειος.

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
μεταδίδουν πως το μήνυμα του πρωθυ-
πουργού στην Ουάσιγκτον θα είναι ξεκά-
θαρο και πέραν πάσης αμφισβήτησης: η
διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων
της Δύσης και εν προκειμένω των ΗΠΑ με
την Τουρκία περνά μέσα από την εμπέδω-

ση θετικού κλίματος στη σχέση Ελλάδας -
Τουρκίας, υπονοώντας με σαφήνεια πως
η Άγκυρα δεν θα πρέπει επ’ ουδενί λόγω
να επιβραβευτεί με κινήσεις όπως αυτή
με τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16
που προωθεί ένας φιλοτουρκικός θύλα-
κας εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Γεωπολιτικός ρόλος
Ορμώμενος εξάλλου από την κρίσιμη

παγκόσμια συγκυρία, ο κ. Μητσοτάκης
θα διαμηνύσει πως η τουρκική προκλητι-
κότητα αυξάνει το γεωστρατηγικό ρίσκο
στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν ακόμη η
πληγή του Ουκρανικού είναι ορθάνοιχτη.
Με άλλα λόγια, η ρητορική προκλητικό-
τητα αλλά και η στρατιωτική κλιμάκωση
που συχνά την ακολουθεί από πλευράς
Τουρκίας υπονομεύουν τη συνοχή του
νατοϊκού μετώπου και εγκυμονούν τον
κίνδυνο να προκαλέσουν ένα ολέθριο για
τις γεωπολιτικές του συνέπειες «ατύχη-
μα» στο Αιγαίο.

Το «φιλελληνικό» Κογκρέσο
Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη -

Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι
(ώρα ΗΠΑ) της προσεχούς Δευτέρας, αυ-
τό που μαγνητίζει τα βλέμματα στο «σφι-
χτό» πρωθυπουργικό πρόγραμμα στην

Ουάσιγκτον δεν είναι άλλο από την ομιλία
του στο Κογκρέσο το πρωί της Τρίτης, κάτι
που επιφυλάσσεται ως ξεχωριστή τιμή σε
πολύ λίγους ηγέτες ανά τον κόσμο. 

Η ομιλία Μητσοτάκη που, όπως μετα-
δίδουν στενοί του συνεργάτες, θα αποτυ-
πώνει το νέο δόγμα της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής αλλά και τις κατευθυν-
τήριες γραμμές της πολιτικής των δυτι-
κών κρατών σε ένα ραγδαία μεταβαλλό-
μενο διεθνές περιβάλλον, συνεπάγεται
τη διακομματική αποδοχή Μητσοτάκη
ως ηγέτη διεθνούς εμβέλειας και στα
δύο Σώματα (Βουλή των Αντιπροσώπων
και Γερουσία), αλλά και τα σημαντικά
ερείσματα που διατηρεί πλέον η Αθήνα
στο αμερικανικό κατεστημένο, ανεξαρ-
τήτως της προεδρικής εναλλαγής στην
αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.
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Ο Μητσοτάκης καταγγέλλει 
στις ΗΠΑ την τουρκική
προκλητικότητα - Η Ελλάδα
βαρόμετρο για την εξομάλυνση
των σχέσεων μεταξύ Δύσης 
και Τουρκίας 

mourelatos.sp@gmail.com

Ηχηρό μήνυμα από τον Λευκό Οίκο
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Επέδωσε τα διαπιστευτήριά του ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης
Τα διαπιστευτήριά του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-

λαροπούλου επέδωσε το πρωί της Τρίτης ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην
Αθήνα Τζορτζ Τσούνης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο κ.
Τσούνης είχε σύντομη συνάντηση με την κυρία Σακελλαροπούλου, κατά
την οποία συζήτησαν για την ελληνική καταγωγή του από τον Πλάτανο της
ορεινής Ναυπακτίας, με τον Αμερικανό πρέσβη να εκφράζει τη συγκίνησή
του που επιστρέφει στα «πάτρια εδάφη», ενώ αποκάλυψε πως έμαθε την
ελληνική ως πρώτη του γλώσσα. Το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποι-
ήθηκε και η πρώτη επίσημη συνάντηση του κ. Τσούνη με τον υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Δένδια. 

Λ
ίγες μέρες πριν από την άφιξη
του πρωθυπουργού στην Ουά-
σιγκτον και τις πολύ σημαντικές
επαφές που θα έχει με τον πρό-

εδρο Τζο Μπάιντεν αλλά και με ανώτατους
Αμερικανούς αξιωματούχους, η Άγκυρα
δείχνει τον εκνευρισμό της με προκλήσεις
στο πεδίο αλλά και επιθετικές δηλώσεις.

Η Αθήνα εκτιμά ότι η νέα κλιμάκωση
στις σχέσεις με την Τουρκία οφείλεται εν
μέρει στο γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός θα δει πρώτος τον Αμερικανό
πρόεδρο, ενώ ο Ερντογάν βρίσκεται ακόμη
στο «περίμενε». Μάλιστα, το νέο αφήγημα
της Άγκυρας για ελληνικές παραβιάσεις
του τουρκικού εναέριου χώρου και για τα
ελληνικά Rafale με Γάλλους χειριστές στα
πιλοτήριά τους που, σύμφωνα με τον φιλο-
κυβερνητικό Τύπο, «εγκλωβίζουν» στα
ραντάρ τους τα τουρκικά μαχητικά αποτε-
λεί προσπάθεια των γειτόνων να υποστη-
ρίξουν το αίτημά τους για νέα F-16. 

Ο Ακάρ ξαναχτύπησε
Γνωρίζουν άλλωστε ότι ένα από τα θέ-

ματα που θα θίξει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης στη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιν-
τεν αλλά και στην ομιλία που θα απευθύ-
νει στο Κογκρέσο είναι οι υπερπτήσεις
των τουρκικών μαχητικών πάνω από τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και με αυτό
το επιχείρημα η ελληνική πλευρά επιχει-
ρεί να βάλει «φρένο» στην πώληση νέων
F-16 στην Τουρκία.

Προσπαθώντας να εξυπηρετήσει το νέο
της αφήγημα, η Άγκυρα «ξαναχτύπησε»
με τον Χουλουσί Ακάρ να ανοίγει και πάλι
τη βεντάλια των παράνομων τουρκικών
διεκδικήσεων, προειδοποιώντας πως δεν
θα δεχτεί τετελεσμένα στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. «Δεν υπάρχει άλλη
χώρα στον κόσμο με χωρικά ύδατα στα 6
ναυτικά μίλια και εναέριο χώρο στα 10 μί-
λια», ανέφερε ο Ακάρ στην εφημερίδα
«Μιλιέτ», ενώ κατηγόρησε για μία ακόμη
φορά την Ελλάδα για παραβίαση του απο-
στρατιωτικοποιημένου καθεστώτος των
νησιών. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας
«ανησυχεί» και για τα οικονομικά της Ελ-
λάδας, υποστηρίζοντας ότι τα εξοπλιστικά
θα προκαλέσουν «ζημιά» στην οικονομία.
«Αν αγοράζουν εξοπλισμούς για την
Τουρκία, δεν φτάνουν. Αν τα αγοράζουν
για αμυντικούς λόγους, περισσεύουν», εί-
πε ο Χουλουσί Ακάρ.

Συμμαχίες
Στις τουρκικές προκλήσεις η Ελλάδα

απαντά με διεύρυνση και ενίσχυση των
συμμαχιών της. Χθες κατατέθηκε στην
Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της
Βουλής το νομοσχέδιο της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλά-

δας - ΗΠΑ, το οποίο μεταξύ άλλων προ-
βλέπει στενότερη συνεργασία στον στρα-
τιωτικό τομέα, αξιοποίηση βάσεων στον
Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, το Λιτόχωρο
και τη Σούδα για τις ανάγκες των αμερικα-
νικών δυνάμεων, μελλοντική χρήση νέων
εγκαταστάσεων στην ηπειρωτική χώρα
και τα νησιά αλλά και επίσπευση της πα-
ράδοσης οποιουδήποτε μελλοντικού αε-
ροσκάφους F-35 αιτηθεί η Ελλάδα.

« Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της
συμφωνίας αφορά την Αλεξανδρούπολη.
Θέλουμε τη στρατιωτική παρουσία των
ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη», τόνισε ο Νί-
κος Δένδιας στην Ειδική Επιτροπή της
Βουλής, σημειώνοντας πως η έντονη ενό-
χληση της Τουρκίας αποτελεί απόδειξη
των ωφελημάτων από την ενδυνάμωση
των σχέσεων Ελλάδας - Ηνωμένων Πολι-

τειών. «Όταν ξέρει η αμερικανική πλευρά
ότι έχει πέντε χρόνια μπροστά της, τότε θα
αποφασίσει να επενδύσει περισσότερα
χρήματα στις υποδομές και στο τέλος της
μέρας αυτές οι υποδομές θα παραμείνουν
επ’ ωφελεία των ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων», ανέφερε ο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος. 

Δένδιας στη Βουλή: «Η έντονη
ενόχληση της Τουρκίας
αποτελεί απόδειξη των
ωφελημάτων από την
ενδυνάμωση των σχέσεων
Ελλάδας – ΗΠΑ»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Εκνευρισμός»
στην Άγκυρα 
λόγω Ουάσιγκτον



Λ
ίγα 24ωρα μετά την κριτική που
άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς στο
συνέδριο της ΝΔ, «φωτογραφί-
ζοντας» μεταξύ άλλων τον

υπουργό Εξωτερικών για τα Ελληνοτουρ-
κικά και τα Ενεργειακά, ο Νίκος Δένδιας
από το βήμα της Βουλής σήκωσε το γάντι
που είχε πετάξει ο πρώην πρωθυπουργός. 

Ακολουθώντας την ίδια τακτική με εκεί-
νη του Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Εξωτε-
ρικών απέφυγε να τον κατονομάσει, αλλά
όλοι οι βουλευτές που μετείχαν στην κοι-
νοβουλευτική επιτροπή κατάλαβαν για
ποιον χτυπούσε η καμπάνα. Ωστόσο η Βα-
σιλίσσης Σοφίας αποφεύγει να κάνει επι-
σήμως οποιοδήποτε σχόλιο για το αν τα βέ-
λη αφορούσαν τον πρώην πρωθυπουργό. 

Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας για την ιστο-
ρική αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, είπε
με νόημα: «Γίνεται μια συζήτηση στην ελ-
ληνική κοινωνία για τον πατριωτισμό που
διατρέχει κόμματα και παρατάξεις. Ου-
δείς αρνείται τον πατριωτισμό οποιουδή-
ποτε. Πώς, όμως, προσλαμβάνεται ο πα-
τριωτισμός; Πολλές φορές στην ιστορία
μας ο πατριωτισμός κάλυψε ιδιοτελέστα-
τες προσωπικές ατζέντες». 

Στρουθοκαμηλισμός
Παράλληλα πρόσθεσε πως ο στρου-

θοκαμηλισμός ή η απραξία δεν συνι-
στούν πατριωτισμό. «Εμείς πιστεύουμε
σε πατριωτισμό που πηγάζει από την αυ-
τοπεποίθηση, τη γνώση της ταυτότητάς
μας. Σε έναν πατριωτισμό ανοιχτό. Πι-
στεύουμε στην ανάγκη να είναι ανοιχτή
η Ελλάδα στα Βαλκάνια και όχι αιχμάλω-
τη των ελληνοτουρκικών διαφορών», εί-
πε ο Νίκος Δένδιας, δίνοντας συνέχεια
στη διαμάχη με τον Αντώνη Σαμαρά που
κρατά από το 2015. 

Οι σπόντες του Αντώνη
Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας

στο συνέδριο, υποστήριξε πως υπήρξε
σημαντική καθυστέρηση στις θαλάσ-
σιες έρευνες για τους υδρογονάνθρα-
κες και αναφέρθηκε σε μια συγκεκρι-
μένη δήλωση κυβερνητικού στελέχους
χωρίς να το κατονομάσει. «Ήταν σφάλ-
μα εκείνο που ειπώθηκε, ότι “δεν μας
ενδιαφέρει να τρυπήσουμε τον βυθό
των θαλασσών”, γιατί εμείς, λέει, είμα-
στε με την πράσινη ενέργεια… Τι “μήνυ-
μα” δώσαμε στις εταιρείες, που είχαν
πάρει τα συμβόλαια έρευνας και εξόρυ-

ξης; Ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται!». 
Τη δήλωση αυτή την είχε κάνει ο Νίκος

Δένδιας στο Arab News στις 22 Απριλίου
του 2021, επισημαίνοντας χαρακτηριστι-
κά: «Η Ελλάδα πιστεύει στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και δεν πρόκειται να αρ-
χίσει να σκάβει τον βυθό της Μεσογείου
για να βρει αέριο και πετρέλαιο, για έναν
πολύ απλό λόγο: χρειαζόμαστε δέκα με
είκοσι χρόνια για να το βρούμε και να το
εκμεταλλευτούμε, και από οικονομική
άποψη θα ήταν πολύ πιο ακριβό για παρά-
δειγμα από το δικό σας, της Σαουδικής
Αραβίας». Κύκλοι του υπουργείου Εξωτε-

ρικών τόνιζαν τότε πως τα όσα υποστήριξε
ο Νίκος Δένδιας δεν αφορούσαν το υπάρ-
χον ενεργειακό πρόγραμμα της χώρας και
πως οι απόψεις του για την πράσινη ενέρ-
γεια και την αειφόρο ανάπτυξη είναι γνω-
στές και διατυπωμένες. 

Οι ίδιες πήγες σημείωναν πως την ίδια
πολιτική ακολουθεί και η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη με την απολιγνιτοποίηση της χώ-
ρας, μια κίνηση με την οποία διαφώνησε
ανοιχτά ο Αντώνης Σαμαράς. Ωστόσο, η
ενεργειακή κρίση άλλαξε τα κυβερνητικά
σχέδια, ενεργοποιώντας εκ νέου την εξό-
ρυξη λιγνίτη. 
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«Πολλές φορές στην ιστορία
μας ο πατριωτισμός κάλυψε
ιδιοτελέστατες προσωπικές
ατζέντες», ήταν η απάντηση-
καρφί του υπουργού
Εξωτερικών

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Κρατάει χρόνια αυτή
η (ιδεολογική) κόντρα 

Τίποτα δεν έδειχνε πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο
πολιτικών εξελίσσονταν σε μια μεγάλη αντιπαράθε-
ση. Είναι ενδεικτικό πως, επί πρωθυπουργίας Σαμα-
ρά, ο Νίκος Δένδιας ήταν ο μοναδικός υπουργός που
άλλαξε μέσα σε τρία χρόνια τρία υπουργεία. Αρχικά
ανέλαβε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη
συνέχεια πήρε το χαρτοφυλάκιο της Ανάπτυξης και
κατέληξε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 
Ωστόσο, η στρατηγική που ακολούθησε ο Αντώνης
Σαμαράς στρίβοντας το τιμόνι της ΝΔ μόνο προς τα
δεξιά, συρρικνώνοντας ουσιαστικά το κόμμα, αλλά
και το γεγονός ότι απέφυγε την αυτοκριτική για τα
λάθη που έγιναν και έφεραν τις απανωτές ήττες στις
εκλογές από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσαν τη μεταξύ τους
ρήξη. «Στη Νέα Δημοκρατία, αν συνεχίσουμε να εθε-
λοτυφλούμε, να ακολουθούμε τη λογική της στρου-
θοκαμήλου, να βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο πα-
ριστάνοντας ότι τίποτε δεν τρέχει, τότε το 15% θα μας
φαίνεται παράδεισος σε λίγους μήνες», είχε δηλώ-
σει τον Μάιο του 2015 ο Νίκος Δένδιας, αμφισβητών-
τας ανοιχτά τον Αντώνη Σαμαρά. Αναφορά στη…
στρουθοκάμηλο έκανε και τώρα.
Από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο
αυλάκι, ωστόσο, οι πάγοι μεταξύ των δύο ανδρών δεν
κατάφεραν να λιώσουν. Άλλωστε, οι δύο πολιτικοί
εκφράζουν διαφορετικούς ιδεολογικούς κόσμους,
δημιουργώντας ένα μεταξύ τους χάσμα που δύσκολα
θα γεφυρωθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει να μην
ξεχνά, πετώντας σε κάθε ευκαιρία και μια σπόντα
εναντίον του Νίκου Δένδια, με τον υπουργό Εξωτερι-
κών να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο.

Ο Δένδιας σήκωσε το γάντι
που του πέταξε ο Σαμαράς 



Ε
ξελίξεις για την ένταξη της Ελλά-
δας στο κλειστό «κλαμπ» των F-
35 αναμένεται να φέρει το πο-
λυαναμενόμενο ραντεβού του

Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Πληροφορίες της
«Political» αναφέρουν ότι η ελληνική
πλευρά θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί
το «timing» που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό
για την Αθήνα, ώστε να επαναφέρει τις
συζητήσεις για την απόκτηση μίας Μοίρας
πανίσχυρων «στελθ» αεροσκαφών, επι-
τυγχάνοντας ταυτόχρονα ευνοϊκούς
όρους χρηματοδότησης.

Και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει κατά
καιρούς ότι θα επιθυμούσαν να κλείσει το
μεγάλο «deal» όσο το δυνατόν συντομότε-
ρα, αλλά τα δημοσιονομικά περιθώρια της
χώρας και η ανάγκη να ενισχυθούν και
άλλοι κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων,
όπως το Πολεμικό Ναυτικό με την πρό-
σκτηση των 3+1 φρεγατών Belharra, οδή-
γησαν σε ατονία τις συζητήσεις για τα F-
35. Η κυβέρνηση, ωστόσο, δείχνει έτοιμη
να θέσει ξανά σε προτεραιότητα την από-
κτηση μαχητικού 5ης γενιάς, έχοντας στη
φαρέτρα της σημαντικά επιχειρήματα, τό-
σο για την ανάγκη ένταξης του F-35 στο
ελληνικό οπλοστάσιο όσο και για τη χρη-

ματοδότηση του προγράμματος με όρους
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
ικανοποιητικοί από την Αθήνα και την
Ουάσιγκτον.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Η ελληνική πλευρά αναμένεται, λοιπόν,

να δηλώσει την πρόθεσή της για την αγορά
μίας Μοίρας F-35, ζητώντας παράλληλα
την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών,
ώστε να βρεθεί ένα πρόγραμμα χρηματο-
δότησης που θα είναι βιώσιμο και θα λαμ-
βάνει υπόψη τα δημοσιονομικά δεδομένα
της ελληνικής οικονομίας. Για να «πείσει»
την αμερικανική κυβέρνηση, η Αθήνα θα
παραθέσει τα στοιχεία από την επιθετική
συμπεριφορά της Τουρκίας, τονίζοντας
ότι η Άγκυρα ως αναξιόπιστος σύμμαχος
επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει ολόκλη-
ρη την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εκ-
μεταλλευόμενη την αναταραχή που προ-
καλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Παράλληλα, διατηρεί στο έδαφός της τους
S-400, ένα επιθετικό όπλο, παρά τις περί
του αντιθέτου δηλώσεις της τουρκικής
πλευράς, ενώ έχει γεμίσει την «αγορά» με
UAV, που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για
μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα αναδει-
κνύεται στον σταθερότερο σύμμαχο των
ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η κύ-
ρωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας, που αναμένεται αύριο,
από την Ολομέλεια της Βουλής θα δώσει
στην ελληνική πλευρά ένα ακόμη ισχυρό
επιχείρημα, ώστε να ζητήσει την ουσια-
στική υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο θέ-
μα των νέων μαχητικών. Άλλωστε και οι
εισηγήσεις των Επιτελείων τείνουν προς
αυτή την κατεύθυνση. 

Εισηγήσεις των Επιτελείων
Τόσο το ΓΕΕΘΑ όσο και το ΓΕΑ έχουν

τοποθετηθεί θετικά για το θέμα, επισημαί-
νοντας πως η πλαισίωση του αναβαθμι-
σμένου στόλου των F-16 και των νέων Ra-
fale από τα «αόρατα» F-35 θα έδινε στην
Ελλάδα απόλυτη κυριαρχία στους ουρα-
νούς και ταυτόχρονα θα ενίσχυε την ανα-
τολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη
στιγμή για τη Συμμαχία.

Αν, όμως, η Ελλάδα θέλει να αποκτήσει
τα υπερσύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς, θα
πρέπει να κινηθεί ταχύτατα, καθώς ολοέ-
να και μεγαλώνει η λίστα των υποψήφιων
πελατών και αγοραστών των F-35, πηγαί-

νοντας όλο και πιο πίσω τις ημερομηνίες
παράδοσης νέων αεροσκαφών.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα θα πρέπει να εξα-
σφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια, που
σημαίνει ότι ίσως απαιτηθεί να θέσει ως
προτεραιότητα τα αεροσκάφη σε σχέση
με άλλα προγράμματα που βρίσκονται αυ-
τήν τη στιγμή σε εξέλιξη. Πρόσφατα, πάν-
τως, Αμερικανοί αξιωματούχοι του «Joint
Program Office», του γραφείου που δια-
χειρίζεται το πρόγραμμα F-35 για λογα-
ριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ, επισκέ-
φθηκαν την Ελλάδα και τις βάσεις της Πο-
λεμικής Αεροπορίας που θα μπορούσαν
να φιλοξενήσουν τα F-35, ενώ σύμφωνα
με πληροφορίες εργάζονται στενά με την
ελληνική πλευρά για τη σύνταξη του επί-
σημου αιτήματος της Αθήνας.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αναθερμαίνεται το ελληνικό
ενδιαφέρον - Εξελίξεις από
Ουάσιγκτον, με το «timing» 
να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό 
για την Αθήνα

Τα F-35 στο «τραπέζι» 
Μητσοτάκη - Μπάιντεν
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Δημήτρης Καιρίδης και Όλγα Κε-
φαλογιάννη βρέθηκαν τις προ-
ηγούμενες μέρες στο Ισραήλ ως
προσκεκλημένοι της ισραηλίτικης
Βουλής Κνέσετ εκπροσωπώντας
την ελληνική Βουλή. Παράλληλα,
είδαν και τον Πατριάρχη Ιεροσολύ-
μων Θεόφιλο. Επανερχόμενος
στην Ελλάδα, ο κ. Καιρίδης μαζί με
τον Άγγελο Συρίγο θα παραβρεθεί
σήμερα σε εκδήλωση (Νο4536) για
τον πόλεμο στην Ουκρανία που
διοργανώνει η ΔΗΜΤΟ Παπάγου -
Χολαργού. 

Ανερχόμενος 
ο Βασίλης
Ο Βασίλης Ξυπολυτάς, που ανέλαβε
πρόεδρος στις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ
(ΟΣΥ) σε μια δύσκολη συγκυρία, είναι
ένα από τα «next big think» της Πειραι-
ώς. Και τυγχάνει ευρεία
αποδοχή εντός της «γα-
λάζιας» παράταξης.
Απόδειξη η παρουσία
του στο Metropolitan
Expo, όπου ο αγαπη-
τός σε όλους Βασίλης
«μάζεψε» γύρω του πο-
λύ κόσμο από μέλη και συ-
νέδρους. Και αισθάνονται δικαιωμένοι
όλοι όσοι έβλεπαν στο πρόσωπό του ένα
νέο δυναμικό και ανερχόμενο στέλεχος
του κόμματος που έχει λαμπρή πορεία
μπροστά του αλλά και μια σημαντική πα-
ρακαταθήκη ήδη, όπως δείχνουν οι
15.000 ψήφοι που συγκέντρωσε στον
Βόρειο Τομέα στις τελευταίες εκλογές.

Νέο πρόσωπο
Δεν υπάρχουν μόνο Πολάκηδες στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, υπάρχουν και ενδιαφέροντα πρό-
σωπα με δομημένο λόγο, δημοκρατικές
ιδέες και ωραίο παρουσιαστικό. Που θα
μπορούσαν να βγουν
μπροστά, να εκπροσω-
πήσουν το κόμμα και
να αντικαταστήσουν
κάποιους «δεινό-
σαυρους» της Κου-
μουνδούρου. Μου εί-
παν για τη Φωτεινή Παν-
τιώρα, υποψήφια διδάκτορα,
πρώην ειδική γραμματέας Επικοινωνια-
κής Διαχείρισης Κρίσεων. Η Φωτεινή
κατεβαίνει υποψήφια για την Κεντρική
Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Όταν και η πιο φιλοκυβερνητική εφημε-
ρίδα τα χώνει στον Έλληνα υπουργό
Εθνικής Άμυνας και τον πιο στενό του
συνεργάτη, τότε τα πράγματα είναι πολύ
δύσκολα για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Οι σχέσεις Μαξίμου και Πενταγώνου
βρίσκονται σε τεταμένο κλίμα, αφού
υπάρχει ενόχληση τόσο για το ταξίδι Πα-
ναγιωτόπουλου στη Γαλλία για να βρα-
βευτεί από τη Γαλλίδα ΥΠΕΘΑ Φλοράνς
Παρλί όσο και από τη χαλαρή στάση του
υπουργού στη συνάντηση με τον Τούρκο
Ακάρ, την ώρα που τα τουρκικά F-16 σά-
ρωναν τον εθνικό εναέριο χώρο. Ο πρω-
θυπουργός έχει δείξει ότι δεν «μασάει»
ακόμη και απέναντι σε στενούς του φί-
λους και συμμαθητές του (βλ. Λιβανό).
Πάντως, οι περισσότεροι ποντάρουν στη
μη παραμονή του στο κυβερνητικό σχή-
μα όταν συζητηθεί σοβαρά το ενδεχόμε-
νο ανασχηματισμού. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 
Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους,
ό,τι και να πουν οι πολιτικοί… Ανώ-
τατες πηγές μου στην Ελληνική
Αστυνομία μού τόνιζαν ότι μέσα στο
2022 έχει αυξηθεί το ποσοστό εξι-
χνιάσεων ληστειών στην Αττική.
Συγκεκριμένα, ανάμεσα στο α’ τρί-
μηνο του 2021 και το α’ τρίμηνο του
2022 υπάρχει μια αύξηση του ποσοστού εξιχνιάσεων ληστειών κατά
570%! Πλέον, μία στις τρεις ληστείες στην Αττική εξιχνιάζεται. Μεγάλη
αύξηση παρατηρείται και στις νότιες συνοικίες, όπου έχουμε αύξηση
900% τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2021 και 2022! Όσο για τις επιδόσεις της
κυβέρνησης σε σχέση με τις αντίστοιχες του ΣΥΡΙΖΑ, καμία σχέση. Πολύ
πιο πάνω. Για να ξέρουμε πού βρισκόμασταν και πού είμαστε…

Αύξηση στις εξιχνιάσεις ληστειών

Με ποιον κυβερνητικό σύμβουλο τα έχουν πάρει άσχη-
μα στο κρανίο συγκεκριμένοι υπουργοί και τον κατηγο-

ρούν για προσωπική ατζέντα; Και δεν είναι η πρώτη φορά
που έχει προκαλέσει ο ίδιος…

Κρίσιμη σύσκεψη Χατζηδάκη - Κικίλια 
Μου λένε ότι είχαν μια πολύ σημαντική σύσκεψη ο Βασίλης

Κικίλιας και ο Κωστής Χατζηδάκης μαζί με εκπροσώπους του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και
τον διοικητή της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Σπύρο Πρωτοψάλτη,
προκειμένου να βρουν λύση σχετικά με τα κενά που υπάρχουν
στις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν εύκολα προ-
σωπικό για την τουριστική περίοδο. Κατόπιν εισηγήσεως της
γενικής γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων Άννας Στρατινάκη,
οι υπουργοί αποφάσισαν να αξιοποιηθεί η πλατφόρμα της ΔΥ-
ΠΑ ώστε οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τις θέσεις που προ-
σφέρουν και η ΔΥΠΑ να τις «ματσάρει» με τις λίστες του μη-
τρώου ανέργων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Μάλιστα, το
ίδιο μοτίβο θα χρησιμοποιηθεί και στα κενά που υπάρχουν σε
άλλους κλάδους, όπως η εστίαση και η βιομηχανία.

Διολισθαίνει το άρμα Μπογδάνου... 
Σας έχω νέα από το μέτωπο της Δεξιάς... Καταρχάς, έχω μάθει

ότι η συνεργασία Μπογδάνου με Τζήμερο - Κρανιδιώτη δεν εξελίσ-
σεται και πολύ καλά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πεσμένα τα

ποσοστά. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος βιάστηκε να επι-
λέξει πολιτικό όχημα, διότι πίστεψε ότι θα γίνουν
εκλογές τον Μάιο - Ιούνιο. Όμως, δεν είναι μόνο αυ-
τό. Όπως μαθαίνω από πηγές του χώρου, ο ίδιος έχει

προσεγγίσει και τον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου της Πα-
τριωτικής Ένωσης. Αλλά και εκεί τα πράγματα δεν είναι

εύκολα. Δίπλα από τον Εμφιετζόγλου υπάρχουν πρόσωπα που
δεν θέλουν ούτε ζωγραφιστό τον Κ. Μπογδάνο. Ο πάλαι ποτέ φέ-
ρελπις νέος πολιτικός έχει χάσει στηρίγματα που κάποτε ήταν δικά
του. Ο Νίκος Καραχάλιος έχει πάει στην ομάδα Τσιτουρίδη και ο
γνωστός εκδότης-φίλος του αρχίζει και απομακρύνεται σιγά σιγά. 

Χ
θες ήταν τα διαπιστευτήρια του νέου
πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Τζορτζ Τσούνη στο Προεδρικό Μέ-
γαρο και η υπόθεση είχε πολύ πα-

ρασκήνιο. Καταρχάς, τα διαπιστευτήρια συνέ-
πεσαν μαζί με εκείνα του Κουβανού πρεσβευ-
τή στην Αθήνα, ο οποίος περίμενε στον προθά-
λαμο του Μεγάρου μέχρι να τελειώσει ο «γείτο-
νάς» του. ΗΠΑ και Κούβα είχαν πάντα μια διαχρονική
κόντρα που εκτείνεται χρονικά πάνω από μισό αιώνα και
βάλε. Ωστόσο, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. 

Ο Τζορτζ Τσούνης λοιπόν ανέφερε αγγλιστί στην Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και
τον καθ’ ύλην αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερι-

κών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη τον τόπο καταγωγής
του, τον Πλάτανο ορεινής Ναυπακτίας. Την

ίδια ώρα συζητούνταν στη Βουλή η κύρωση
της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και
έτσι μίλησαν για το σημαντικό ταξίδι του
πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ενώ ο πρέσβης

αποκάλυψε στους συνομιλητές του ότι θα βρί-
σκεται και ο ίδιος στην αποστολή του πρωθυ-

πουργού στις ΗΠΑ και τον Λευκό Οίκο, σημάδι ότι η
συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας βρίσκεται σε πολύ καλό
δρόμο. Τέλος, έδωσε ραντεβού το απόγευμα της ίδιας
μέρας (χθες) στην πρεσβευτική κατοικία του, όπου θα
διοργάνωνε ένα cocktail party καλωσορίσματος στο πο-
λιτικό προσωπικό της χώρας. 

Μαζί με τον Μητσοτάκη 
ο Τσούνης στον Λευκό Οίκο



Τον είχα ξεχάσει τον Χρήστο Ταραντίλη, τον
πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, και τον θυ-
μήθηκα λόγω της επιτροπής έρευνας της
Βουλής. Σήμερα Τετάρτη θα ενημερώσει την
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Καινο-
τομίας της Βουλής ο επικεφαλής της People-
cert Βύρων Νικολαΐδης και μεθαύριο Πέμπτη
θα ενημερώσει την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας ο επικεφαλής της
ΡΑΕ Αθανάσιος Δαγούμας. Η τελευταία έχει
ειδικό ενδιαφέρον λόγω επικαιρότητας, ενώ
η πρώτη εντάσσεται στο πλαίσιο των ακροά-
σεων του οικοσυστήματος καινοτομίας που
έχει δρομολογήσει ο πρόεδρός της Χρήστος
Ταραντίλης. Ο τελευταίος ίσως έδωσε για
πρώτη φόρα την ευκαιρία σε ιδιώτες επιχει-
ρηματίες να μιλήσουν μέσα στη Βουλή.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κυβερνη-
τικές ανακοινώσεις σχετικά με τη φορολό-
γηση των υπερεσόδων των παραγωγών
ενέργειας στη διάρκεια των τελευταίων δύ-
σκολων μηνών, τα οποία αγγίζουν τα 600
εκατ. ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ΡΑΕ βρί-
σκεται ήδη στα χέρια του πρωθυπουργού και
μένει πλέον το «πράσινο φως» για τις τελι-
κές αποφάσεις… πιθανότατα εντός της τρέ-
χουσας εβδομάδας. Πρόκειται για ένα μεί-
ζον ηθικό θέμα απέναντι στους καταναλωτές
και τους φορολογούμενους, καθώς με τα
χρήματα που θα μπουν στα κρατικά ταμεία θα
στηριχθούν περαιτέρω οι δράσεις για όσους
έχουν πραγματικά ανάγκη.   

Περί ουρανοκατέβατων
εσόδων

Η ζεϊμπεκιά 
του Κουτσούμπα
Γνωστός λάτρης του ζεϊμπέκικου, μεταξύ
άλλων, ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας δεν άφησε ανεκμετάλλευτη
την ευκαιρία να ρίξει μερικές γυροβολιές
κατά τη διάρκεια του γλεντιού που διοργά-
νωσε η ΕΠ Δυτικής Ελλάδας του κόμματος
στον πολυχώρο των παλαιών σφαγείων
της Πάτρας. Χόρεψε το τραγούδι
«Μάνα που ζω» του Βαγγέλη
Κορακάκη που ερμήνευσε
εξαιρετικά ο αείμνηστος
Δημήτρης Μητροπάνος.
Μάλιστα, αμέσως μετά πή-
ρε το μικρόφωνο και το
αφιέρωσε σε όλες τις μανού-
λες, μιας και η Κυριακή ήταν η
Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας. Το τρα-
γούδι έχει ρεφρέν: «Η ελπίδα μας χαμέ-
νη/ και η μοίρα μας γραμμένη/ στου δια-
βόλου το κιτάπι/ να του βγει το μάτι…».

Ο Ανδρέας
Τσούνης 
και το... ΠΑΣΟΚ

Τ
ο στίγμα έδωσε με μια ανάρτησή του ο
σύζυγος της εκλιπούσης Φώφης Γεν-
νηματά Ανδρέας Τσούνης, ο οποίος

πρωτοστάτησε τις προηγούμενες μέρες υπέρ
της παραμονής του ονόματος «Κίνημα Αλλα-
γής» χωρίς άλλο συνθετικό. «Όταν σε μια
εκλογική διαδικασία, όπου συμμετέχουν πά-
νω από 170.000 άνθρωποι, αποφασίζουν σε
ποσοστό 90% το όνομα της παράταξης, τότε το
αποτέλεσμα είναι σεβαστό από όλους μας»,
είπε θυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ υπήρχε πάντα
στο Κίνημα Αλλαγής. Έδωσε μάλιστα δημό-
σια συγχαρητήρια για την αθρόα συμμετοχή,
η οποία είναι «παρακαταθήκη για το μέλλον
του κόμματος», όπως υποστήριξε, τονίζοντας
την «παράδοση» που έχει αυτό στις συμμετο-
χικές διαδικασίες. Μπράβο του πάντως...

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης
υπάρχουν δύο ονόματα που
παίζουν μπαλίτσα. Ο ένας λέ-
γεται Ιπποκράτης και ο άλλος

Θεόδωρος. Ο πρώτος είναι δη-
μοτικός υπάλληλος και ο δεύτε-

ρος άνεργος. Τι σχέση έχουν μεταξύ τους;
Θα επανέλθουμε σύντομα.
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Ο Άδωνις και η
ακυβερνησία του ΣΥΡΙΖΑ

Η Δήμητρα Ψαχούλια
αναβαθμίζεται

Η νέα γενιά ικανών -και με το... παραπάνω-
στελεχών γένους θηλυκού είναι εδώ και θα μεί-
νει. Η Δήμητρα Ψαχούλια, πτυχιούχος Πολιτι-
κής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νο-
μικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχια-
κού τίτλου σπουδών ΜΒΑ του
Πανεπιστημίου Πειραιά,
ανήκε επί 2,5 χρόνια
στον στενό κύκλο συμ-
βούλων του υπουργού
Επικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκου Πιερρακάκη. Με εμ-
πειρία ως επικοινωνιολόγος και ειδίκευση στο
public speaking και το media training, πέρασε
τις εξετάσεις δίπλα στον Πιερρακάκη και κίνησε
το ενδιαφέρον στα λαγωνικά σε Μαξίμου και
Πειραιώς. 

Έτσι, ανέλαβε τα σεμινάρια επικοινωνιακής
διαχείρισης των «γαλάζιων» στελεχών και απο-
δεικνύει συνεχώς πως είναι ένα αξιόλογο στέ-
λεχος που αξίζει την ανοδική πορεία.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Ο νέος ρόλος Ταραντίλη...

Στη χρωματισμένη με έντονες, ιδεολογι-
κές αναφορές παρέμβασή του και αξιο-
ποιώντας την πάσα Πιερρακάκη για το δια-
κύβευμα της προσεχούς εκλογικής ανα-
μέτρησης ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:
«Δεν αρκεί να μην επιτρέψουμε στην ακυ-
βερνησία να κυβερνήσει τη χώρα. Πρέπει
να δώσουμε τη μάχη να μην ξανακυβερνή-
σει η Αριστερά. Αυτή η Αριστερά του λαϊ-
κισμού. Δεν πρέπει ποτέ να τους αφήνου-
με ούτε μια ίντσα ιδεολογικού χώρου».



Τo
...
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Τάκης και Κώστας έχουν πρόβλημα

Δ
ύσκολα τα πράγματα στις σχέσεις του Κώστα με τον Τάκη. Σας το λέω χωρίς να παίρνω
την πλευρά κανενός. «Πάρα πολύ μεγάλο» χαρακτήρισε το πρόβλημα της παραβατι-
κότητας που αντιμετωπίζει η Αθήνα ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας

χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι διαπιστώνεται υποχώρηση
της Αστυνομίας. «Μη μασάμε τα λόγια μας. Η Αθήνα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα
αυτήν τη στιγμή που μιλάμε. Αρκεί να κάνετε μια βόλτα στις γειτονιές για να πειστείτε. Και εδώ
δεν χρειαζόμαστε στατιστικές. Εγώ περπατάω κάθε μέρα και ακούω τον κόσμο», είπε χαρα-
κτηριστικά. Ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε επίσης ότι για τα θέματα αυτά ζητεί από τον αρμόδιο
υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο συνάντηση εδώ και έναν μήνα. «Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα
με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι και φίλος μου, αλλά οφείλω να σας πω και να το πω και δημό-
σια, γιατί εδώ έχει φτάσει η απόγνωσή μου, ότι τον παρακαλώ εδώ και έναν μήνα να συναντη-
θούμε. Καταλαβαίνω ότι προφανώς ο υπουργός έχει άλλα ζητήματα, έχει πολλά ζητήματα,
αλλά φαντάζομαι ότι μεταξύ των πρώτων δέκα είναι και η Αθήνα. Να σας το πω και αλλιώς, Τά-
κη, έχουμε πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνουμε και πρέπει κάτι να κάνουμε άμεσα», είπε
συγκεκριμένα ο δήμαρχος Αθηναίων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε απορίες στην Κατεχάκη,
πηγές της οποίας ανέφεραν ότι, αντί να επικροτεί τις εκτεταμένες επιχειρήσεις της Ελληνικής
Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και άλλων
παράνομων δραστηριοτήτων, φαίνεται να διαφωνεί. «Η επικοινωνία μεταξύ δήμου και
υπουργείου υπάρχει και είναι διαρκής, με τον αρμόδιο υφυπουργό να συντονίζει τις ενέργει-
ες που αποφασίζονται. Γιατί προχώρησε σε τέτοιες δηλώσεις ο δήμαρχος; Τι αλήθεια θέλει;
Την εφαρμογή των νόμων ή την κατάσταση ανομίας που επικρατούσε στο κέντρο της πρω-
τεύουσας;», διερωτώνται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

«Έκλεισε στόματα» ο Καραμανλής
Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής έστειλε πολλά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση στο 14ο
Συνέδριο της παράταξης. Όπως υποστήριξε, ουδέποτε η ΝΔ ήταν ένα κλειστό κόμμα,
σημειώνοντας πως πολιτικοί εντάχθηκαν στην κεντροδεξιά παράταξη, αν και προέρ-
χονταν από άλλες πολιτικές δυνάμεις. «Η ΝΔ είναι αυτή που διαχρονικά διασφαλίζει τα
αληθινά συμφέροντα του έθνους. Και που δεν εγκλωβίστηκε ποτέ από τις “παραπλανη-
τικές” ετικέτες της Δεξιάς και της Αριστεράς. Αλλά κατάφερε διαχρονικά να εντάξει
στους κόλπους της πολίτες από όλους τους ιδεολογικούς χώρους, που τελικά αντιλή-
φθηκαν πως οι μεγάλες ιστορικές επιλογές της παράταξής μας δικαιώθηκαν στον χρό-
νο. Γιατί η παράταξή μας ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα γίνει ένα κλειστό κλαμπ». Το μή-
νυμα πήγε εκεί που έπρεπε να πάει… 
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Για να ξέρετε, ο κ. Ανδρουλά-
κης ζήτησε δημόσια συγγνώ-
μη από τον κόσμο της παρά-
ταξης για την ταλαιπωρία που
υπήρξε χθες, καθώς, όπως
είπε, «είχαμε λιγότερες κάλ-
πες για τεχνικούς λόγους απ’
ό,τι στην εκλογή του προ-
έδρου. Παρ’ όλα αυτά, ήρθαν
περίπου 180.000 μέλη να
στηρίξουν αυτή την προσπά-
θεια και να δώσουν εκ νέου
ψήφο εμπιστοσύνης στην
προσπάθεια που κάνουμε».

Η άγνωστη ιστορία
του Γκουσγκούνη 
με την πολιτική 
Ομολογώ πως δεν ήξερα ότι ο μακα-
ρίτης Κώστας Γκουσγκούνης είχε
δεχτεί πρόταση να πο-
λιτευτεί. Δεν ήταν
μόνο σταρ του
ερωτικού κινημα-
τογράφου. Στα
χρόνια της Μεταπο-
λίτευσης υπήρξε
γνωστός υποστηρικτής του
Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα, φέ-
ρεται να είχε συνδεθεί φιλικά μαζί
του, δηλώνοντας ότι «δεν έχω συ-
ναντήσει ποτέ ξανά τέτοιον άνθρω-
πο, ακομπλεξάριστο, έξυπνο, ευ-
φυή». Από την πλευρά του, ο Ανδρέ-
ας Παπανδρέου τού είχε προτείνει
να πολιτευτεί με το ΠΑΣΟΚ, πρόταση
που ο ηθοποιός αρνήθηκε ευγενικά.
Πιο πρόσφατα, το 2015, δήλωσε τη
στήριξή του στον ΣΥΡΙΖΑ και τον
Αλέξη Τσίπρα.

O Κυριάκος
κέρδισε 
τις εντυπώσεις
Ο Kυριάκος Πιερρακάκης κέρδι-
σε τις εντυπώσεις στο πρόσφατο
συνέδριο. Δεν είναι μόνο η πολύ
καλή ομιλία του και οι αναφορές
του στην αυτοδυναμία αλλά και
στο διακύβευμα ανάλογο με αυτό
του σχεδίου Μάρσαλ με την αξιο-
ποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Όλοι οι σύνεδροι αναγνώρισαν το
έργο του και το πώς έχει καταφέ-
ρει να αλλάξει όλο το κράτος με
τις e-παρεμβάσεις του, δημιουρ-
γώντας μια νέα ψηφιακή εποχή
για τον δημόσιο μηχανισμό. Ωστό-
σο, αυτό που συζητήθηκε και με-
ταξύ των συνέδρων ήταν ότι ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης αναφέρθηκε ονομαστικά
στους πρώην πρωθυπουργούς
της Νέας Δημοκρατίας και στα
επιτεύγματα των θητειών τους,
δείχνοντας πως ξέρει να τιμά την
την ιστορία του κόμματος.



του
Κώστα 
Κυριακόπουλου

Δημοσιογράφος
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Ο
Ανατόλι Ντομπρίνιν, που πέθανε το 2010 σε
ηλικία 90 ετών, ήταν μία από τις εμβληματικό-
τερες πολιτικές και διπλωματικές προσωπικό-

τητες της Σοβιετικής Ένωσης. Πρεσβευτής της ΕΣΣΔ
στην Ουάσιγκτον για περίπου 25 χρόνια -και μάλιστα
κατά την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, η οποία
συμπεριλάμβανε και την Κρίση των Πυραύλων στην
Κούβα. 

Υπήρξε, επίσης, και σύμβουλος του τελευταίου ηγέ-
τη της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, κατά τη δεκαετία
του ’90, του μοναδικού ηγέτη της υπερδύναμης που
όταν ταξίδευε στο εξωτερικό δεν έδινε την εντύπωση
διαταραγμένου αγροίκου. Ένα από τα θέματα που εί-
χαν απασχολήσει ιδιαιτέρως τον Ντομπρίνιν -εκείνα
τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου και των αιματηρών
επεμβάσεων της ΕΣΣΔ- ήταν ο τρόπος με τον οποίο η
χώρα του απολάμβανε το δικαίωμα να εισβάλλει σε
όποια χώρα του Συμφώνου της Βαρσοβίας τολμούσε
να διανοηθεί να χαράξει δικό της δρόμο με αποκλίσεις
από τη μητρική πατέντα. Παράλληλα με αυτό, τον απα-
σχολούσε και το φαινόμενο της «υποχρεωτικής υπο-
στήριξης» που θα έπρεπε να δείχνουν στις ένοπλες
και αιματηρές της επεμβάσεις οι υπόλοιπες χώρες της
μαρξιστικής-λενινιστικής ομπρέλας. «Είναι μια απλή
αλλά πρωτόγονη ιδέα διεθνούς αλληλεγγύης, που σή-
μαινε να κάνουμε το καθήκον μας στον αντιιμπεριαλι-

στικό αγώνα», είχε πει ο διπλωμάτης που, αν και είχε
απολαύσει επί μακρόν τα καλά του δυτικού τρόπου
ζωής στην καρδιά του καπιταλισμού, στις ΗΠΑ, η δική
του καρδιά ήταν αφοσιωμένη στην «τελική νίκη του
προλεταριάτου». Η βία και η βαρβαρότητα παραμέ-
νουν εργαλεία στην προσπάθεια διατήρησης του ιστο-
ρικού αλάθητου των μεταλλαγμένων ερειπίων του
μαρξιστικού μοντέλου.

Και ενώ για περισσότερες από 70 ημέρες ο Πούτιν
συνεχίζει να σκορπά τον όλεθρο στην Ουκρανία, λίγες
χιλιάδες χιλιόμετρα δυτικά, ιδίως στην Ελλάδα, στεκό-
μαστε ακόμα μπροστά σε αυτήν την περίεργη ζυγαριά
που από τη μια πλευρά έχει τα βασικά της ανθρώπινης
ύπαρξης, τα στοιχεία του μετα-βαρβαρικού ανθρώπου
και από την άλλη τη λατρεία της απόλυτης βίας, της κα-
ταστροφικής δύναμης, της ιδεολογικοποιημένης βαρ-
βαρικής υπόστασης του ανθρώπου. Στην αποδοχή της
ολοκληρωτικής βίας ως εγγύησης για τη διατήρηση
της ιδεολογικής χειμερίας νάρκης. 

Και όμως, αν κάποιος θέλει να δει λεπτομέρειες για
αυτήν την περίεργη αυτοτύφλωση μπροστά στις ρωσι-
κές θηριωδίες, μπορεί να ρίξει μια ματιά στην έρευνα
που δημοσίευσε η YouGov. Προκύπτει ότι μόνο το ένα
τέταρτο των Ελλήνων συμφωνεί με το συμπέρασμα
από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ότι υπεύ-
θυνη για τις θηριωδίες είναι αποκλειστικά τη Ρωσία.

Ένα τρίτο πιστεύει ότι ευθύνεται το ΝΑΤΟ και άλλο ένα
τρίτο θεωρεί ότι ευθύνονται από κοινού το ΝΑΤΟ και η
Ρωσία. Σύμφωνα με τον οργανισμό YouGov, η Ελλάδα
είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη στην κατάταξη αυ-
τών που επιρρίπτουν την ευθύνη αποκλειστικά στη
Ρωσία του Πούτιν. Πρώτη είναι η Βουλγαρία. 

Μέσα από τις χιλιάδες μαρτυρίες των θηριωδιών και
των εγκλημάτων πολέμου, ξεχωρίζουμε αυτή της Ου-
κρανής Συνηγόρου του Πολίτη, της Denisova, η οποία
μίλησε στο BBC: «Περίπου 25 κορίτσια και γυναίκες
ηλικίας 14 έως 24 ετών βιάστηκαν συστηματικά κατά
τη διάρκεια της κατοχής στο υπόγειο ενός σπιτιού στην
Μπούκα. Ρώσοι στρατιώτες είπαν ότι θα τις βίαζαν με
τέτοιο τρόπο που ούτε θα ήθελαν ούτε θα μπορούσαν
να ξαναέχουν σεξουαλική επαφή με κανέναν άντρα
για να μη γεννήσουν Ουκρανάκια. Εννέα από αυτές
ήταν ήδη έγκυες». Η φρίκη συνεχίζεται ακάθεκτη και
το γεγονός ότι τη συνηθίζουμε ως μέρος της παγκό-
σμιας καθημερινότητας δεν την κάνει μικρότερη ούτε
λιγότερη. Μόνο που εδώ, σε αυτόν τον μικρόκοσμο
που δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν ανήκει στη Δύση ή
όχι, που συνεχίζει να γοητεύεται από «ατσάλινες
εξουσίες», το ένα τέταρτο της κοινής γνώμης συνεχί-
ζει να παραπέμπει σε παλιά παροιμία: «Κάθε σαλιγκά-
ρι προτιμά το δικό του καβούκι». Έτσι κι αλλιώς και με
αυτό σέρνεται…

Μ
έσα στο ζοφερό κλίμα της κοινωνίας μας, με τα
διάφορα εγκλήματα να φανερώνουν τη σαπίλα
και την αποσύνθεση ενός κομματιού της,

υπάρχει και η θλιβερή πραγματικότητα των πολλών αυ-
τοκτονιών, που δυστυχώς την ξεπερνάμε πανεύκολα
και δεν της δίνουμε τη δέουσα σημασία.

Οι αυτοκτονίες συνανθρώπων, που όλο και αυξάνουν,
περνούν αδιάφορες και απαρατήρητες. Για παράδειγ-
μα, σε μια μόνο περιοχή, στην Ήπειρο, σύμφωνα με
αναφορές του τοπικού Τύπου, πρόσφατα, σε διάστημα
λίγων μηνών, μέσα στο 2022 έγιναν οκτώ αυτοκτονίες,
πέντε από τις οποίες στον μικρό νομό Θεσπρωτίας, ενώ
και άλλες είχαν γίνει νωρίτερα, στον χρονικό ορίζοντα
των δύο τελευταίων χρόνων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ήπειρο τον Νοέμβριο
του 2020, κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, αυτοκτό-
νησαν τρία άτομα. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου
Πρόληψης για την Αυτοκτονία της «Κλίμακας», ο αριθ-
μός των αυτοκτονιών παρουσιάζει ανοδικές τάσεις από
χρόνο σε χρόνο.

Την ίδια στιγμή οι απόπειρες πανελλαδικά είναι 25
φορές περισσότερες από τις καταγεγραμμένες αυτο-
κτονίες. Και φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή, έκφραση
προσωπικής απόγνωσης, απελπισίας και αγωνίας συ-
νανθρώπων μας, δεν μας αγγίζει σχεδόν καθόλου, πα-
ρά μόνο στο πλαίσιο του κοινωνικού σχολιασμού (κου-
τσομπολιό).

Περπατούσαμε και μας πλησιάζει ένας άγνωστος σε
εμάς κύριος και μας ρωτάει με περιέργεια: «Πού είναι
το σημείο, εδώ κοντά, όπου έβαλε τέρμα στη ζωή του ο

τάδε;». Πολύ κοφτά, σχεδόν εκνευρισμένοι, του είπαμε
ότι δεν έχουμε υπόψιν μας και πως δεν είναι… αξιοθέ-
ατο για να το ψάχνει!

Ανεξάρτητα από τις αιτίες που προκαλούν τις αυτο-
κτονίες, που μπορεί να είναι διάφορες, από ειδικές έως
γενικές, από ψυχολογικές έως κοινωνιολογικές, το
φαινόμενο αυτό, ως προς τη συνολική του εκτίμηση και
προσέγγιση και όχι ως προς τις μεμονωμένες περιπτώ-
σεις που ποικίλλουν κάθε φορά στα αίτια, σκιαγραφεί
την εικόνα της κοινωνίας μας.

Ζούμε βαθύτατα απομονωμένοι, μοναχικοί. Όχι
κατ’ ανάγκη γιατί δεν έχουμε κανένα γύρω μας, αλλά
γιατί δεν εισπράττουμε ή αποκλείουμε βοήθεια στην
πράξη.

Η βίωση των αξιών έχει διαταραχθεί στο εσωτερικό
μας, έχει ατονήσει. Και αυτό γιατί σταματήσαμε να βιώ-
νουμε την ύπαρξή μας μέσω της ενεργοποίησης αυτών
των αξιών, που καταρρέουν μέσα μας και γύρω μας. Και
όταν αισθανθούμε τον εαυτό μας ή τους άλλους χωρίς
αξία, χάνουμε τη θετική στάση προς τη ζωή. Όλα γίνον-
ται βαρετά, όλα γκρεμίζονται και τότε βρισκόμαστε στο
κενό.

Η καλοσύνη και το ενδιαφέρον τού ενός προς τον
άλλον αραιώνουν, ακόμη και μέσα στις ίδιες τις οικο-
γένειες!

Παράλληλα, πυκνώνουν τα κρούσματα συμπεριφο-
ράς, στην οποία δεσπόζει το στοιχείο του ατομισμού,
του συμφέροντος αλλά και της κακίας και της μικρότη-
τας. Και τείνει να θεσμοποιηθούν η αδιαφορία, η σκλη-
ρότητα, η ωμότητα μεταξύ μας, έτσι ώστε κάποια άτομα

όταν φτάνουν στα όριά τους να μην ξέρουν από πού να
κρατηθούν και πού να βρουν αποκούμπι. Και αντί να
αναδύονται από τον βυθό της συνείδησης η αγάπη και η
αλληλεγγύη, εξαφανίζονται.

Η συμπάθεια και ο σεβασμός προς τον διπλανό μας,
προς τον συνάνθρωπο, η παρηγοριά στον πόνο του και
στις ανάγκες του, η διάθεσή μας να του μιλήσουμε, να
συμμετάσχουμε στην τύχη του, έχουν χαθεί, κάτι που
είναι αφύσικο και παθολογικό και μας αλλοτριώνει. Και
είναι ζήτημα πλέον χρόνου να βρεθούμε εκτεταμένα
στον δρόμο που οδηγεί στον απανθρωπισμό. Και πράγ-
ματι, καθώς περνάει ο καιρός, συνεχώς αντιλαμβανό-
μαστε ότι εισβάλλουν μέσα στις σχέσεις μας ένας
αγριανθρωπισμός και ένας εκτροχιασμός που δεν
έχουν το προηγούμενό τους. Και δεν φαίνεται να είναι
κοντά το σημείο κάποιας αλλαγής για το καλύτερο, κα-
θώς λιγοστεύουν οι άνθρωποι με τον εσωτερικό πλούτο
και περισσεύουν οι ψεύτικοι και χάρτινοι άνθρωποι, η
αναισθησία και ο καιροσκοπισμός. Και αυτό δυσκο-
λεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα και τους δίνει
μια όψη τραγική.

Το αδιέξοδο είναι η πιο δυσάρεστη εμπειρία μπροστά
στον κίνδυνο, γιατί τον μετατρέπει σε συμφορά.

Επιβεβαιώνεται και, το χειρότερο, πραγματώνεται
στις μέρες μας η λατινική εκείνη ρήση που λέει ότι ο άν-
θρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος!

Όμως, μέσα στον παραλογισμό και στο σκοτάδι της
εποχής μας εξακολουθεί να υπάρχει ένα αποτελεσμα-
τικό, όταν χρησιμοποιείται σωστά, «όπλο», η άσκηση
της αγάπης προς τον διπλανό μας.

Από το «καθήκον» στην αγκαλιά με το κτήνος

Οι αυτοκτονίες σε έξαρση, η κοινωνία σε νάρκωση!

του πατέρα
Ηλία Μάκου
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«Καλούμε τον προοδευτικό λαό, τους δημοκράτες πολίτες
και τα μέλη μας να συζητήσουμε και να βάλουμε ψηφίδα ψη-
φίδα αυτό το νέο κάδρο πολιτικής που έχει ανάγκη ο τόπος».
Με αυτά τα λόγια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απηύθυνε το
δικό του κάλεσμα για τη συνδιαμόρφωση ενός ρεαλιστικού
πολιτικού προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
και τις απαιτήσεις τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε
χθες τους βασικούς πυλώνες που θα περιλαμβάνει το πολιτικό
του πρόγραμμα. Δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του, τόνι-
σε: «Για εμάς προτεραιότητα είναι μια ανταγωνιστική παραγω-
γική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία. Αυτό ακριβώς είναι το
πρόγραμμα βάσης διαλόγου που σήμερα παρουσιάζουμε. Βή-
μα βήμα θα οικοδομούμε καθημερινά αυτό που έχει ανάγκη η

ελληνική κοινωνία». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Πρόγραμμα
Κοινωνικής Κατοικίας: «Το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία,
ήταν 0% το κοινωνικό απόθεμα στην Ελλάδα, όταν ο μέσος
όρος στην Ευρώπη ήταν 20%. Σήμερα λέει η Νέα Δημοκρατία
ότι γνωρίζει το πρόβλημα, αλλά έχει εντάξει στο Ταμείο Ανά-
καμψης μόνο εκατό κατοικίες, όταν άλλες χώρες έχουν εντά-
ξει χιλιάδες. Αυτό δείχνει ότι εμείς δεν περιφρονούμε τα με-
γάλα κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Χρειάζονται βούλη-
ση και σχέδιο».

Ερωτηθείς σχετικά με την ενεργειακή ακρίβεια, επέμεινε
στην επιβολή πλαφόν για τη λιανική τιμή του ρεύματος, υπο-
στηρίζοντας ότι «υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όφελος από το

κράτος λόγω του πληθωρισμού. Αυτά τα χρήματα πώς μπαί-
νουν στην ελληνική οικονομία για να θωρακίσουν τον πιο ευά-
λωτο Έλληνα; Εμείς μιλήσαμε συγκεκριμένα για μείωση του
ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, είπαμε για τον κατώτατο μισθό στα 751
ευρώ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
Όσον αφορά το πλαφόν, θα σας δώσω μια καθαρή λύση. Τι ση-
μαίνει πλαφόν στη λιανική; Σημαίνει ότι αύριο το πρωί ο κατα-
ναλωτής βλέπει στο τιμολόγιό του τη διαφορά».

Παραγωγικές επενδύσεις
Ο Νίκος Χριστοδουλάκης, βαθύς γνώστης του ευρύτερου

οικονομικού περιβάλλοντος, επισήμανε την ανάγκη ενίσχυ-
σης των παραγωγικών επενδύσεων και των υποδομών, των
παρεμβάσεων στο φορολογικό σύστημα με στόχευση στη φο-
ρολόγηση των μεγάλων περιουσιών και των υπερκερδών και
για τη δημιουργία ενός ενιαίου οργάνου διοίκησης και διαχεί-
ρισης, που δεν θα εξαντλείται μόνο σε φυσικές καταστροφές.
Το πρόγραμμα του Κινήματος στην τελική του μορφή θα επι-
σφραγιστεί σε προγραμματική συνδιάσκεψη το φθινόπωρο. 

Πρώτη «γεύση» από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με κάλεσμα Ανδρουλάκη

του Νικόλα Καμπά Κορωναίου 

Ο
ι εκλογές για την ανάδειξη νέας
Κεντρικής Επιτροπής αλλά και
προέδρου από την κομματική βά-
ση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ-

μαχία πλησιάζουν, ενώ το στοίχημα της Κυ-
ριακής είναι η συμμετοχή να φτάσει τις
100.000. Ωστόσο, αυτό δεν... κόβει στελέχη
και μέλη από το να συμμετάσχουν σε έναν
νέο «εμφύλιο» με αφορμή κυρίως τη θέση
του γραμματέα του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες για την
ΚΕ, η Ομπρέλα αναδεικνύεται συμπαγής κα-
τεβάζοντας υποψηφίους που θα στηριχτούν
σύσσωμα. Άλλωστε, αν κάτι ξεχωρίζει την
τάση αυτή, αυτό είναι η υψηλή συσπείρωση
που παρουσιάζει αλλά και η συνέπεια στην
πολιτική γραμμή της.

Η μεγάλη σφαγή γίνεται μεταξύ των υπο-
ψηφίων της Κίνησης Μελών, της ΡΕΝΕ, της
Γέφυρας και λιγότερο στους πασοκογενείς
και τη ΔΗΜΑΡ. Οι γραμμές των κεντρικών
στελεχών έχουν σπάσει σε χίλια κομμάτια
και ανά περιοχή έχουν δημιουργηθεί ομάδες
ανάλογα με τα συμφέροντα που θέλουν να
εξυπηρετήσουν.

Ηλιόπουλος ή Ξενογιαννακοπούλου;
Την ίδια ώρα, πολλά είναι τα σενάρια για

τον νέο γραμματέα του κόμματος. Οι πληρο-
φορίες που έρχονται στο φως της δημοσιό-
τητας δίνουν δύο ονόματα ως επικρατέστερα
για τον επόμενο γραμματέα, εκείνα της Μα-

ριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και του Νάσου
Ηλιόπουλου. Κύκλοι της Κουμουνδούρου,
σχολιάζοντας τα δύο αυτά σενάρια, υποστη-
ρίζουν πως τον επόμενο γραμματέα θα τον
αναδείξει ο συσχετισμός δύναμης μετά την
εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαί-
ως θα πρέπει να θέλει να αποχωρήσει από τα
καθήκοντά του τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή ο νυν γραμματέας Δημήτρης Τζανα-
κόπουλος.

Κύκλοι της Ομπρέλας υποστηρίζουν ότι ο
Τζανακόπουλος θεωρείται ένας επιτυχημέ-

νος γραμματέας, μιας και επί των ημερών
του ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τα μέλη του, άρα ο Τσί-
πρας δεν έχει κανέναν λόγο να βάλει κάποιον
άλλον στη θέση του. Ωστόσο, από την άλλη η
Κίνηση Μελών χρεώνει στον Δημήτρη Τζα-
νακόπουλο και τους συνεργάτες του τις ομα-
δικές διαγραφές νέων μελών τόσο κατά την
περίοδο των εκλογών του 2020 για την ανά-
δειξη νέων νομαρχιακών επιτροπών και
συντονιστών οργανώσεων μελών όσο και λί-
γο πριν από το 3ο Συνέδριο του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του ίδιου, κύ-

κλοι του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως ο Δημή-
τρης Τζανακόπουλος θέλει να είναι ξανά
υποψήφιος βουλευτής, άρα επί της ουσίας
μια απαλλαγή καθηκόντων αυτή την ώρα
ίσως και να τον εξυπηρετεί. 

Συντροφικά μαχαιρώματα Νο2...

Νέος «εμφύλιος» 
στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή
κυρίως τη θέση του
γραμματέα του κόμματος

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο

του υπουργείου Υγείας για την αναδιοργάνωση της πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ κριτική άσκησαν τα
κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την πρώτη ημέρα συζή-
τησης. Για μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο έκανε λόγο η ει-
σηγήτρια της ΝΔ Άννα Ευθύμιου, χαρακτηρίζοντας θετικό
το γεγονός ότι «ο ιατρικός κόσμος εμφανίζεται πρόθυμος
να συνδράμει στην επιτυχία του θεσμού του προσωπικού
γιατρού».

Νομοσχέδιο που αγνοεί την επιταγή των καιρών για εν-
δυνάμωση των εθνικών συστημάτων υγείας χαρακτήρισε
τη ρύθμιση ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός,

εκτιμώντας ότι θα δημιουργήσει επιπλέον οικονομικές
επιβαρύνσεις και ανισότητες στην πρωτοβάθμια φροντί-
δα. Αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «σταδιακά ξη-
λώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παραμένοντας πιστή
στην ιδεοληψία της ότι το ιδιωτικό παρέχει καλύτερες
υπηρεσίες», ανέφερε ότι αυτοί που θα ωφεληθούν από τις
αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ είναι οι μεγάλες διαγνωστικές αλυ-
σίδες. «Έκθεση ιδεών με μπόλικη σάλτσα επικοινωνίας»
χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ - Κί-
νημα Αλλαγής Γιώργος Φραγγίδης, παρατηρώντας ότι οι
διατάξεις του δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα υποχρη-
ματοδότησης της πρωτοβάθμιας υγείας που οδηγεί στην

εκτίναξη της ιδιωτικής δαπάνης, η οποία επιβαρύνει το
ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.

«Το νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμη αντιδραστικό βήμα
στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης του ρόλου της αγοράς
στο σύστημα υγείας, που επιβαρύνει τους ασθενείς και
τον λαό», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος
Λαμπρούλης.

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθα-
νασίου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει την εμ-
πορευματοποίηση της υγείας, ενώ από το ΜέΡΑ25 η Μα-
ρία Απατζίδη έκανε λόγο «για απαξίωση του ΕΣΥ που εκ
του αποτελέσματος οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή του». 

Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

«Α
πεταξάμην το κίνημα
“Δεν πληρώνω”» από
τον Αλέξη Τσίπρα. Πα-
ρεμβαίνοντας στη Βου-

λή επί της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε
να μην κόβεται το ρεύμα στους πολίτες
που δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρ-
μογής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε απο-
στάσεις από το κίνημα, λέγοντας πως οι
πολίτες δεν πληρώνουν όχι από επιλογή
αλλά από αδυναμία.

Κάλεσε, δε, και τους βουλευτές της ΝΔ
να στηρίξουν τη ρύθμιση, κατηγορώντας
την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει κυνικά
τη «λαίλαπα» της ενεργειακής κρίσης, με

στελέχη της να αποκαλούν τους πολίτες
«τζαμπατζήδες». «Αν ο τζάμπας πέθανε
όπως λένε κάποιοι βουλευτές σας, τότε
πληρώστε πρώτα τα χρέη από τον δανει-
σμό του κόμματός σας και μετά να κουνά-
τε το δάχτυλο στους πολίτες», είπε απευ-
θυνόμενος προς την πλευρά των εδράνων
της συμπολίτευσης.

Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τη ρήτρα ανα-
προσαρμογής ρήτρα ληστείας, αναφερό-
μενος απαξιωτικά στα μέτρα που ανακοί-
νωσε ο Κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι θα
γυρίσουν μπούμερανγκ στην κυβέρνηση,
όταν οι πολίτες στους λογαριασμούς τους
θα δουν τον Ιούνιο, αντί για επιστροφή 600
ευρώ, μόνο πενηντάρικα, ογδοντάρικα και
κατοστάρικα.

Μάλιστα, κάλεσε τη ΡΑΕ και την κυβέρ-
νηση να ενημερώσουν για το ποια τελικά
είναι τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέρ-
γειας, αμφισβητώντας την πρωθυπουργι-
κή δέσμευση περί σκληρής φορολόγησής
τους, λέγοντας «σιγά ο κ. Μητσοτάκης μη
φορολογήσει τους φίλους του στη ΔΕΗ
και τους ιδιώτες που κερδίζουν εκατομ-
μύρια». Για απόλυτη κοροϊδία των Ελλή-
νων πολιτών από τον αρχηγό της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, λέγον-
τας ότι η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι
άνευ αντικειμένου από τη στιγμή που η
κυβέρνηση έχει ανακοινώσει παρεμβά-
σεις ουσίας, που θα τις δει σύντομα κάθε
πολίτης. Απέδωσε στο κόμμα της αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης αμηχανία και λαϊκι-
σμό, χωρίς να προσφέρει καμία ανακού-
φιση σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνον-
ται και ζήτησε την απόσυρση της τροπολο-
γίας, καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει
στην πραγματικότητα.

Την ίδια ώρα, παρότι την Πέμπτη είναι
προγραμματισμένη η ακρόαση του προ-
έδρου και του ΔΣ της ΡΑΕ στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, o ΣΥΡΙ-
ΖΑ υπέβαλε αίτημα για άμεση κατάθεση του
πορίσματος για τα υπερκέρδη των παραγω-
γών ενέργειας στη Βουλή. Επικαλούνται, δε,
δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το πόρι-
σμα βρίσκεται ήδη στη διάθεση του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και θεωρούν επιβε-
βλημένη την κατάθεσή του στη Βουλή.

Αμήχανη 
αντιπολίτευση 
από Τσίπρα 
για το ρεύμα
«Πληρωμένη» απάντηση Πλεύρη: «Η τροπολογία 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι άνευ αντικειμένου από τη στιγμή 
που η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει παρεμβάσεις ουσίας»



Κ
αζάνι που βράζει είναι το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, όπου η ένταση είναι
πλέον μόνιμη με τις δυνάμεις

της αστυνομίας να έχουν εγκατασταθεί
στους χώρους του, μετά τις αντιδράσεις
των φοιτητών για την εκκένωση της κατά-
ληψης «Το Στέκι του Βιολογικού», αλλά
και την καταδρομική επίθεση που προ-
ηγήθηκε από αγνώστους με την κατα-
στροφή των τοίχων που είχαν χτιστεί για
να μετατραπεί ο χώρος σε βιβλιοθήκη.

Ενόψει της εγκατάστασης της πανεπι-
στημιακής αστυνομίας, που έχει εξαγ-
γελθεί ότι θα γίνει στις 17 του μήνα, το
θερμόμετρο στους χώρους του ΑΠΘ ανε-
βαίνει. Ενδεικτικά είναι τα συνεχιζόμενα
επεισόδια που σημειώθηκαν χθες τόσο
στην είσοδο της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών όσο και στη συνέχεια μπροστά στην
Πρυτανεία. Παράλληλα ο πρύτανης Νί-
κος Παπαϊωάννου δηλώνει αποφασισμέ-
νος να συνεχίσει το σχέδιο για τη δημι-
ουργία βιβλιοθήκης στον χώρο που επί
χρόνια είχε καταληφθεί. 

Μόνιμη παρουσία της ΕΛΑΣ
Με την υπόθεση ασχολήθηκε χθες η

Σύγκλητος του Αριστοτέλειου, ενώ πα-
ράλληλα είναι σε εξέλιξη η έρευνα της
αστυνομίας για τον εντοπισμό αυτών που
συμμετείχαν στον βανδαλισμό καταστρέ-

φοντας με βαριοπούλες όσα είχαν χτιστεί
όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα, η κατα-
δρομική επίθεση οδήγησε σε αποφάσεις
καθημερινής παρουσίας ισχυρών αστυ-
νομικών δυνάμεων στους χώρους του
ιδρύματος. Οι διωκτικές Αρχές θεωρούν
ότι στην επίθεση στο παλιό «Στέκι» συμ-
μετείχε ομάδα αποτελούμενη από περί-
που πενήντα άτομα και στοιχεία αναζη-
τούνται με κινήσεις που έγιναν το προ-
ηγούμενο διάστημα. 

Η εκκένωση στο «Στέκι» και η από-
φαση των πρυτανικών Αρχών να μπει
τέλος στις καταλήψεις εντός του ιδρύ-
ματος έχουν φέρει σε ανοιχτή σύγ-
κρουση μια μερίδα φοιτητών, άλλες ορ-
γανώσεις και τον πρύτανη. Χθες, μέλη
διμοιρίας των ΜΑΤ έφτασαν μέχρι το

εσωτερικό της σχολής χρησιμοποιών-
τας χημικά και χειροβομβίδες κρότου
λάμψης για να απωθήσουν κουκουλο-
φόρους που είχαν συγκεντρωθεί στον
χώρο της παλιάς κατάληψης και επιτέ-
θηκαν με πέτρες στην αστυνομία. Μάλι-
στα, ένας νεαρός προσήχθη στο αστυ-
νομικό τμήμα σε μια επεισοδιακή επι-
χείρηση αστυνομικών των ΜΑΤ για να
τον ακινητοποιήσουν. 

Παραβίασαν ρολά και έσπασαν τζάμια
Μετά την ένταση με χημικά στη Σχολή

Θετικών Επιστημών, ομάδα ατόμων πα-
ραβίασαν τα προστατευτικά ρολά στην εί-
σοδο της Πρυτανείας και έσπασαν τα τζά-
μια. Αργότερα συγκεντρώθηκαν πάλι δυ-
νάμεις των ΜΑΤ στην Πρυτανεία που

απώθησαν τους νεαρούς με χρήση χημι-
κών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης,
ενώ δέχτηκαν πέτρες. Και ενώ λίγη ώρα
αργότερα η κατάσταση ήταν καλύτερη
στη συγκέντρωση φοιτητών αριστερών
παρατάξεων που είχαν απέναντί τους τα
ΜΑΤ, άγνωστο πρόσωπο στους φοιτητές
έπιασε από το πόδι έναν αστυνομικό, με
συνέπεια να προκληθεί νέα σύγκρουση,
αυτή τη φορά σώμα με σώμα. 

Εκτός των αντιδράσεων των φοιτητών,
ακόμη και οι συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ
αναφέρουν πως το ζήτημα στο πανεπι-
στήμιο δεν λύνεται μόνον με αστυνομικά
μέτρα, ούτε είναι δυνατόν να γίνονται
διαρκώς εργασίες με την παρουσία της
αστυνομίας. Εκφράζουν, μάλιστα, επιφυ-
λάξεις για την αποτελεσματικότητα της
πανεπιστημιακής αστυνομίας σε ένα τέ-
τοιο κλίμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 
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Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την αστυνομία 
Πολιτικό χρώμα στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο ΑΠΘ δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί-
ος από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί απέναντι στην κυβέρνηση στο θέμα της πα-
νεπιστημιακής αστυνομίας, προσφέροντας άλλοθι σε αυτούς που θέλουν να πα-
ραμείνουν τα πανεπιστήμια υπό κατάληψη και χώροι παραβατικότητας. «Η αστυ-
νομία, η οποία παραμένει εντός του πανεπιστημίου, με πρόσχημα τις οικοδομι-
κές εργασίες που γίνονται στη Σχολή του Βιολογικού, πριν από λίγο επιτέθηκε με
δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου/λάμψης σε φοιτητές/τριες που ζητούσαν
ειρηνικά την αποχώρησή της», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΝΣ, που επιτί-
θεται κατά του πρύτανη Ν. Παπαϊωάννου και των αστυνομικών, χαρακτηρίζοντάς
τους ως τους «μόνους υπεύθυνους για αυτές τις εικόνες». 

Νέος γύρος επεισοδίων με
καταδρομικές επιθέσεις από
αγνώστους - Αποφασισμένη η
Πρυτανεία να συνεχίσει το σχέδιο
δημιουργίας της βιβλιοθήκης

ΑΠΘ: Το βιολί τους οι μπαχαλάκηδες
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Πώς θα πραγματοποιηθούν 
οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ

Μέσω Τράπεζας Θεμάτων και με τρίωρη διάρκεια για τα
μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου θα πραγματοποι-
ηθούν οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ, σύμφωνα με απόφαση του
υπουργείου Παιδείας. Όπως επισημαίνεται, ο τρόπος και
το κριτήριο αξιολόγησης για τα γραπτώς εξεταζόμενα μα-
θήματα της Β’ τάξης ΕΠΑΛ, που έχουν καθοριστεί ανά το-
μέα, περιλαμβάνουν τέσσερα θέματα, που βαθμολογούν-
ται με 25 μονάδες το καθένα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα
ορίζονται από τους διδάσκοντες και το δεύτερο και το τέ-
ταρτο λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Πότε θα μηδενίζεται ένα 
γραπτό στις πανελλαδικές 

Με μηδενισμό του γραπτού τους θα τιμωρούνται όσοι υποψήφι-
οι των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται στα Εξεταστικά Κέν-
τρα φέροντας μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό
υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλε-
κτρονικά μέσα μετάδοσης η ́ αποθήκευσης πληροφοριών η ́ επι-
κοινωνίας, ή επιχειρούν να αντιγράψουν με οποιονδήποτε τρόπο
ή θορυβούν και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτη-
ρητών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υποψήφιος θα απομακρύνεται
από την αίθουσα με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακη ́ς Επι-
τροπής και το γραπτό του θα βαθμολογείται με μηδέν. 

ΑΕΙ: Νωρίτερα από 
ποτέ η εισαγωγή 
υποψηφίων με 
σοβαρές παθήσεις 

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά
θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή
των υποψηφίων με σοβαρές παθή-
σεις στα πανεπιστήμια της χώρας, η
οποία, μάλιστα, θα συμπίπτει με την
έναρξη φοίτησης των συνυποψη-
φίων τους από τη γενική κατηγορία.
Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο οι
υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις,
που εισάγονται στα ΑΕΙ σε ποσοστό
5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των
εισακτέων, χάνουν ουσιαστικά το α’
εξάμηνο, καθώς τα αποτελέσματά
τους εκδίδονται από τα μέσα Οκτω-
βρίου και έπειτα. 

Με σχετική απόφαση που υπέ-
γραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως, ικανοποιείται ένα πάγιο
αίτημα των υποψηφίων με σοβαρές
παθήσεις για έκδοση αποτελεσμά-
των το ίδιο χρονικό διάστημα με
τους υποψηφίους της γενικής κατη-
γορίας των πανελλαδικών εξετάσε-
ων, ώστε να συμπίπτει η έναρξη της
φοίτησής τους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε
αυτήν, η διαδικασία υποβολής της
Αίτησης - Μηχανογραφικού Δελτίου
των υποψηφίων με σοβαρές παθή-
σεις θα πραγματοποιείται, από φέ-
τος, τον Μάιο και τα αποτελέσματα
θα εκδίδονται το ίδιο διάστημα με τα
αποτελέσματα των πανελλαδικών
εξετάσεων. Επιπλέον, οι επιτυχόν-
τες θα μπορούν να εγγράφονται
ηλεκτρονικά και να αποστέλλουν
στις γραμματείες των σχολών όπου
εισάγονται τα δικαιολογητικά τους
με ταχυδρομική αποστολή, χωρίς να
απαιτείται μετακίνησή τους.

Της Εύης Πανταζοπούλου

Ν
έο σύστημα προσλήψεων στη
δημόσια εκπαίδευση με επα-
ναφορά του γραπτού διαγω-
νισμού του ΑΣΕΠ φαίνεται

πως επεξεργάζεται το υπουργείο Παι-
δείας, το οποίο θα ανακοινωθεί το επό-
μενο διάστημα.  Το νέο σύστημα θα τεθεί
σε εφαρμογή, εκτός απροόπτου, το 2023,
επομένως οι προσλήψεις που αφορούν
την κάλυψη των διδακτικών κενών την
επόμενη διδακτική χρονιά θα πραγματο-
ποιηθούν με το υπάρχον σύστημα. Υπεν-
θυμίζεται ότι περισσότεροι από 4.000
εκπαιδευτικοί αναμένεται να αποχωρή-
σουν φέτος, ενώ τα οργανικά κενά στα
σχολεία θα ξεπεράσουν τις 11.000. 

Προϋπηρεσία και κατάρτιση
Στόχος, άλλωστε, του υπουργείου Παι-

δείας είναι σταδιακά να εκλείψει ο θε-
σμός του αναπληρωτή και να στελεχώ-
νονται όλες οι σχολικές μονάδες όλων
των βαθμίδων με μόνιμους εκπαιδευτι-

κούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, βασική
προϋπόθεση για να ενταχθεί στους πίνα-
κες των διοριστέων ένας εκπαιδευτικός
είναι να «πιάνει» τη βάση στη γραπτή δο-
κιμασία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απο-
κλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία,
ασχέτως αν πληροί τις προϋποθέσεις και
αν συγκεντρώνει υψηλό αριθμό μορίων
βάσει κριτηρίων. 

Ανακοινώνεται ο αριθμός διορισμών
Κατά τη μοριοδότηση των εκπαιδευτι-

κών ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν οι Πι-
στοποιήσεις Αγγλικών και Υπολογιστών
ως απαραίτητα τυπικά προσόντα και, στη
συνέχεια, ως κριτήρια. Αναλυτικά, τα
κριτήρια μοριοδότησης που θα συνυπο-
λογίζονται με την απόδοση των υποψή-
φιων εκπαιδευτικών στον γραπτό διαγω-
νισμό θα είναι η προϋπηρεσία, η παιδα-
γωγική και επιστημονική κατάρτιση (που
θα προκύπτει από τη συμμετοχή τους σε
επιμορφωτικά προγράμματα) και τα κοι-
νωνικά κριτήρια.

Όπως επανειλημμένως έχει τονιστεί

από την ηγεσία του υπουργείου Παιδεί-
ας, στόχος είναι από τον νόμο Γαβρόγλου
και το προσοντολόγιο να επιστρέψει η
διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτι-
κών στις γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ.
Εντός του μήνα, πάντως, το υπουργείο θα
ανακοινώσει τον αριθμό των διορισμών,
που πιθανότατα θα κυμανθεί στα περσινά
επίπεδα (11.500). Μάλιστα, την τελευταία
πενταετία, έπειτα από 12 χρόνια αδιορι-
στίας, οι προσλήψεις των αναπληρωτών
αυξήθηκαν κατά 156%, με αποτέλεσμα να
αποτελούν σχεδόν το 26% του συνόλου
των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη
δημόσια εκπαίδευση.

Επανέρχεται ο γραπτός
διαγωνισμός του ΑΣΕΠ - Τι
αυξάνει τη μοριοδότησή
τους, ποιοι θα αποκλείονται

Όλες οι αλλαγές
στις προσλήψεις
των εκπαιδευτικών

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο
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«Καρπούς» αποδίδουν οι έρευνες για
τους θανάτους των τριών παιδιών της οι-
κογένειας Δασκαλάκη, ενώ οι αποκαλύ-
ψεις για τη Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία
ήδη κατηγορείται για τη δολοφονία της
9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας, δεν
έχουν τέλος.

Μάλιστα, από τις καταθέσεις των για-
τρών και των νοσηλευτών στο Καραμαν-
δάνειο Νοσοκομείο προκύπτει ότι η
33χρονη ίσως είναι το πρόσωπο που
έβγαλε από την Τζωρτζίνα το ρινικό
οξυγόνο. Κομβικό στοιχείο είναι το γε-
γονός ότι μια γιατρός φέρεται να κατέθεσε πως είδε την Τζωρ-
τζίνα περιέργως στη μέση του κρεβατιού, σε πλάγια θέση και
χωρίς το ρινικό οξυγόνο, ενώ το παλμικό οξύμετρο δεν είχε
καμία ένδειξη. Σημειώνεται ότι το ρινικό οξυγόνο δεν αφαιρεί-

ται εύκολα, οπότε θεωρείται εξαιρετικά πι-
θανή η ανθρώπινη παρέμβαση.

Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των Αρχών
έχουν μπει τα ηλεκτρονικά αρχεία της
Ρούλας Πισπιρίγκου, ενώ από την άρση του
τηλεφωνικού απορρήτου στις συσκευές
που κατασχέθηκαν αποκαλύφθηκαν συνο-
μιλίες που είχε τόσο με τον Μάνο Δασκα-
λάκη όσο και με την αδελφή της. Οι στιχο-
μυθίες μεταξύ των δύο γυναικών, που το-
ποθετούνται χρονικά μετά τον θάνατο της
Ίριδας και την εισαγωγή της Τζωρτζίνας
στο Καραμανδάνειο, αποκαλύπτουν πως η

33χρονη παρέμενε προσκολλημένη στον πρώην σύζυγό της.
Μάλιστα, η αδελφή της Δήμητρα Πισπιρίγκου φαίνεται να την
προτρέπει να κοιτάξει την ψυχική της υγεία και την υποστήρι-
ξη της μικρής Τζωρτζίνας, με την κατηγορούμενη να ενδιαφέ-

ρεται μόνο για το αν ο Μάνος Δασκαλάκης δηλώνει ακόμη
«παντρεμένος» στα social media. Τα επίμαχα SMS καταγρά-
φηκαν κατά την περίοδο από τις 6/4/21 έως και τις 29/4/2021,
διάστημα κατά το οποίο η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε εγκαταλεί-
ψει προσωρινά το σπίτι της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η
33χρονη στέλνει το σοκαριστικό μήνυμα: «Έπεσαν οι σφυγμοί
στο 70 και κοπάναγε αυτό, εχέστηκα!», αναφερόμενη στην
Τζωρτζίνα. Η Δήμητρα Πισπιρίγκου φαίνεται να κατακρίνει τη
συμπεριφορά της αδελφής της, λέγοντάς της πως έχει επικοι-
νωνήσει με τον Δασκαλάκη και «πολύ καλά θα κάνει να σ’ το
πάρει το παιδί, το παιδί σου πλαντάζει μήπως πεθάνεις και εσύ
στέλνεις μηνύματα». Στα ίδια μηνύματα η 33χρονη φέρεται να
απειλούσε με αυτοκτονία, με την αδελφή της να την καλεί να
σκεφτεί τη μικρή Τζωρτζίνα, ενώ φτάνει στο σημείο να την
προειδοποιήσει πως θα ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές
ώστε το παιδί να δοθεί σε ίδρυμα προκειμένου να προστατευ-
τεί η ζωή του.

Οι καυτοί διάλογοι και τα εμμονικά μηνύματα της Ρούλας με τον Μάνο και την αδελφή της

της Σοφίας Σπίγγου

Σ
τη χθεσινή συνεδρίαση ο Μπάμπης
Αναγνωστόπουλος δεν θέλησε να
εξετάσει κανέναν μάρτυρα, όμως
όταν η πρόεδρος άρχισε την ανά-

γνωση του ηλεκτρονικού ημερολογίου της
Καρολάιν, στα αποσπάσματα που αφορού-
σαν τη γέννηση και τα προβλήματα υγείας
της κόρης του ξέσπασε σε κλάματα.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας η υπερά-
σπιση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου προ-
χώρησε στην υποβολή ένστασης για να μη γί-
νει δεκτή η κατάθεση της συμβούλου ψυχι-
κής υγείας Ελένης Μυλωνοπούλου. «Δεν
έχει την ιδιότητα της ψυχολόγου και της κλι-
νικής συμβούλου. Έχει υποπέσει σε πολλές
αντιφάσεις και δεν είναι σε θέση να εκφέρει
άποψη για τις σχέσεις του ζευγαριού», ανέ-
φερε ο συνήγορος του 33χρονου πιλότου
Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

«Είχε απόλυτη συνείδηση»
Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε μια ψυχία-

τρος και ψυχολόγος, η οποία μελετώντας τη
δικογραφία σκιαγράφησε τα προφίλ του
Μπάμπη και της Καρολάιν. «Για τον κατηγο-
ρούμενο διαφαίνονται δύο ειδών διαταραχές
προσωπικότητας. Διαφαίνεται ναρκισσιστι-
κή και αντικοινωνική διαταραχή. Υπάρχει εμ-
φανής μια έπαρση, μια διαταραχή της προ-
σωπικότητας. Αυτό έχει ορισμένα χαρακτη-
ριστικά, τα άτομα έχουν απόλυτη συνείδηση
για το τι κάνουν και για το αποτέλεσμα των
πράξεών τους. Μας ξαφνιάζουν οι πράξεις
τους πολλές φορές, γιατί έχουν μια φυσιολο-
γική καθημερινότητα», είπε η μάρτυρας.

Η ίδια εξήγησε ότι σε αυτού του είδους τη
διαταραχή ο άνθρωπος έχει ένα αίσθημα
μεγαλείου και μια έλλειψη ενσυναίσθησης.

«Η σκηνή που έβαλε το παιδί πάνω στο πτώ-
μα είναι εικόνα που βλέπουμε σε πολέ-
μους», είπε και συμπλήρωσε: «Δείτε μετά
την κηδεία της Καρολάιν πώς φέρθηκε στη
σοκαρισμένη μητέρα και μάλιστα ζήτησε
και λεφτά για το φέρετρο. Το πώς κρατούσε
το παιδί στην κηδεία επί 4 ώρες, βλέπουμε
έναν άνθρωπο που δεν σκέφτεται το μωρό.
Επίσης, βλέπουμε μια αναζήτηση του θαυ-
μασμού των άλλων. Βρήκε μια ανήλικη κο-
πέλα, πετούσε με το ελικόπτερο πάνω από
το σχολείο».

Ακολούθησε η μαρτυρία μιας εισαγγελι-
κής λειτουργού που κλήθηκε να καταθέσει
για τον θάνατο του σκύλου της Καρολάιν. «Η
συμπεριφορά του υποδηλώνει τη συμπερι-
φορά ενός ψυχρού εκτελεστή που χρησιμο-
ποίησε το σκυλάκι για να καλύψει το έγκλη-

μά του. Ήθελε να σκοτώσει ό,τι υπήρχε από
την Καρολάιν, την προέκταση του εαυτού
της», είπε στο δικαστήριο, το οποίο αμέσως
μετά εξέτασε έναν πραγματογνώμονα της
αστυνομίας προκειμένου να εξηγήσει τι συμ-
βαίνει με τα 17 βήματα που φέρεται να έκανε
η Καρολάιν πριν από τη δολοφονία της.

Αναφερόμενος στο ρολόι χειρός της Καρο-
λάιν, σύμφωνα με το οποίο έκανε 17 βήματα
ενώ κοιμόταν, εξήγησε: «Ο αισθητήρας κατα-
γράφει οποιαδήποτε κίνηση γίνεται με το ρο-
λόι. Θα μπορούσε να είναι μια κίνηση με τον
καρπό. Μεταφράζεται η κίνηση αυτόματα σαν
βήματα. Θα καταγραφόταν ως βήμα. Επίσης,
μπορεί να μεταφέρεται το ρολόι χωρίς να εί-
ναι φορεμένο και να καταγράφει βήματα».

Ως μάρτυρας υπεράσπισης του πιλότου
κατέθεσε συνταξιούχος εκπαιδευτικός και

φίλη της οικογένειας Αναγνωστόπουλου, η
οποία απάντησε γιατί οι γονείς του κατηγο-
ρούμενου δεν έχουν βρεθεί στη δικαστική
αίθουσα. «Η δίκη μου άποψη είναι ότι δεν
ήρθαν, γιατί τους απασχολεί να κρατήσουν
επαφή με το παιδάκι. Επίσης, είχαν πολύ
άσχημη εμπειρία με τους δημοσιογράφους
και έχουν τρομοκρατηθεί», εξήγησε. 

Πώς περιέγραψαν 
τον Μπάμπη οι μάρτυρες που
κατέθεσαν στη δίκη για τη
δολοφονία της Καρολάιν 

«Νάρκισσος και 
ψυχρός εκτελεστής»
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Άμεση κινητοποίηση
από στεριά και αέρα
για την πυρκαγιά 
στη Σαλαμίνα 

Αρκετά γρήγορα ελέγχθηκε η πυρ-
καγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12.00
το μεσημέρι της Τρίτης 10/5 στο Αιάν-
τειο της Σαλαμίνας μετά την άμεση κι-
νητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος -με επίγειες και εναέριες δυνά-
μεις. Η φωτιά ξέσπασε σε δασική
έκταση, αρκετά μακριά από την κατοι-
κημένη περιοχή, ενώ ευτυχώς έπνεαν
ασθενείς άνεμοι που δεν ευνόησαν
την ταχύτητα μετάδοσής της. Σε πρώτη
φάση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέ-
στες με 5 οχήματα, εθελοντές και
υδροφόρες από ΟΤΑ, ενώ προς ενί-
σχυση έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την
Πειραιά άλλοι 9 πυροσβέστες με 4
οχήματα. Για την κατάσβεση της πυρ-
καγιάς επιχείρησαν με ρίψεις νερού
και 2 αεροσκάφη, ενώ περίπου στις
14.30 το μεσημέρι ανακοινώθηκε από
την Πυροσβεστική ότι η φωτιά είχε τε-
θεί υπό έλεγχο. Στο νησί έχει μεταβεί
κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκλημάτων
Εμπρησμού του ΠΣ για να διερευνήσει
τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ το ευτύχη-
μα είναι ότι χάρη στην πολύ γρήγορη
ανταπόκριση των δυνάμεων από στε-
ριά και αέρα περιορίστηκε σημαντικά
το μέγεθος της καταστροφής. 

Παπ. 

Σ
τον ανακριτή οδηγείται σήμερα, Τε-
τάρτη 11/5, ο 52χρονος επιχειρημα-
τίας-γαιοκτήμονας, που το βράδυ
του Σαββάτου σκόρπισε τον τρόμο

στη Μονεμβασιά, καθώς με το λευκό ΙΧ αυτο-
κίνητό του παρέσυρε και σκότωσε δύο ηλι-
κιωμένους άνδρες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω του συ-
νηγόρου του Αλέξη Κούγια, αναμένεται να
ζητήσει έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνω-
μοσύνης, καθώς στην οικογένειά του φέρεται
να υπάρχει ιστορικό ψύχωσης. Πρόκειται, άλ-
λωστε, για μια διπλή δολοφονία που κανείς
δεν μπορεί μέχρι στιγμής να εξηγήσει με τη
λογική, ενώ προανακριτικά ο 52χρονος εμ-
φανίζεται απαθής και δεν έχει μπορέσει να
καταθέσει κάτι ουσιαστικό στους αξιωματι-
κούς της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση. 

Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι σε βάρος
του 52χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για
διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, με τον κ.
Κούγια να χαρακτηρίζει λανθασμένη την κα-
τηγορία και να κάνει λόγο για τροχαίο δυστύ-
χημα με δράστη που έχει το ακαταλόγιστο και
που «θα έπρεπε ήδη να είναι υπό την επιμέ-
λεια των ψυχιάτρων της Ψυχιατρικής Κλινι-
κής Τριπόλεως και όχι να αντιμετωπίζεται ως
ένας υγιής δράστης».

Ο ποινικολόγος βάζει για πρώτη φορά στη
δημόσια συζήτηση για τον 52χρονο μαρτυ-

ρίες που τον θέλουν να παρουσιάζει μη λογι-
κή συμπεριφορά τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν
από το φονικό τροχαίο δυστύχημα, καθώς η
εικόνα που υπήρχε ήταν ενός ανθρώπου που
δεν είχε δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα
και μέχρι το βράδυ του Σαββάτου δεν είχε
επιδείξει επιθετική συμπεριφορά. Όπως ανα-
φέρει ο Αλέξης Κούγιας, «δεν μπορώ να αντι-
ληφθώ ποιος εισαγγελέας, διαβάζοντας αυ-
τήν τη δικογραφία και αυτές τις μαρτυρικές
καταθέσεις που έχουν ληφθεί, τρίτων, ασχέ-
των με τον κατηγορούμενο, ανθρώπων, που
περιγράφουν την ίδια εκτός λογικής συμπερι-
φορά του ανθρώπου αυτού, τουλάχιστον 24
ώρες πριν από το έγκλημα, αξιολόγησε αυτήν
τη συμπεριφορά ως τη συμπεριφορά του
δράστου μιας διπλής ανθρωποκτονίας από
πρόθεση, όταν η ίδια η αστυνομία έχει δημι-
ουργήσει μια δικογραφία τροχαίου ατυχήμα-
τος, δηλαδή πλημμελήματος».

Σύμφωνα, πάντως, με τις καταθέσεις των
αστυνομικών που το βράδυ του Σαββάτου

επιχείρησαν να ανακόψουν την «τρελή» πο-
ρεία του λευκού οχήματος, ο οδηγός (σ.σ. ο
52χρονος) απέφυγε όλα τα εμπόδια που
υπήρχαν μπροστά του και κατέληξε «στοχευ-
μένα» πάνω στον άτυχο ηλικιωμένο που περί-
μενε το ασθενοφόρο στην άκρη του δρόμου
(σ.σ. ο δεύτερος 77χρονος, καθώς ο πρώτος
κατέληξε μετά την πρόσκρουση στη μοτοσι-
κλέτα και την παράσυρσή του για περίπου 200
μέτρα). 

Από ανακριτή σε ψυχίατρο
ο φονιάς της Μονεμβασιάς

papadkos@gmail.com

Γράφει
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σύμφωνα με τις καταθέσεις 
των αστυνομικών, ο 52χρονος
απέφυγε όλα τα εμπόδια και
κατέληξε «στοχευμένα» πάνω
στον δεύτερο άτυχο ηλικιωμένο
που περίμενε το ασθενοφόρο
στην άκρη του δρόμου 

Στη φυλακή ο συζυγοκτόνος της φαρμακοποιού - Από ερωτικό πάθος το έγκλημα 
Προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη

ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 55χρο-
νος καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας δο-
λοφονίας με θύμα τη 43χρονη φαρμακο-
ποιό σύζυγό του, στο χωριό Πηγές του Δή-
μου Νέστου Καβάλας. Η απολογία του ενώ-
πιον του ανακριτή, για την κατηγορία της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, διήρκεσε
περισσότερες από τέσσερις ώρες.

Μέσω της δικηγόρου του ζήτησε συγ-
γνώμη από την οικογένεια της άτυχης γυ-
ναίκας, ενώ ισχυρίστηκε πως δεν είχε σχεδιάσει το έγκλη-
μα, αλλά το έκανε από ερωτικό πάθος, γιατί δεν ήθελε να

χωρίσει από τη σύζυγό του. «Η γυναίκα μου
μού ζήτησε να χωρίσουμε. Προσπάθησα να
της αλλάξω γνώμη αλλά ήταν αμετάπειστη.
Την τελευταία ημέρα, την ημέρα της δολο-
φονίας, φοβήθηκα ότι θα μου έπαιρνε τα
παιδιά και θα έφευγε από το σπίτι», φέρεται
να υποστήριξε ο 55χρονος. «Είναι ο ορισμός
της ανθρωποκτονίας από ερωτικό πάθος.
Δηλαδή, ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχής.
Προέβη σε σοβαρή απόπειρα αυτοκτονίας
κόβοντας τις φλέβες του και στα δύο χέρια

αλλά και στον λαιμό. Έχει ομολογήσει την πράξη του, αλλά
μιλάμε για μια πράξη στην οποία δεν υπάρχει ούτε ίχνος

προμελέτης», ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος του
καθ’ ομολογίαν δράστη, Ελπίδα Κεβρεκάκη.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας του
θύματος, Μανώλης Βονικάκης, χαρακτήρισε τον 55χρο-
νο «κλασική περίπτωση συζύγου ο οποίος είναι δυνά-
στης, τύραννος και αφέντης». Τέλος, ο αδερφός της
43χρονης μητέρας, ο οποίος ήρθε από τις ΗΠΑ, υπέβαλε
αίτημα για να αναλάβει την επιμέλεια των δύο παιδιών
(σ.σ. ηλικίας 10 και 6 ετών) της αδερφής του και συγκε-
κριμένα να τα πάρει μαζί με τη σύζυγό του στο Λος Άν-
τζελες όπου ζει και εργάζεται, προκειμένου να αναλά-
βουν την ανατροφή τους.

Παπ.



Γενέθλια στα έδρανα 
Στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-

σαλονίκης έκανε τα γενέθλιά του ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Η συζήτηση των θεμάτων
ήταν μαραθώνια και τράβηξε -ως συνήθως- αρ-
κετά σε μάκρος. Έτσι, λίγα λεπτά μετά τις 12 τα
μεσάνυχτα και με αφορμή τα 58α γενέθλια του
δημάρχου, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβου-
λίου Πέτρος Λεκάκης τού ευχήθηκε τα χρόνια
πολλά εκ μέρους όλου του σώματος.

Χωρίς ανακοινώσεις 
η συνεδρίαση  

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά δεν έκαναν ανα-
κοινώσεις κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος και οι επι-
κεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Άλλωστε
κόντευε μία το ξημέρωμα και αρκετοί σύμβουλοι
είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα. Ο Σωτήρης
Ζαριανόπουλος από τη Λαϊκή Συσπείρωση εξέ-
φρασε τη δυσαρέσκειά του, ζητώντας από το προ-
εδρείο να επανέλθει η κανονική διαδικασία, δη-
λαδή να προηγούνται οι ανακοινώσεις της συζή-
τησης των θεμάτων, ενώ η Έλλη Χρυσίδου από την
παράταξη της Νοτοπούλου πρότεινε όταν υπάρ-
χουν ειδικές συνεδριάσεις που τραβάνε σε χρόνο
να γίνονται διαφορετική ημέρα. 

ΝΔ: Ποιοι εκλέγονται 
στην Πολιτική Επιτροπή  

Είκοσι πέντε άτομα εκλέχθηκαν τελικά από τη
Θεσσαλονίκη στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.
Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται ο Γ. Ασημακόπου-
λος και ο Γ. Παπαγεωργίου, ενώ στην 11η θέση
ακολουθεί η Φ. Αρβανιτίδου. Ακόμη εκλέγονται οι
Νάντια Καρακώστα, Γ. Γκαζέπης, Κ. Φωτίου, Μαρ.
Σαρηγιαννίδου, Στέλ. Τσομαρίδης, Χριστ. Γεωργά-
κη, Δαν. Παραμυθιώτης, Συμ. Μανουσαρίδου,
Ζήσ. Ιωακείμοβιτς, Όλγα Βασιλάκη, Ανδρ. Τρεν-
τζίδης, Κατ. Σταμούλη, Διον. Μανωλόπουλος,
Αλκμ. Παπανικολάου, Αντ. Ζαβέρκος, Κυρ. Χα-
μουζάς, Βίκυ Κανέλου, Στέφ. Παπαγεωργίου,
Αλέξ. Μανδρίνος, Νίκ. Παπαδόπουλος και Γ. Τσα-
κούμης. Εκτός Πολιτικής Επιτροπής έμειναν οι
υποψήφιοι από τη Θεσσαλονίκη Κλ. Θεοτόκης, Γ.
Βλαχογιάννης, Μαρ. Καρατενίζη, Ευαγγ. Καραμ-
πατάκη, Γ. Καλαϊτζίδης και Χρ. Βαϊτσίδης. 

Τρεις στο εδώλιο για την επεισοδιακή 
μεταφορά 324 κιλών κοκαΐνης με βανάκι 

Σ
το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλο-
νίκης δικάζεται η επεισοδιακή μεταφορά 324 κι-
λών κοκαΐνης από αυτοκίνητο τύπου βαν σε αυ-

τοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, στα τέλη του περσινού Ια-
νουαρίου. Στο εδώλιο κάθονται κατηγορούμενοι για τα
ναρκωτικά δύο ομογενείς από την Αλβανία 37 και 39
χρόνων, ιδιοκτήτες ξενοδοχείου στη Ρόδο, και ένας
Κροάτης 38 χρόνων. Όταν αστυνομικοί της Δίωξης
Ναρκωτικών μπλόκαραν την αγοραπωλησία, ένας εκ
των εμπλεκομένων, πηδώντας από μπαλκόνι σε μπαλ-
κόνι, κατάφερε να ξεφύγει. 

Το περιστατικό έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2021 στα Ξυ-
λάδικα. Οι δύο Κροάτες, ο συλληφθείς και ένας συνερ-
γός του που διέφυγε, είχαν νοικιάσει ένα διαμέρισμα με

βραχυχρόνια μίσθωση και είχαν αφήσει το αυτοκίνητο
με τα ναρκωτικά σε κλειστό πάρκινγκ. Μάλιστα, είχαν
κάμερες παρακολουθώντας κάθε κίνηση. Στην κατάθε-
σή του στο δικαστήριο ο επικεφαλής της Δίωξης Ναρ-
κωτικών στη Θεσσαλονίκη περιέγραψε πώς έγινε η επι-
χείρηση σύλληψης των τριών, σημειώνοντας ότι όλοι οι
κατηγορούμενοι αποτελούν βασικά γρανάζια του λατι-
νοαμερικάνικου καρτέλ ναρκωτικών. 

Οι δύο ομογενείς αρνούνται την εμπλοκή τους και
υποστηρίζουν πως είχαν επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για
να αγοράσουν εξοπλισμό για το ξενοδοχείο τους, ενώ ο
Κροάτης δέχεται μόνον ότι έκανε τη μεταφορά των ναρ-
κωτικών, χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες. Η δίκη δια-
κόπηκε και θα συνεχιστεί τον επόμενο μήνα. 

Άσκηση ετοιμότητας απομάκρυνσης πολιτών λόγω
μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, με την κωδική ονομα-
σία «Κάσσανδρος 2022», θα πραγματοποιηθεί σήμε-
ρα, Τετάρτη 11 Μαΐου, στις 11.00 π.μ. (επί χάρτου) και
αύριο, Πέμπτη 12 Μαΐου, στις 11.00 π.μ. (πραγματική
επί του πεδίου) στην Κοινότητα Φούρκας του Δήμου
Κασσάνδρας. Το σενάριο της άσκησης θα είναι ρεαλι-
στικό, κατά το δυνατόν, με την υλοποίηση του επικαι-

ροποιημένου σχεδίου «Ιόλαος» έτους 2022, Δήμου
Κασσάνδρας. Μεταξύ εκείνων που θα δώσουν το
«παρών» είναι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας Χρ. Στυλιανίδης, ο γγ Πολιτι-
κής Προστασίας Βασ. Παπαγεωργίου, οι βουλευτές
Χαλκιδικής, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απ. Τζιτζικώστας, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκι-
δικής Γ. Γιώργος κ.ά.

Άσκηση ετοιμότητας για δασική πυρκαγιά, παρουσία Στυλιανίδη

Πέρασε στο… πάρα πέντε
το επιχειρησιακό σχέδιο
Κυριολεκτικά στο νήμα κατάφερε η διοίκηση

Ζέρβα να περάσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
της στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλο-
νίκης. Από την αντιπολίτευση ζητήθηκε ονομα-
στική ψηφοφορία και κατά την ψήφιση απουσία-
ζαν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι που πρόσκειν-
ται στην παράταξη του δημάρχου ή συνεργάζον-
ται με αυτήν. Αποτέλεσμα ήταν να χρειαστεί η δι-
πλή ψήφος του προέδρου του ΔΣ Πέτρου Λεκάκη
για να εγκριθεί το θέμα. 

Θερμό τετ α τετ 
Μακρόν - Τζιτζικώστα
Με τον Εμανουέλ Μακρόν συ-
ναντήθηκε ο Απόστολος Τζιτζι-
κώστας στην τελετή λήξης της
Διάσκεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης στο Στρασβούργο. Οι
δυο τους είχαν ένα θερμό τετ α
τετ, όπου συμφώνησαν πως
τώρα είναι η ώρα για να αλλά-
ξει ριζικά η Ευρώπη, να ακού-
σει τις ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών και να δώσει άμε-
σες και ουσιαστικές λύσεις
στα προβλήματα των πολιτών.

Ο Βαρτζόπουλος για
ποτάκι στο Κολωνάκι
Περισσότερα από τριάντα άτομα
αποδέχτηκαν την πρόσκληση του
Δημήτρη Βαρτζόπουλου το Σάβ-
βατο το βράδυ για χαλαρό ποτάκι
και κουβέντα σε γνωστό μαγαζί
στην περιοχή του Κολωνακίου. Ο
βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσα-
λονίκης προσκάλεσε όλους τους
συνέδρους της εκλογικής του πε-
ριφέρειας με αφορμή το 14ο Συ-
νέδριο της ΝΔ, οι οποίοι τον τίμη-
σαν με την παρουσία τους.

Στο ασανσέρ που…
συναντιόμαστε
Η λεζάντα της φωτογραφίας που
ανάρτησε ο Δημήτρης Γαλαμάτης
θα μπορούσε να είχε τίτλο το γνω-
στό τραγούδι «Στο ασανσέρ που συ-
ναντιόμαστε». Ο γενικός γραμματέ-
ας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
βρήκε τυχαία στον 6ο όροφο του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης τον υπουργό αγροτικής Ανά-
πτυξης Γιώργο Γεωργαντά, τη διευ-
θύντρια Επικοινωνίας του υπουρ-
γού Ψηφιακής Πολιτικής Χριστίνα
Ταχιάου και τον Γιώργο Τσακούμη,
πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚ.
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Γαύδος

Με απόφαση δημάρχου
κατεδαφίζονται οι καλύβες 
των ερημιτών

Με απόφαση δημάρχου, άρχισε από την περασμένη Τετάρ-
τη το γκρέμισμα των αυτοσχέδιων καλυβών, των γνωστών στο
νησί ως «ερημιτών», στην παραλία Σαρακήνικο. Πρόκειται για
άτομα που έχουν επιλέξει να ζουν μόνιμα στις αυτοσχέδιες
καλύβες στη συγκεκριμένη παραλία, καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Η οικεία δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη, προκειμένου
να ολοκληρώσει το έργο κατεδάφισης των αυτοσχέδιων κα-
λυβών και να ελευθερώσει την παραλία, δηλώνει ότι θα ζητή-
σει τη βοήθεια των εισαγγελικών αρχών, για να αντιμετωπίσει
τις σφοδρές αντιδράσεις των ερημιτών.

Πρόγραμμα ίδρυσης 
νέων τμημάτων 
βρεφονηπιακών σταθμών

H EETAA καλεί τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα
να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
συμμετοχή σε πρόγραμμα ίδρυσης και λειτουργίας νέων
τμημάτων βρεφονηπιακών σταθμών έως 31 Δεκεμβρίου
2022. 

«Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης», συνολικού

προϋπολογισμού 307.000 ευρώ, υπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού &

Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Φάνης Σπανός, για διενέργεια έρευνας στον αρχαιολογικό χώρο στο

Καστρί Κηρίνθου και την ανάδειξη του Μαυσωλείου Καρύστου. Το

ρωμαϊκό μαυσωλείο χρονολογείται στην αδριάνεια-αντωνίνεια περίοδο

(μέσα 2ου αιώνα μ.Χ.). Η κυρία Μενδώνη δήλωσε: «Πρόκειται για

σημαντικά έργα, που εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα

ανασυγκρότησης της Εύβοιας και προβάλλουν το πολιτιστικό απόθεμά

της». Από την πλευρά του, ο οικείος περιφερειάρχης Φάνης Σπανός

τόνισε: «Συγχρηματοδοτούμε τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο Καστρί

Κηρίνθου και την αποκατάσταση του ρωμαϊκού Μαυσωλείου Καρύστου.

Αποκρινόμενοι σε τοπικά αιτήματα, υπηρετούμε έναν μεγάλο στόχο, την

ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Στερεάς Ελλάδας».

Το Ελεγκτικό
δικαιώνει την
Περιφέρεια Ηπείρου 

Δημοσιεύτηκε η απόφαση 706/2022 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία
απορρίφθηκε η προσφυγή του ΦΟΔΣΑ και
επιβεβαιώνεται η αποκλειστική αρμοδιό-
τητα της Περιφέρειας Ηπείρου για τη με-
ταφορά του υπολείμματος από τη Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
στους ΧΥΤΥ. Στην πολυσέλιδη (50 σελίδων)
απόφαση, δικαιώνεται η Περιφέρεια
Ηπείρου σε ό,τι αφορά την υποχρέωσή της
να τηρήσει απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις
που έχει αναλάβει με τη Σύμβαση Σύμ-
πραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) για την κατασκευή και λειτουργία
του Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών
Αποβλήτων. Προ τούτο, το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο έκρινε: «Η τροποποίηση της προ-
γραμματικής σύμβασης δεν επαφίεται σε
μονομερείς ενέργειες του προσφεύγον-
τος ΦΟΔΣΑ, ούτε προβλέφθηκε ότι έκα-
στος ή από κοινού οι συμβληθέντες σύν-
δεσμοι διαχείρισης αποβλήτων, συνακό-
λουθα και ο καθολικός διάδοχός τους
ΦΟΔΣΑ, μπορούν να υπαναχωρούν από
την προγραμματική σύμβαση».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Βόρειο Αιγαίο

Επίσημα υποψήφιος
περιφερειάρχης 
ο Σταμάτης Μαλέλης

Την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Βορείου Αι-
γαίου ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Μαλέλης,
μπαίνοντας στην κούρσα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2023, απέναντι στον νυν περιφερειάρχη Κώστα Μου-
τζούρη. Στη συνέντευξη Τύπου, σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Μυτιλήνης, κατά την οποία ανακοίνωσε την υποψη-
φιότητά του, υποσχέθηκε: Την εκπόνηση ενός αξιόπιστου
σχεδίου για την ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου. Πραγμα-
τική διεκδίκηση των ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυ-
ξη της περιφέρειας. Κινητοποίηση, χωρίς αποκλεισμούς,
όλων των παραγωγικών δυνάμεων των νησιών μας. Βιώ-
σιμη διαχείριση του Μεταναστευτικού χωρίς ακρότητες,
λαϊκισμούς και επικίνδυνες κορόνες. Εκπόνηση επικοι-
νωνιακού σχεδίου για την ανάδειξη του Βορείου Αιγαίου
ως προορισμού για τον εσωτερικό και εξωτερικό τουρι-
σμό. Ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού θησαυ-
ρού των νησιών μας. Συγκρότηση ισχυρής ομάδας που θα
βγάλει το Βόρειο Αιγαίο από τον φαύλο κύκλο της υπανά-
πτυξης.
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Προγραμματικές συμβάσεις για ανάδειξη του Μαυσωλείου Καρύστου



Τ
ην αναγκαιότητα και περαιτέρω πα-
ράτασης των συμβάσεων των υπαλ-
λήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου που προσελήφθησαν στην Περιφέ-
ρεια Αττικής για την κάλυψη των έκτακτων
αναγκών της πανδημίας υπογραμμίζει με
νέο αίτημά του προς τον υπουργό Εσωτερι-
κών Μάκη Βορίδη ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης επισημαίνει την
ανάγκη παράτασης των συμβάσεων μέχρι
τη συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσλη-
ψή τους και καλεί την ηγεσία του υπουργεί-
ου Εσωτερικών να προχωρήσει σε ειδική
ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα μοριο-
δότησης σε όλους τους συμβασιούχους,
προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση
της σχετικής εμπειρίας που αποκόμισαν σε

μελλοντικές προκηρύξεις για τη στελέχωση
φορέων της Αυτοδιοίκησης με μόνιμο προ-
σωπικό. Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρ-
χης: «Οι αυξημένες ανάγκες που έχει δημι-
ουργήσει η πανδημία, η οποία εξακολουθεί
να είναι παρούσα, σε συνδυασμό με τη ση-
μαντική υποστελέχωση των υπηρεσιών
μας, καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω
παραμονή των συμβασιούχων ΙΔΟΧ στις
υπηρεσίες μας». Υπενθυμίζεται πως οι συμ-
βάσεις των εργαζομένων μετά και τη νέα δί-
μηνη παράταση που έδωσε το υπουργείο
Εσωτερικών λήγουν στα τέλη Μαΐου, ωστό-
σο, όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης, με δε-
δομένο ότι η πανδημία εξακολουθεί να εί-
ναι παρούσα, ανεξάρτητα από τις μεταβολές
στην έντασή της, η περαιτέρω παραμονή
τους κρίνεται αναγκαία.

Γερμανοί φοιτητές στην ΚΕΔΕ
Αντιπροσωπεία τριτοετών φοιτητών

της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στην
πόλη Κελ της Γερμανίας συνοδευόμενη
από τους καθηγητές Jurgen Flecken-
stein και Jurgen Kientz επισκέφθηκε
την ΚΕΔΕ, προκειμένου να ενημερω-
θούν για τη λειτουργία του θεσμού της
Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας καθώς και
για τη λειτουργία της ΚΕΔΕ και τη συμ-
βολή της στην ισχυροποίηση του θεσμού. Καλωσορίζοντάς τους, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δη-
μήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η ανταλλαγή τέτοιων συναντήσεων και η ανάπτυξη
γόνιμου διαλόγου και συνεργειών για θέματα που απασχολούν τον θεσμό της Αυτοδιοίκη-
σης μπορούν να συμβάλουν σε θετικά και χρήσιμα αποτελέσματα. Από την πλευρά τους οι
καθηγητές ευχαρίστησαν για τη φιλοξενία, τονίζοντας πως θεωρούν την ΚΕΔΕ πολύ ση-
μαντικό συνομιλητή στην Ελλάδα για θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ελπί-
ζοντας σε περαιτέρω συνεργασία. 

Στην Αμερική 
ο Κωνσταντάτος

Προσκεκλημένος της ομογένειας
και των ποντιακών σωματείων της
Αμερικής είναι ο δήμαρχος
Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος, που θα
συμμετάσχει σε εκδηλώσεις με
αφορμή την επέτειο της
Γενοκτονίας των Ποντίων το
διάστημα από 14 έως 19 Μαΐου
2022. Τις εκδηλώσεις
διοργανώνουν οι ομογενείς και τα
ποντιακά σωματεία σε πόλεις της
Αμερικής όπως η Βοστόνη και η
Νέα Υόρκη, αλλά και στο Ρόουντ
Άιλαντ. Στις εκδηλώσεις όπου θα
απευθύνει χαιρετισμό ο δήμαρχος,
θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο
έργο και την επένδυση του
Ελληνικού και κυρίως στη
δημιουργία του Μεγάρου
Παγκόσμιου Ποντιακού
Ελληνισμού Σουρμένων που θα
ανεγερθεί σε χώρο του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού, εντός της
επένδυσης.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
«συμμαχία» δύο «γαλάζιων»
παρατάξεων έχει φέρει σε
εξαιρετικά δύσκολη θέση ση-
μαντικά πασοκογενή στελέχη
της πόλης; Και αυτό γιατί από
τις προηγούμενες εκλογές εί-
χαν «συμμαχήσει» με τη μία,
που εκφράζει τη «λαϊκή Δε-
ξιά», προκειμένου να κοντρά-
ρουν τον πασοκογενή δήμαρχο,
αλλά τώρα βρέθηκαν σε πολύ
νεοφιλελεύθερο χώρο για να
μπορούν να εκφράσουν τις σο-
σιαλδημοκρατικές θέσεις του
νέου ΠΑΣΟΚ…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αυθημερόν και
αυτόματα η έκδοση
του ΤΑΠ
Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπω-
ρία θα μπορούν, πλέον, οι δημότες της
Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση περί
μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιου-
σίας (ΤΑΠ) από τον Δήμο Αθηναίων. Η
ψηφιακή υπηρεσία του δήμου, που τέ-
θηκε σε λειτουργία πριν από δύο χρό-
νια και έχει ήδη δεχθεί περισσότερες
από 31.000 αιτήσεις, αναβαθμίζεται
και κάνει τη ζωή των Αθηναίων ευκο-
λότερη, επιτρέποντάς τους να λαμβά-
νουν αυτόματα την πολυπόθητη βεβαί-
ωση. Συγκεκριμένα, μετά την απόφα-
ση που λήφθηκε από το δημοτικό συμ-
βούλιο για την αναβάθμιση της υπηρε-
σίας, ο χρόνος αναμονής μηδενίζεται,
καθώς μετά τη συμπλήρωση των απα-
ραίτητων στοιχείων του συμβαλλόμε-
νου και του μεταβιβαζόμενου ακινή-
του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν αμέσως αυτόματα στα χέρια
τους τη βεβαίωση. 

Έργα οδοποιίας 
4,6 εκατ. ευρώ 
στην Παλλήνη
Στη βελτίωση και αναβάθμιση 181 δρό-
μων, συνολικού μήκους 35 χλμ., προχω-
ρά ο Δήμος Παλλήνης, με δυο νέα έργα
οδοποιίας. Το ένα έργο, προϋπολογι-
σμού 1,8 εκατ. ευρώ, που αφορά τη Δη-
μοτική Ενότητα Γέρακα, ξεκίνησε την
Πέμπτη, ενώ σύντομα αναμένεται να ξε-
κινήσει και το δεύτερο έργο, προϋπολο-
γισμού 2,8 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά
τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης. Όπως
επισημαίνεται από τη δημοτική αρχή:
«Μόνο την τελευταία τετραετία έχουν
προωθηθεί έργα οδοποιίας, συνολικού
μήκους άνω των 100 χλμ., και στις τρεις
Δημοτικές
Ενότητες».
Ακόμη τονί-
ζεται ότι και
τα δυο νέα
έργα χρημα-
τοδοτούνται
επίσης από
ιδίους πό-
ρους του Δή-
μου Παλλή-
νης.

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
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Αίτημα για παράταση 
των συμβάσεων Covid
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Ο
ι δύο πυλώνες της Δύσης, οι ΗΠΑ
και ο γαλλογερμανικός άξονας της
ΕΕ, διαβεβαίωσαν χθες ότι στέκον-
ται στο πλευρό της Ουκρανίας στην

επίθεση που της εξαπέλυσε η Ρωσία. Σε κοι-
νές δηλώσεις από το Βερολίνο, ο νεοεκλεγείς
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο
Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είπαν
μάλιστα ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία σφυ-
ρηλάτησε και πάλι την Ευρώπη», υποσχόμε-
νοι ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Κίεβο
με στρατιωτικά, οικονομικά και ανθρωπιστι-
κά μέσα.

Στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στη Μόσχα, οι
δύο Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι «η Ου-
κρανία ανήκει στην Ευρώπη», ενώ ο Μακρόν
πρότεινε τη δημιουργία μιας «ευρωπαϊκής
πολιτικής κοινότητας», ενός σχήματος συ-
νεργασίας της ΕΕ με χώρες που δεν είναι μέ-
λη της, «αλλά μοιράζονται τις ευρωπαϊκές
αξίες», το οποίο θα μπορεί να περιλαμβάνει
την Ουκρανία αλλά και τη Βρετανία μετά το
Brexit.

Το Παρίσι ανακοίνωσε επίσης ότι σε τηλε-
φωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Μακρόν
με τον πρόεδρο της Λαϊκής Κίνας, ο Σι Τζιν-
πίνγκ, σύμμαχος του Πούτιν, συμφώνησε
στον «σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας
της Ουκρανίας».

Και αυτά την ώρα που η ΕΕ ετοιμάζεται να
επιβάλει εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού
πετρελαίου αυτή την εβδομάδα, ενώ ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε διά-
ταγμα για την επιτάχυνση παράδοσης στρα-

τιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, ενεργο-
ποιώντας έναν μηχανισμό που χρονολογείται
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, «όταν απο-
σκοπούσε στο να βοηθήσει την Ευρώπη να
αντισταθεί στον Χίτλερ», όπως ανακοίνωσε ο
Λευκός Οίκος.

Κοντά στα 4 δισ. οι ΗΠΑ στο Κίεβο
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, η κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ έχει ενισχύσει το Κίεβο με
στρατιωτική βοήθεια αξίας 3,8 δισ. δολαρίων.
Εντωμεταξύ, ο Πούτιν είναι αποφασισμένος
να μεταφέρει τον πόλεμο πέρα από το Ντονμ-
πάς και στην Υπερδνειστερία (αποσχισθείσα
περιοχή της Μολδαβίας στα σύνορα με την
Ουκρανία), σύμφωνα με ενημέρωση που πα-
ρείχε χθες η επικεφαλής των αμερικανικών
μυστικών υπηρεσιών Έιβριλ Χέινς, μιλώντας
στο Κογκρέσο σχετικά με τις «παγκόσμιες
απειλές».

Η Χέινς, η οποία ηγείται της υπηρεσίας που
είχε προειδοποιήσει πολλάκις για την επικεί-
μενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τόνισε
πως ο Ρώσος πρόεδρος σχεδιάζει μακρο-
χρόνιο πόλεμο, υπολογίζοντας ότι οι ΗΠΑ και
η Ευρώπη θα χάσουν την αποφασιστικότητά
τους. Ακόμη και αν η Ρωσία καταφέρει να
ενισχύσει τις προσπάθειές της, «δεν είμαστε

σίγουροι ότι η μάχη στο Ντονμπάς θα τερμα-
τίσει αποτελεσματικά τον πόλεμο», είπε η
Χέινς, επισημαίνοντας τις «μαξιμαλιστικές
βλέψεις» του Ρώσου προέδρου πέρα από την
Ουκρανία.

Σύμφωνα με το CNN, «ο Μπάιντεν δοκιμά-
ζει τα όρια του Πούτιν με την παροχή απί-
στευτων ποσοτήτων οπλισμού σε μια χώρα
που πολεμά με τον πυρηνικό αντίπαλο των
ΗΠΑ, στάση που θα ήταν αδιανόητη πριν από
την εισβολή, δεδομένης και της επιθυμίας
του Μπάιντεν να αποφύγει την ευθεία σύγ-
κρουση με τη Μόσχα».

«Ο ενεργός ρόλος των ΗΠΑ, του προπυργί-
ου του ευρύτερου δυτικού μετώπου κατά του
Πούτιν, που είχε ως αποτέλεσμα βαριές απώ-
λειες για τον ρωσικό στρατό, εγείρει ξανά
ερωτήματα για το πόσες πιέσεις είναι διατε-
θειμένος να ανεχθεί ο αυταρχικός ηγέτης της
Μόσχας προτού αντιδράσει, ενώ παραμένει
υπαρκτός ο κίνδυνος της χρήσης πυρηνικών
όπλων», τονίζει το CNN.

Παρακάμπτουν
τις κυρώσεις
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερι-
κών παρήγγειλε δεκάδες χιλιά-
δες νέα διπλωματικά διαβατή-
ρια για να παρακάμψει τις δυτι-
κές κυρώσεις, όπως ισχυρίζον-
ται αντιπολιτευόμενα ρωσικά
και δυτικά ΜΜΕ. Η κίνηση αυτή
θα επέτρεπε σε συνεργάτες του
Πούτιν, αξιωματούχους και κα-
τασκόπους, να μείνουν στο απυ-
ρόβλητο των ευρωπαϊκών κυ-
ρώσεων.
Τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν
ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών, υπό την ηγεσία του Σεργ-
κέι Λαβρόφ, ζήτησε από την
εταιρεία JSC GOZNAK να τυπώ-
σει 174.600 νέα διπλωματικά
διαβατήρια, το κόστος των οποί-
ων αγγίζει τα 3,8 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο
δεν διαθέτει περισσότερους
από 15.000 υπαλλήλους και μό-
νον το ένα τρίτο εξ αυτών πληροί
τα κριτήρια για να περιληφθεί
στη διπλωματική αποστολή της
Ρωσίας.
Επιπλέον, κρατικά ΜΜΕ της Ρω-
σίας και φίλοι του Πούτιν, φερέ-
φωνα του Κρεμλίνου, έχουν αρ-
χίσει πλέον να παραδέχονται
δημοσίως ότι ο πόλεμος στην
Ουκρανία δεν σημειώνει πρό-
οδο, καθώς υπάρχει σημαντικό-
τατη έλλειψη εξοπλισμού και
στρατιωτών. Όπως αναφέρει η
βρετανική εφημερίδα «The Dai-
ly Mail», «οι προπαγανδιστές
του Κρεμλίνου εκφράζουν δυ-
σφορία διαπιστώνοντας λάθη
και ελλείψεις».

«Απλώνει» τον πόλεμο 
στην Υπερδνειστερία

Τα νέα επεκτατικά σχέδια 
του Πούτιν και το ηχηρό
μήνυμα που του έστειλαν
Μακρόν και Σολτς ότι 
«ο πόλεμος στην Ουκρανία
σφυρηλάτησε την Ευρώπη»
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Τηλεργασία και Κυριακές χωρίς ΙΧ 
Ο

πόλεμος στην Ουκρανία έχει
προκαλέσει την πρώτη παγκό-
σμια ενεργειακή κρίση αυτού
του είδους και οι χώρες ανά τον

κόσμο πρέπει να μειώσουν την κατανάλω-
ση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στην
προειδοποίηση αυτή προέβη χθες η Διε-
θνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ). 

Για το σενάριο η Μόσχα να κλείσει τη
στρόφιγγα του αερίου προετοιμάζονται
στην ΕΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες,
στην Κομισιόν προσπαθούν εναγωνίως να
λύσουν το ενεργειακό σταυρόλεξο το
οποίο έχουν μπροστά τους, καθώς το σε-
νάριο ενός μπλακάουτ -και μάλιστα πιο
σύντομα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να
φανταστεί- είναι αναμφίβολα υπαρκτό. Σε
μια τέτοια περίπτωση, δε, ο κίνδυνος να
προκληθεί ένα πρωτόγνωρο και με απρό-
βλεπτες συνέπειες σοκ στις ευρωπαϊκές
οικονομίες και κοινωνίες είναι εξαιρετικά
μεγάλος.

Μείωση των ορίων ταχύτητας
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής

«El Pais», που παρουσίασαν «Τα Νέα», η
Κομισιόν ετοιμάζει και προτίθεται να πα-
ρουσιάσει στις 18 Μαΐου ένα σχέδιο έκτα-
κτης ανάγκης για τις δράσεις που πρέπει
να αναληφθούν το επόμενο διάστημα. Οι
δράσεις που εξετάζονται είναι:
� Τηλεργασία έως τρεις φορές την εβδο-

μάδα μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονό-
μηση 500.000 βαρελιών πετρελαίου.
Μία ημέρα τηλεργασίας ισοδυναμεί με
170.000 λιγότερα βαρέλια πετρελαίου
ημερησίως.

� Κοινή χρήση αυτοκινήτου με άλλους
ανθρώπους και ήπια οικονομική ενί-
σχυση σημαίνει 470.000 λιγότερα βα-
ρέλια.

�Μείωση ορίων ταχύτητας στους αυτοκι-
νητόδρομους τουλάχιστον κατά 10 χι-
λιόμετρα ανά ώρα ισούται με 430.000
βαρέλια λιγότερα.

� Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις
σημαίνει 380.000 βαρέλια λιγότερα,
ενώ η χρήση μονών-ζυγών στις πόλεις
εξοικονομεί 210.000 βαρέλια πετρέ-
λαιο.
Για εξοικονόμηση ενέργειας προτείνον-

ται επίσης: περιορισμός του αριθμού των
αεροπορικών ταξιδιών για επαγγελματι-
κούς λόγους, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων
και τρένων αντί για αεροπλάνα.

Στόχος, όπως τονίζεται, είναι να διασφα-
λιστεί η ενεργειακή επάρκεια πρωτίστως

για τα νοικοκυριά και τις ζωτικές δημόσιες
υπηρεσίες, όπως επίσης και για εκείνους
τους κλάδους της παραγωγής που έχουν
ζωτική σημασία (όπως συνέβη και με τα
πρώτα lockdowns του 2020, αφότου ξέ-
σπασε η πανδημία της Covid-19).

Το κενό των 50 δισ. κυβικών μέτρων
Ενδεικτικό του πόσο η υπόθεση κάθε

άλλο παρά απλή είναι, αποτελεί το γεγο-
νός πως από τα περίπου 155 δισ. κυβικά
μέτρα που αγόρασαν πέρυσι τα κράτη-μέ-
λη της ΕΕ από τη Ρωσία, εκτιμάται ότι μό-
νο τα δύο τρίτα μπορούν να καλυφθούν

εντός του έτους από άλλες πηγές. Κάτι
που σημαίνει, πρακτικά, ότι μένει ένα κε-
νό της τάξης των 50 και πλέον δισ. κυβι-
κών, ποσότητα η οποία ισοδυναμεί με το
σύνολο της κατανάλωσης Ρουμανίας,
Ουγγαρίας, Αυστρίας, Τσεχίας, Σλοβα-
κίας, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας -
ή με πάνω από το μισό του αερίου που έχει
ανάγκη η Γερμανία.

Ταυτόχρονα, οι Βρυξέλλες θα επιχειρή-
σουν να διασφαλίσουν ότι καμία χώρα της
ΕΕ δεν θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα έναντι κάποιας άλλης, επειδή θα
έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερες ποσότη-

τες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάτι
που σημαίνει, με τη σειρά του, ότι θα
υπάρξει ένας μηχανισμός αναδιανομής
ανάμεσα στα κράτη-μέλη, με ευθύνη της
Κομισιόν, ο οποίος αρχικά προβλέπεται να
λειτουργεί σε εθελοντική βάση και, εφό-
σον κριθεί αναγκαίο, να είναι υποχρεωτι-
κός και να συνοδεύεται από τις ανάλογες
ρήτρες.

«Κάθε κιλοβατώρα μετρά», είπε ο Γερ-
μανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οι-
κονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος δη-
μοσιοποίησε πρόσφατα μια σειρά κατευ-
θυντήριων γραμμών για τη μείωση της κα-
τανάλωσης. Παράλληλα, η κυβέρνηση του
Βερολίνου αποφάσισε να μειώσει στα 9
ευρώ για το επόμενο τρίμηνο την τιμή της
μηνιαίας κάρτας για τα δημόσια μέσα με-
ταφοράς, ώστε οι πολίτες να ενθαρρυν-
θούν να χρησιμοποιούν αυτά αντί των αυ-
τοκινήτων τους.

Έκτακτο σχέδιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το ενδεχόμενο ενεργειακού
μπλακάουτ - «Φρένο» 
στη χρήση αυτοκινήτου 
και περιορισμοί στα ταξίδια 

«Επιχείρηση Θερμοστάτης» στην Ιταλία
Στην Ιταλία, επίσης, έχει τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση του Μάριο
Ντράγκι η «Επιχείρηση Θερμοστάτης», με την οποία ελπίζει να εξοικονομήσει
2.000-4.000 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Σύμφωνα με τα μέτρα
που έχουν εγκριθεί για τα δημόσια κτίρια, δίνοντας ανάλογες συστάσεις και για
τα ιδιωτικά, τον χειμώνα η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμίζεται πάνω από
τους 19 βαθμούς Κελσίου, με μέγιστη απόκλιση δύο βαθμών. Όσο για το καλο-
καίρι, δεν θα μπορεί οι θερμοστάτες να πέφτουν κάτω από τους 27 βαθμούς, με
ανάλογη απόκλιση.
Ανάλογα μέτρα παίρνουν αυτή την περίοδο και άλλες χώρες της ΕΕ, όπως Γαλ-
λία, Ολλανδία, Αυστρία και Πορτογαλία. Στην πρώτη, μάλιστα, τον Μάρτιο η κυ-
βέρνηση είχε ζητήσει από τους πολίτες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια κα-
τεβάζοντας τους θερμοστάτες στα σπίτια κατά έναν βαθμό -«αυτό ισοδυναμεί με
12-15 λιγότερα τάνκερ μεθανίου στα γαλλικά λιμάνια», είχε δηλώσει τότε η CEO
του ενεργειακού ομίλου της Engie.
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Μπλόκο στη φοροδιαφυγή επιχειρούν να βάλουν το
υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με τη διασύνδεση
των ταμειακών μηχανών με τα POS, τη σύνδεση των τα-
μειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑ-
ΔΕ και την επέκταση της χρήσης POS στο σύνολο της οι-
κονομικής δραστηριότητας. Το έργο για την online δια-
σύνδεση ταμειακών μηχανών με POS και τη σύνδεσή
τους με την ΑΑΔΕ εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης,
από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί. Στην Ελλάδα υπολογί-

ζεται ότι λειτουργούν γύρω στις 600.000 ταμειακές μη-
χανές, από τις οποίες περίπου 288.000 μπορούν να συν-
δεθούν ηλεκτρονικά με την εφορία, 150.000 έχουν την
τεχνολογική δυνατότητα διασύνδεσης με τις φορολογι-
κές αρχές, ενώ υπάρχουν και 161.000 που δεν έχουν δια-
δικτυακές δυνατότητες λόγω παλαιότητας του μοντέλου.
Σε πολλούς τομείς δραστηριότητας της ελληνικής οικο-
νομίας, πάντως, η ύπαρξη, χρήση και λειτουργία ταμει-
ακών μηχανών δεν είναι υποχρεωτική (γυμναστήρια, εκ-

παιδευτικές υπηρεσίες, πάρκινγκ, υπηρεσίες πολιτι-
σμού, ενοικιάσεις οχημάτων κ.λπ.).

Υπολογίζεται ότι σε αυτούς τους τομείς θα εγκαταστα-
θούν περισσότερες από 50.000 ταμειακές μηχανές και
τερματικά POS. Με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχα-
νών και POS, η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο
τα έσοδα και θα καταγράφει τις συναλλαγές. Το έργο
υλοποιείται σταδιακά και θα έχει ολοκληρωθεί έως τον
Ιούνιο του 2024. 

ΑΑΔΕ: Επιταχύνεται η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS

Μ
ε σημαντικές αυξήσεις όσον
αφορά την τιμή των καυσίμων
και της βενζίνης έρχονται αν-
τιμέτωποι τις τελευταίες ημέ-

ρες τόσο οι ιδιοκτήτες βενζινάδικων όσο
και οι καταναλωτές, καθώς η μέση τιμή της
αμόλυβδης σε πανελλαδικό επίπεδο έχει
φτάσει στα επίπεδα των 2,168 ευρώ (σ.σ.
σύμφωνα με στοιχεία από το
fuelprices.gr).

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η αντί-
δραση της προέδρου των βενζινοπωλών
Αττικής, Μαρίας Ζάγκα, η οποία ερωτηθεί-
σα από την «Political» για το πού θα κινη-
θούν οι τιμές των καυσίμων, απάντησε: «Εί-
ναι μια περίεργη κατάσταση. Επί του πα-
ρόντος έρχονται τιμολόγια όλο με αυξή-
σεις. Τα έχω χάσει».

Κρατούν το πλαφόν
Σύμφωνα με την ίδια, πάντως, τα βενζι-

νάδικα κρατούν όσο μπορούν το πλαφόν,
«γιατί είναι πάνω από το κεφάλι μας η
“σπάθη” του προστίμου των 5.000 ευρώ,
αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με το λαθρεμπόριο
και εκεί πρέπει, επίσης, να στραφεί η προ-
σοχή των Αρχών».

Κληθείσα να περιγράψει την κατάσταση
στα πρατήρια υγρών καυσίμων, η κυρία
Ζάγκα σημείωσε ότι όσοι καταναλωτές
εξακολουθούν να βάζουν 20 ευρώ όπως
έβαζαν παίρνουν λιγότερα λίτρα και η αγο-
ραστική δύναμή τους έχει πέσει, προσθέ-
τοντας ότι «η δουλειά μας έχει χάσει από
20% έως και 30%, καθώς το ποσοστό της
πτώσης εξαρτάται από την περιοχή, αν εί-
ναι μικρό το πρατήριο, αν έχεις ανταγωνι-
σμό κ.λπ.».

Όπως τόνισε, αυτό που επιμένουν να ζη-
τούν οι πρατηριούχοι είναι η μείωση του Ει-
δικού Φόρου Κατανάλωσης και η μείωση
του ΦΠΑ από το 24% στο 19%, με την ίδια να
σημειώνει ότι «η μείωση του ΕΦΚ θα μπο-
ρούσε να εφαρμοστεί για την περίοδο της
κρίσης και τότε η τιμή της αμόλυβδης θα
μειωνόταν κατά 43 λεπτά το λίτρο». Η ίδια
περιέγραψε ως «είδος πολυτελείας» τη
βενζίνη, προσθέτοντας ότι «τα ταμεία μας
δεν πάνε καλά, αντίθετα με το παρεμπόριο».

Να συνεχιστεί το Fuel Pass
H πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής

τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της επιδότη-

σης καυσίμων μέσω του Fuel Pass, ζητών-
τας, όμως, να γίνει πιο απλή η διαδικασία
χορήγησής του, «γιατί ταλαιπωρούνται οι
πολίτες».

«Βιώνουμε ιστορικά υψηλά»
Για το ζήτημα που κυριολεκτικά κατα-

στρέφει τον οικονομικό προϋπολογισμό
των νοικοκυριών μίλησε στην «Political» o
Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, τονίζοντας
την ανάγκη να βρεθεί μια άμεση λύση, όχι
σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο.

«Βιώνουμε ιστορικά υψηλά στις τιμές
των καυσίμων. Πανάκριβη η βενζίνη, πανά-

κριβα τα καύσιμα. Έχει φτάσει η βενζίνη
πάνω από τα 2,2 ευρώ/λίτρο. Πρέπει να
βρεθεί άμεσα μια λύση, είτε είναι πανευ-
ρωπαϊκή είτε είναι παγκόσμια. Πρέπει να
βρεθεί μια λύση για την ενέργεια», είπε ο κ.
Κιούσης αναφορικά με τις υψηλές τιμές
στα καύσιμα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «έχουν
πέσει οι μετακινήσεις και έχει μειωθεί η
κατανάλωση», τονίζοντας πως οι πωλήσεις
έχουν πέσει στο 20%.

Πάνω από 2,16 ευρώ 
η αμόλυβδη - Τι λένε
παράγοντες της αγοράς 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ράλι χωρίς τέλος τα καύσιμα 

Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος 
βενζινοπωλών Αττικής 

Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος



Τ
ο τετραπλό σοκ από το μέτωπο
των τιμών των βασικών ενερ-
γειακών προϊόντων είχε ως
αποτέλεσμα την εκτίναξη του

πληθωρισμού στο 10,2% τον Απρίλιο, σε
σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα,
κάτι που είχε να συμβεί από το τέλος του
1994! 

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η μεγάλη
ζημιά προκλήθηκε από την εκτίναξη της
τιμής του φυσικού αερίου κατά 122,6%,
του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 88,8%,
του πετρελαίου θέρμανσης κατά 65,1%
και των καυσίμων-λιπαντικών κατά 29%.
Επιπλέον, τον Απρίλιο, λόγω και των
εορτών του Πάσχα, σημειώθηκε μεγάλη
αύξηση στην τιμή του ελαιόλαδου κατά
22%, ενώ τα κρέατα αυξήθηκαν κατά
14,1%, τα νωπά λαχανικά κατά 13% και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα-αυγά κατά
11,7%. Οι τιμές των φρούτων αυξήθηκαν
κατά 8,6%, ενώ αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι οι τιμές των μεταχειρισμέ-
νων αυτοκινήτων αυξάνονται ταχύτερα
από τις αντίστοιχες των καινούργιων
(11,5% έναντι 8,9% αντίστοιχα). Σχετική
σταθερότητα σημείωσαν οι τιμές των
εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και κα-
φενείων, καθώς η αύξηση σε σχέση με

πέρσι διαμορφώθηκε στο 3,3%. 
Από τα στοιχεία προκύπτει ανησυχη-

τική αύξηση στο λεγόμενο «τουριστικό
πακέτο», καθώς οι τιμές των ακτοπλοϊ-
κών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 17,7%,
των αεροπορικών κατά 15,7% και των ξε-
νοδοχείων κατά 16,1%. Οριακή αύξηση
κατά 1,6% σημείωσαν οι τιμές στα ενδύ-
ματα-υποδήματα, ενώ μείωση παρου-
σίασαν μόνο τα φαρμακευτικά προϊόντα
κατά 1,3% και τα ασφάλιστρα των οχημά-
των κατά 1,6%. 

Παρεμβάσεις
Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για

τα τιμολόγια του ρεύματος και του φυσι-
κού αερίου αναμένεται να επιδράσουν
θετικά στον τιμάριθμο του Μαΐου, εκτός
και αν η κατάσταση επιδεινωθεί στο μέ-
τωπο του πολέμου της Ουκρανίας. Επι-
πλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η έκρηξη
των τιμών τον Απρίλιο δημιουργεί… κα-
κό προηγούμενο σε σχέση με το διαθέ-
σιμο εισόδημα, αλλά και τον ονομαστικό
μισθό, ακόμη και μετά την αύξηση κατά
7,5% που ισχύει από την 1η Μαΐου ή 9,5%

από την αρχή του έτους. 
Ταυτόχρονα, μεγάλο πονοκέφαλο για

την κυβέρνηση αποτελεί η εξέλιξη των
τιμών των ειδών διατροφής, καθώς μέ-
σα στον Μάιο τα σουπερμάρκετ ετοιμά-
ζονται να μετακυλίσουν στον τελικό κα-
ταναλωτή διαδοχικές αυξήσεις, ως απο-
τέλεσμα της αύξησης των τιμών στη χον-
δρική, η οποία πυροδοτείται κυρίως από
την έκρηξη του ενεργειακού κόστους.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης, μετά τις παρεμβάσεις στον μηχανι-
σμό των τιμών ρεύματος και φυσικού
αερίου, αναμένει τα αποτελέσματα των
επιπτώσεων στον τιμάριθμο κατά το
προσεχές τρίμηνο και στη συνέχεια,
ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο
και τις συνθήκες, θα παρέμβει, εφόσον
κριθεί απαραίτητο, έτσι ώστε να μει-
ωθούν οι επιβαρύνσεις στα τρόφιμα και
σε άλλα βασικά αγαθά του μέσου νοικο-
κυριού. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

EBRD: Διετής άνοδος
του ΑΕΠ κατά 6,4%

Σωρευτική ανάπτυξη 6,4% αναμένεται να
παρουσιάσει η ελληνική οικονομία τη διε-
τία 2022-2023, σύμφωνα με την Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης (EBRD). Αυτό σημαίνει ότι, στο τέλος
του 2023, το ΑΕΠ της χώρας θα έχει ανέλ-
θει στα 192,7 δισ. ευρώ, έναντι 181 δισ. ευ-
ρώ στο τέλος του 2021, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 11,7 δισ. ευρώ. Εφόσον επι-
βεβαιωθεί η πρόβλεψη της EBRD, τότε σε
σχέση με τα χαμηλά του 2020 το ελληνικό
ΑΕΠ θα σημειώσει αύξηση κατά 25,7 δισ.
ευρώ, μέσα σε τρία χρόνια. Στην έκθεση
της τράπεζας αναφέρεται ότι, παρά τους
κινδύνους που εγκυμονεί ο πόλεμος στην
Ουκρανία, μέχρι στιγμής οι προϋποθέσεις
για την ελληνική οικονομία είναι θετικές,
αναδεικνύοντας ως ισχυρούς πυλώνες τον
τουρισμό, τις εξαγωγές, τις επενδύσεις,
την κατανάλωση και τους πόρους του Τα-
μείου Ανάκαμψης. 

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η δυναμική
ανάπτυξης σε ολόκληρο τον ελληνικό με-
ταποιητικό τομέα έχει επιβραδυνθεί το
2022, αλλά παραμένει σημαντική, ενώ ο
δείκτης της ανεργίας έχει υποχωρήσει κά-
τω από το 13%, ύστερα από πάρα πολλά
χρόνια. Σύμφωνα με την ΕBRD, ενώ το δη-
μόσιο χρέος της Ελλάδας παραμένει εξαι-
ρετικά υψηλό, στο περίπου 200% του ΑΕΠ,
το σχετικά χαμηλό κόστος της χρηματοδό-
τησης από την αγορά έχει δώσει στο κρά-
τος τη δυνατότητα να στηρίξει την οικονο-
μία κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορο-
νοϊού. Επιπλέον, τονίζει ότι ο πόλεμος στην
Ουκρανία μπορεί να επηρεάσει την οικο-
νομία, όχι τόσο μέσω άμεσων συνδέσεων,
αλλά εμμέσως, μέσω υψηλότερων ενερ-
γειακών τιμών, των προβλημάτων στην
αλυσίδα εφοδιασμού, της αύξησης του κό-
στους χρηματοδότησης και πιθανώς των
χαμηλότερων από ό,τι αναμενόταν τουρι-
στικών αφίξεων, εάν η ύφεση επικρατήσει
σε μεγάλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
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Στο 10,2% «σκαρφάλωσε»
τον Απρίλιο - Η μεγάλη 
ζημιά προκλήθηκε λόγω 
της εκτίναξης της τιμής 
του φυσικού αερίου

Σε υψηλό 28 ετών με…
τετραπλό (ηλεκτρο)σοκ!

Π Λ Η Θ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ



Σ
ε πτωτικό κανάλι παραμένει
το ελληνικό χρηματιστήριο,
επηρεαζόμενο από το αρνη-

τικό κλίμα που επικρατεί στις διε-
θνείς αγορές. Τη Δευτέρα ο Γενι-
κός Δείκτης συμπλήρωσε έξι συ-
νεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις
με αθροιστικές απώλειες 7,12% και
ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών
εννέα συνεχόμενες «κόκκινες»
συνεδριάσεις με αθροιστικές απώ-
λειες 16,34%. Οι έξι συνεχόμενες
πτωτικές είναι ρεκόρ εξαμήνου για
τον ΓΔ, καθώς παραπέμπει στο
διάστημα από 9/11 έως και
16/11/2021 και οι εννέα πτωτικές
για τον τραπεζικό δείκτη είναι αρ-
νητικό ρεκόρ 6,5 ετών, καθώς πα-
ραπέμπει στο διάστημα από 10/11
έως και 23/11/2015, όταν ο τραπεζικός δείκτης είχε συμπληρώσει δέκα συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Τεχνικά, αν για τον
Γενικό Δείκτη καταστρατηγηθεί η στήριξη στις 855 - 850, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 843, 833 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 μηνών) και 817 - 782 μονάδες (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Οι αντιστάσεις στις 888, 889 - 899 (στριμώχνονται
οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 922, 938, 944 και 950 μονάδες.

Στο μουσικό φεστιβάλ Release
Athens η ZeniΘ

Η ΖeniΘ, ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμέ-
νης ενέργειας στην Ελλάδα, θα συμμετέχει ως
ένθερμος υποστηρικτής στο φετινό Release
Athens, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά
γεγονότα της χρονιάς με παγκοσμίου φήμης
καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys, Iggy Pop,
Nick Cave & The Bad Seeds και πολλά ακόμη
μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, σύμ-
φωνα με εταιρική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο
της κορυφαίας εμπορικής συνεργασίας, η
ZeniΘ θα διαθέσει κατά αποκλειστικότητα φυ-
σικά εισιτήρια για προπώληση, θα προσφέρει
δωρεάν προσκλήσεις και θα έχει ξεχωριστή
παρουσία στον συναυλιακό χώρο με μοναδι-
κές εκπλήξεις για τους φίλους της μουσικής.

Η Πειραιώς στηρίζει 
τους αποφοίτους λυκείου 
στη Βόρεια Εύβοια
Η Τράπεζα Πειραιώς σε ειδική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Μαΐ-
ου απένειμε υποτροφίες σε αποφοίτους
λυκείων του 2021 που προέρχονται από τις
πυρόπληκτες περιοχές Λίμνης - Γουβών -
Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας. Σύμφω-
να με εταιρική ανακοίνωση, η τράπεζα, στο
πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος στή-
ριξης των πυρόπληκτων, απένειμε υποτρο-
φίες ύψους 2.500 ευρώ σε 34 αποφοίτους
που εισήχθησαν σε ΑΕΙ το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022.

Trastor: Πώληση 
τραπεζικού καταστήματος

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει την πώληση
ενός τραπεζικού καταστήματος στο Χαλάνδρι
Αττικής επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 28
συνολικής επιφανείας 320,43 τμ έναντι συνο-
λικού τιμήματος €1.075.000. Το ακίνητο είχε
αποκτηθεί τον Αύγουστο του 2017 έναντι
€780.000. H εν λόγω πώληση αποτελεί μέρος
της στρατηγικής αποεπένδυσης της εταιρείας
από συγκεκριμένα ακίνητα, κατοχυρώνοντας
πρωτίστως σημαντικές υπεραξίες για τους
μετόχους της, και είναι σύμφωνη με τη δια-
μόρφωση του βέλτιστου επενδυτικού χαρτο-
φυλακίου ακινήτων, σύμφωνα με τον οικονο-
μικό κύκλο της κτηματαγοράς.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Συμφωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας στους τομείς των
ανανεώσιμων πηγών και ειδικότερα των υπεράκτιων αιολικών
πάρκων αλλά και του υγροποιημένου φυσικού αερίου υπεγράφη-
σαν από τον Όμιλο Motor Oil στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι. Συγκεκρι-
μένα, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC)
και η Μotor Oil υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία-πλαίσιο για
διερεύνηση ευκαιριών παροχής φορτίων υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου (LNG) στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της μελ-

λοντικής πλωτής μονάδας αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και της μονάδας επαναεριοποίησης (FSRU)
της Dioriga Gas, καθώς και για τη διερεύνηση άλλων ευκαιριών συνεργασίας στον τερματικό σταθμό της Dioriga Gas.
Επίσης, υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στην εταιρεία Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) και τη
Motor Oil για την πιθανή ανάπτυξη υπεράκτιων πάρκων παραγωγής αιολικής ενέργειας και άλλων έργων παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα.

Η Real Consulting ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 6/5/2022 υπε-
γράφη ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή «Κοινωνία της Πληροφορίας
ΜΑΕ», εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, και τους αναδόχους του έργου την ένωση εταιρειών Uni Sys-
tems - PwC - Real Consulting η σύμβαση για το έργο «Μεταρρύθμι-
ση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη
λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov-ERP)», συνολικού προϋπολογισμού
51.522.000€. Το Gov-Erp αποτελεί το πρώτο έργο που έχει ενταχθεί
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και γίνεται ένα από
τα πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που περνούν σε στάδιο υλοποίησης, το οποίο θα αποτελέσει το νέο ψηφιακό
εργαλείο για τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του ελλη-
νικού Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του.

ΚτΠ: Υπεγράφη έργο με Uni Systems - PwC - Real Consulting
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Σε πτωτικό κανάλι το χρηματιστήριο

Motor Oil: Συμφωνίες συνεργασίας με εταιρείες του Άμπου Ντάμπι



H
Prosvasis, μέλος του Ομίλου εταιρειών Softone,
επεκτείνει τις δυνατότητες της εφαρμογής Pros-
vasis GO, καλύπτοντας πλέον ολοκληρωμένα τις

ανάγκες διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων και ενοι-
κιαζόμενων δωματίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών
της έκδοσης και διαβίβασης πιστοποιημένων ηλεκτρονι-
κών τιμολογίων στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και
της διασύνδεσης με τον λογιστή της επιχείρησης. Σύμ-
φωνα με εταιρική ανακοίνωση, η νέα λειτουργία της
εφαρμογής Prosvasis GO αναπτύχθηκε σε συνεργασία
με τη Sunsoft, εξειδικευμένο πάροχο λύσεων λογισμικού
για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Η νέα λειτουργία
επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε τιμές κρατήσεων, ενώ
παρέχει άμεση και πλήρη εικόνα της διαθεσιμότητας των
δωματίων, συνδυάζοντας πληροφορίες που οδηγούν σε
σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, καθώς η καταχώριση
κρατήσεων γίνεται εύκολα και γρήγορα, με drag & drop
επάνω στη γραφική απεικόνιση των δωματίων. Αντίστοιχα
απλώς παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης κρατήσεων
σε νέες ημερομηνίες και δωμάτια ώστε να διευκολύνει
την επίτευξη της μέγιστης δυνατής πληρότητας.

Aluminco: Αναπτύσσει προϊόντα
από «πράσινο» αλουμίνιο

Nova: Χρυσός χορηγός 
επικοινωνίας της ΕΟΕ

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρό-
χου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ως χρυσός χορηγός
επικοινωνίας με στόχο τη δημιουργία περιεχομένου για
την ανάδειξη των αθλητών αλλά και του έργου της Ελληνι-
κής Ολυμπιακής Επιτροπής, σύμφωνα με εταιρική ανα-
κοίνωση. Την Πέμπτη 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η με-
τάδοση της ετήσιας εκδήλωσης τιμητικών βραβεύσεων
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) από το No-
vasports. Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης τιμητικών
Βραβεύσεων, η Nova απένειμε ειδικό βραβείο, που θε-
σμοθετεί φέτος, με στόχο την αναγνώριση ενός αθλητή ή
μιας αθλήτριας για τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμ-
πιακή Ιδέα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Παπουτσάνης: Άνοδος τζίρου 45% 
το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση κατά 45% στον κύκλο εργασιών συγκρι-
τικά με το α’ τρίμηνο 2021 εμφάνισε ο Παπουτσά-
νης. Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 14,9 εκατ.
ευρώ. Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων
έχουν ως εξής: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 46%.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,8 εκατ.
ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
του 2021, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 40%.
Ισχυρότατη αύξηση κατά 83% στις εξαγωγές, σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που
ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας
το 74% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Philip Morris: Σε συζητήσεις 
για εξαγορά της Swedish Match AB
Η Philip Morris International Inc βρίσκεται σε
συζητήσεις για την εξαγορά της ευρωπαϊκής
εταιρείας προϊόντων καπνού χωρίς καύση
Swedish Match AB σε μια συμφωνία που θα
μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 15
δισ. δολάρια, μεταδίδει η «Wall Street Journal»
επικαλούμενη πηγές με γνώση της συζήτησης.
Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών ενδεχο-
μένως να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και
αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει η «WSJ»,
αν και οι πηγές της εφημερίδας επισημαίνουν
ότι οι συνομιλίες μπορεί και να καταλήξουν σε
αδιέξοδο.

Στα 14,6 δισ. ευρώ 
τα έσοδα της Bayer

Πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών κινή-
θηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της Bayer για το α’
τρίμηνο του 2022, με τη διοίκηση της γερμανικής
φαρμακευτικής να κάνει λόγο για μικρό αντίκτυπο
στη λειτουργία της από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ειδικότερα, τα έσοδα από πωλήσεις της εταιρείας
διαμορφώθηκαν σε 14,64 δισ. ευρώ έναντι εκτίμη-
σης των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκό-
πηση της Bayer για έσοδα 13,65 δισ. ευρώ. Τα προ-
σαρμοσμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 5,25 δισ.
ευρώ έναντι 4,55 δισ. ευρώ που εκτιμούσαν οι
αναλυτές.
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Η Prosvasis αναβαθμίζει 
τη διαχείριση τουριστικών
καταλυμάτων

Δεύτερη CEO στην TÜV Hellas 
η Βασιλική Καζάζη

Τη θέση της δεύτερης
διευθύνουσας συμβού-
λου της TÜV Hellas (TÜV
Nord) αναλαμβάνει η Βα-
σιλική Καζάζη, στο πλαί-
σιο των διοικητικών αλ-
λαγών που πραγματοποι-
ούνται στην εταιρεία. Ση-
μειώνεται ότι τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου δια-
τηρεί και ο κ. Σάββας Πελτέκης, καθώς το νέο οργανό-
γραμμα του φορέα προβλέπει την ύπαρξη δύο διευθύ-
νοντων συμβούλων. Έτσι, ο κορυφαίος φορέας πιστο-
ποίησης στην Ελλάδα ενισχύει περαιτέρω το διοικητικό
του σχήμα, ανταποκρινόμενος στις νέες προκλήσεις και
στα καινούργια δεδομένα του κλάδου, ενώ παράλληλα
υλοποιεί στην πράξη τη δέσμευσή του για την τήρηση
των κριτηρίων ESG, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση.

Η Aluminco AE, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον
χώρο του αλουμινίου στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτε-
ρικό, συνεχίζει και επενδύει σε έναν από τους πιο ση-
μαντικούς πυλώνες στρατηγικής της, αυτόν της βιωσι-
μότητας. Πλέον αναπτύσσει τα καινοτόμα προϊόντα της
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη αλουμίνιο πιστοποι-
ημένα παραγόμενο από 100% πράσινη ενέργεια, σύμ-
φωνα με εταιρική ανακοίνωση. Πιο συγκεκριμένα, η
πρώτη ύλη των συστημάτων Skyline -της νέας προϊοντι-
κής κατηγορίας της Aluminco AE- παράγεται με ηλε-
κτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και κυρίως
υδροηλεκτρική. Τελευταία απόδειξη της πράσινης φι-
λοσοφίας της εταιρείας είναι η ένταξή της στην περι-
βαλλοντική δήλωση προϊόντος (Environmental Product
Declaration - EPD). Πρόκειται για ένα σύστημα οικολο-
γικής σήμανσης με τη μορφή επαληθεύσιμου εγγράφου
που πιστοποιεί με διαφάνεια την περιβαλλοντική επί-
πτωση των προϊόντων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ξ
εχωριστή είναι η σημερινή αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Super League 1, γιατί τα
ευρωπαϊκά εισιτήρια παίρνουν «χρώμα»,
τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος. Στο

«Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πα-
ναθηναϊκό και στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Η έκβα-
ση των αγώνων αυτών θα καταδείξει και σε μεγάλο
βαθμό τις ομάδες που θα πάρουν το ευρωπαϊκό εισι-
τήριο για συμμετοχή στο Conference League την προ-
σεχή σεζόν. Η ΑΕΚ έχει θεωρητικά εύκολο έργο με τον
ΠΑΣ στο ΟΑΚΑ, αλλά δεν πείθει ότι μπορεί.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Στο ντέρμπι των «αιωνίων»
ο προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς θα πα-
ρατάξει κυρίως τη βασική ενδεκάδα, καμία σχέση με
τους πιτσιρικάδες που έβαλε και νίκησαν 1-0 τον Άρη
στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κατα-
κτήσει και μαθηματικά τον τίτλο, καθότι αποσπάστηκε
19 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά η
ιστορία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις είναι αμείλι-
κτη και μέρος της κουλτούρας-γοήτρου των οπαδών
των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, που πέραν του
πρωταθλήματος έχει και άλλο δρόμο προς την Ευρώ-
πη, μέσω της κατάκτησης του Κυπέλλου, όπως και ο

έτερος φιναλίστ ΠΑΟΚ, θα παραταχθεί κομπλέ. Είναι
σε πολύ καλό φεγγάρι οι «πράσινοι», παίζουν το καλύ-
τερο ποδόσφαιρο αυτή την εποχή. 

Στην Τούμπα, είναι ένα αίνιγμα το «κλάσικο» της πό-
λης. Ο ΠΑΟΚ δεν αντέχει και άλλο αρνητικό αποτέλε-
σμα, μετά τα εννέα σερί ματς δίχως νίκη και ανάμεσα
σε αυτά έξι ήττες, αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων 30

χρόνων σχεδόν. Το ερώτημα είναι αν ο Ρουμάνος τε-
χνικός Ραζβάν Λουτσέσκου θα ξεκινήσει με ό,τι καλύ-
τερο έχει στη φαρέτρα του, όταν ο ίδιος τονίζει ότι οι
παίκτες του είναι ξεζουμισμένοι από τα συνεχή παι-
χνίδια. Ο Άρης έχει μοναδική ευκαιρία να ξανανικήσει
τον ΠΑΟΚ και να πάρει ευρωπαϊκή αύρα. Στο ματς με
τον Ολυμπιακό, ωστόσο, 0-1 την περασμένη Κυριακή,
ήταν επιεικώς απαράδεκτος, ενώ τελείωσε και ο «μή-
νας του μέλιτος» με τον Αργεντινό τεχνικό Χερμάν
Μπούργος.

Στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ ελπίζει να περάσει τον κοφτερό
σκόπελο του ΠΑΣ Γιάννινα. Αν δεν το κάνει, κινδυ-
νεύει να εισέλθει στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά»
χωρίς παράσημο.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, 
ΠΑΟΚ - Άρης και ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
σήμερα στη Super League 1

Bαθμολογία
(Πλέι οφ) (33 αγ.)

Ολυμπιακός................79

ΠΑΟΚ..........................60

Παναθηναϊκός............55

Άρης............................53

ΑΕΚ.............................53

ΠΑΣ Γιάννινα ..............46Δύο ντέρμπι και μία παγίδα

Απομένουν
8η αγωνιστική - Σήμερα

18.30: ΠΑΟΚ - Άρης 
19.30: ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 

21.00: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 
9η αγωνιστική - 14 Μαΐου

20.00: Άρης - ΑΕΚ 
20.00: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

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

20.00: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 
20.00: ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης



Μ
ε τη φανέλα της Μάντσε-
στερ Σίτι θα συνεχίσει από
τη νέα σεζόν την καριέρα

του ο Νορβηγός επιθετικός της
Ντόρτμουντ, Έρλινγκ Χάαλαντ. Οι
«πολίτες» δεν έδωσαν οικονομικές
λεπτομέρειες για τη συμφωνία, αλ-
λά τα γερμανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι
το συνολικό κόστος για συμφωνία
πέντε ετών θα μπορούσε να ξεπε-
ράσει τα 300 εκατ. ευρώ, συμπερι-
λαμβανομένων του μισθού, των
αμοιβών του μάνατζερ και των μπό-
νους. Οι «Times» αναφέρουν ότι ο
Χάαλαντ θα λαμβάνει 400.000 λίρες
την εβδομάδα (467.000 ευρώ), που
ισοδυναμούν με 24 εκατ. ευρώ τη
σεζόν, κάτι που θα τον κάνει έναν
από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Premier League. Η Σίτι, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα, θα
πληρώσει στην Ντόρτμουντ τη ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη, που τελικά είναι 60 εκατ. ευρώ, αν και το τελικό
κόστος της μεταγραφής θα ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ, υπολογίζοντας τις προμήθειες στον πατέρα του ποδο-
σφαιριστή και τον μάνατζερ.

«Απασφάλισε» η Σίτι τη «βόμβα»… Χάαλαντ Μάντσεστερ Γ.: Φεύγει 
ο Πογκμπά, μένει ο Κριστιάνο

Τουλάχιστον οκτώ παίκτες θα φύγουν από τη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι, ανάμεσά
τους και ο Γάλλος διεθνής Πολ Πογκμπά, μετά τη
σούπερ αποτυχημένη σεζόν. Φυσικά, ο νέος τεχνι-
κός της ομάδας, Ολλανδός Τεν Χαγκ, σημερινός του
Άγιαξ, δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα αποδέσμευσης
του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η πρώτη μεταγραφή της
Γιουνάιτεντ θα είναι ο Πάου Τόρες της Βιγιαρεάλ
έναντι 60 εκατ. ευρώ.

Στην «Αγιά Σοφιά» 
ο τελικός 
του Conference League 

Στο νεότευκτο γήπεδο της ΑΕΚ «OPAP Arena -
Αγιά Σοφιά» θα γίνει ο τελικός του Conference
League το 2024. Σε αυτή την απόφαση κατέληξε η
UEFA έπειτα από εισήγηση του εκτελεστικού της
διευθυντή Θόδωρου Θεοδωρίδη. Τελευταία φορά
που η Ελλάδα φιλοξένησε ευρωπαϊκό τελικό ήταν
το 2007 στο Champions League, όπου η Μίλαν νί-
κησε 2-0 τη Λίβερπουλ.

Τα παιδικά χρόνια 
του Κριστιάν Καρεμπέ
Από τη συνέντευξη του Κριστιάν Καρεμπέ σε

ραδιόφωνο της Αργεντινής: «Ήμασταν 18 αδέλ-
φια και χωρίζαμε το ψωμί σε 18 κομμάτια. Έκανα

κάθε μέρα 14 χιλιόμετρα για να φέρω το ψωμί, μέ-
χρι τα 15 μου. Στην πραγματικότητα, το μόνο μου όνει-
ρο ήταν να φάω ένα μήλο, ήταν πολυτέλειά μου. Ο
αθλητισμός μού πρόσφερε μια ευκαιρία στη ζωή». Ο
Καρεμπέ γεννήθηκε στη Νέα Καληδονία.

Κοντοές: «Θα αυτοκτονήσει
κι άλλος ποδοσφαιριστής»!

Συγκλονιστική δήλωση του τεχνικού διευθυντή
του Πανιωνίου Γιάννη Κοντοέ, άλλοτε παίκτη της
ΑΕΚ, του Πανιωνίου και του Ατρομήτου: «Πριν από
λίγο καιρό είχαμε την αυτοκτονία ενός παίκτη, του
Νίκου Τσουμάνη. Γνωρίζω προσωπικά ότι θα έχου-
με και άλλη, ξέρω από παίκτη που του χρωστάνε οι
ομάδες ότι είναι σε απόγνωση. Και πάλι όλοι θα
ευαισθητοποιηθούν για λίγο. Κάποιες ομάδες δεν
του έχουν δώσει τα δεδουλευμένα του».

Ο Γιάννης ήταν μόνος του, έχασαν οι Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι συγκλονιστικός, όμως δεν
μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα των Μπακς από τους Σέλτικς των τρο-
μερών Χόρφορντ, Τέιτουμ που έκαναν το μπρέικ 116-108 και ισοφάρι-
σαν τη σειρά σε 2-2. Ο «Greek Freak» ήταν εκπληκτικός (34 π., 18 ρ., 5
ασ.), όμως δεν κατάφερε να βρει τη λύση απέναντι στον Αλ Χόρφορντ
(30 π., 8 ρ., 3 ασ.) και τον Τζέισον Τέιτουμ (30 π., 13 ρ., 5 ασ.). Σημαντι-
κή η απουσία του Μίντλεντον για τους Μπακς.

Η αστυνομία του Όραντζ Κάουντι της Φλόριντα βρήκε τον δολοφόνο τού άλλοτε
μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού Άντριαν Πέιν (31 ετών). Ο τηλεοπτικός σταθμός FOX35
πρόβαλε σοκαριστικό βίντεο από την ώρα του πυροβολισμού. Πριν από λίγες μέρες, ο
Αμερικανός είχε πανηγυρίσει το νταμπλ στο Κατάρ με την Αλ Σαντ μαζί με τους Βασίλη
Μπρατσιάκο, Ζήση Σαρικόπουλο και είχε γυρίσει πρόσφατα στην πατρίδα του.

SPORTS
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Βρέθηκε 
ο δολοφόνος 
του Πέιν
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Ο «Masterchef» Πάνος Ιωαννίδης
και η σύντροφός του έγιναν γονείς
ενός υγιέστατου αγοριού και δεν το
έμαθε κανείς!

• Ο ευτυχισμένος μπαμπάς ήταν
ο ίδιος που μαρτύρησε πως ο
Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η
Χρύσα Μιχαλοπούλου περιμέ-
νουν αγοράκι.

• Αλλάζει τίτλο η πολυαναμενόμενη
σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιά-
τη. Από «Δάσκαλος» θα λέγεται
«Maestro».

• Δύσκολες στιγμές για τον Νίκο
Ξανθόπουλο. Η σύζυγός του Ερι-
φύλη υποβλήθηκε σε επέμβαση
καρδιάς.

• «Γνωρίζω ότι θέλατε να με δείτε
στον τελικό, αλλά το έπαθλο για εμέ-
να είστε εσείς!», ανέφερε ο Γιώργος
Κατσαούνης μετά την αποβολή του
από το ριάλιτι επιβίωσης.

• Ο πρώην «Survivor» επέστρε-
ψε στην Αθήνα, αλλά χάθηκε η
βαλίτσα του στο αεροδρόμιο.

• «Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύ-
δω», απάντησε η Φαίη Ξυλά για τη
φημολογούμενη σχέση της με τον
ηθοποιό Βασίλη Μίχα.

• Ο hairstylist των διασήμων,
Βασίλης Μπουλούμπασης, ανα-
κοίνωσε το τέλος της συνεργα-
σίας του με τη Δέσποινα Βανδή.

• Θρίλερ με τη συμμετοχή της Βόρει-
ας Μακεδονίας στη Eurovision. H
εκπρόσωπός της, Αντρέα Κοέβσκα,
πέταξε τη σημαία της χώρας στο πά-
τωμα, προκαλώντας έντονες αντι-
δράσεις.

• Απίστευτη ιστορία: Η Ελεονώ-
ρα Μελέτη αποκάλυψε πως φα-
νατικός θαυμαστής παρουσια-
ζόταν ως αρραβωνιαστικός της!

• «Δεν ξέρω να σιδερώνω κι έβαλα το
πρώτο μου πλυντήριο πριν από δέκα
χρόνια», παραδέχτηκε χαμογελαστή
η ηθοποιός Βάνα Πεφάνη.

Ε
πιφανείς καλλιτέχνες από το θέατρο και τη
μουσική διακρίθηκαν στα φετινά Βραβεία
«Κάρολος Κουν» και Βραβεία Κριτικών,
Μουσικής, Θεάτρου και Χορού 2020/21.

Στη λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το
μεσημέρι της Δευτέρας στο Ολύμπια, Δημοτικό Θέα-
τρο «Μαρία Κάλλας», με παρουσιάστρια την Ολύνα
Ξενοπούλου, σημαντικοί άνθρωποι της Τέχνης τιμή-
θηκαν για το έργο και την προσφορά τους.

Μεγάλοι νικητές αναδείχθηκαν η Μαριάννα Κάλμ-
παρη με το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου για τον « Έν-
τμοντ» και ο Πέτρος Ζούλιας με το βραβείο Σκηνοθε-
σίας Ελληνικού Έργου για το έργο «Μαρίκα».

Τη γιορτή πολιτισμού άνοιξε ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης με το αισιόδοξο μήνυμα πως,
παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, ο πολιτισμός και οι
άνθρωποί του είναι παρόντες και δυνατοί.

«Ο πολιτισμός είναι το αίμα που κυλά στις φλέβες
της πόλης και η αλήθεια είναι ότι, ενώ δοκιμάστηκε
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνθρωποι του πο-
λιτισμού μπορεί να λύγισαν, αλλά δεν έσπασαν. Σκο-
πός μας να φέρουμε τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά, σε
όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Να γίνει όλη η πόλη μία
σκηνή», τόνισε στην ομιλία του. 

Το βραβείο Ερμηνείας Ηθοποιού σε Ελληνικό Έργο
κατέκτησε ο Γιώργος Ψυχογιός για τον Τυνδάρεω
στον «Ορέστη» και το βραβείο Δραματουργίας Ελλη-
νικού Έργου για «Το κάλεσμα του Προμηθέα» ο Χρι-

στόφορος Χριστοφής. Η Σοφία Καραγιάννη τιμήθηκε
με το βραβείο Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου για
την «Πανούκλα», ο Σάββας Στρούμπος με το βραβείο
Αρχαίου Δράματος για την «Αντιγόνη», ενώ στην κα-
τηγορία Νέου Καλλιτέχνη του Θεάτρου το βραβείο
απονεμήθηκε στον Παντελή Φλατσούση για τις σκη-
νοθεσίες του «Ιταλική νύχτα», «Κυψέλη - new kids on
the block», «Οι στρατιώτες», «Λάθος χώρα».

Έπαινοι δόθηκαν στην Αμαλία Κλημοπούλου για τη
«Χίλντα», στον Δημήτρη Μαγγίνα για τον «Έντμοντ»
και στους καλλιτέχνες Σταύρο Δάλκο, Δανάη Καλα-
χώρα και Γιάννη Τσίρο.

Το βραβείο Θεατρολογικού Συγγράμματος έλαβε το
έργο «Ελληνική βιβλιογραφία θεατρικών έργων, δια-
λόγων και μονολόγων 1900-1940» της Χρυσοθέμιδος
Σταματοπούλου-Βασιλάκου.

Το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας τιμήθηκε με
το βραβείο Πολιτισμικού Οργανισμού της Περιφέρει-
ας. Στην κατηγορία της Δισκογραφικής Εργασίας, το
βραβείο απονεμήθηκε στο έργο «From Berlin to A-
thens. Piano Works by Nikos Skalkottas» (BIS)-Λο-
ρέντα Ράμου και έπαινος δόθηκε στο «Greek Muse»
(IRIDA) - Έφη Αγραφιώτη και Μυρσίνη Μαργαρίτη.

Το βραβείο Μουσικολογικού Συγγράμματος απέ-
σπασαν δύο υποψηφιότητες: «Ο ήχος ως υλικό στη
σύγχρονη μουσική δημιουργία» της Αναστασίας Γε-
ωργάκη και «Το μουσικό αγαθό. Θεωρίες καλλιτεχνι-
κής αξίας» του Μάρκου Τσέτσου.

Β Ρ Α Β Ε I Α  « Κ A Ρ Ο Λ Ο Σ  Κ Ο Υ Ν »

Κάλμπαρη και Ζούλιας
οι μεγάλοι νικητές



Η αγκαλιά της νίκης

Μεγάλες στιγμές για τον Νίκο Οικονόμου και
την παρουσιάστρια Όλγα Λαφαζάνη. Το ζευγάρι
γιόρτασε μαζί τη μεγάλη νίκη της ομάδας μπά-
σκετ Ερμής Σχηματαρίου που προπονεί ο παλαί-
μαχος μπασκετμπολίστας, ποζάροντας στα so-
cial media χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι με
το χρυσό κύπελλο. «Είσαι πηγή έμπνευσης! Γιατί
δίπλα σου οι άνθρωποι κάνουν το ακατόρθωτο
εφικτό. Γιατί πιστεύουν ότι τίποτα δεν είναι αδύ-
νατο. Πολύ περήφανη για σένα. Μαζί τα πάντα εί-
ναι πιθανά!», έγραψε σε ανάρτηση για τον σύζυ-
γό της η δημοσιογράφος.

Ηλιακά γενέθλια

Με ένα μεγάλο πάρτι, η Ευαγγελία Μουμού-
ρη γιόρτασε τα γενέθλιά της. Η πρωταγωνί-
στρια της σειράς «Τρία μίλια» που θα προβλη-
θεί στο Star υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τους
φίλους της από τον χώρο της showbiz και μοι-
ράστηκε δημόσια τις σκέψεις της: «Η προσω-
πική μου πρωτοχρονιά! Άλλη μια διαδρομή γύ-
ρω από τον ήλιο, μέχρι να γίνω ήλιος. Κάθε
χρόνο, στον κήπο με τα γεράνια, γιορτάζουμε
όλο και περισσότεροι. Σας ευχαριστώ που με
τιμάτε με την παρέα σας. Αυτό μου είναι ανε-
κτίμητο!». 

Μεγάλη επιτυχία του Νίκου
Κοκλώνη. Ο παρουσιαστής των
λαμπερών σόου ταξίδεψε στην
Κολομβία και εξασφάλισε απο-
κλειστική συνέντευξη με τον
αδελφό του «βαρόνου της κο-
καΐνης» Πάμπλο Εσκομπάρ, σε
ένα τηλεοπτικό τετ α τετ που θα
συζητηθεί. «Πρωινός καφές στο
σπίτι του Πάμπλο Εσκομπάρ, με
τον αδελφό του Ρομπέρτο. Σύν-
τομα στις οθόνες σας όλη η δια-
δρομή του πιο καταζητούμενου
ανθρώπου όλων των εποχών»,
ανακοίνωσε.

Καφέ με 
τον Εσκομπάρ!

«Σ
κέφτομαι την Ελένη Τοπαλούδη, κι αν θα ’χε τον σκοπό
του ένα τραγούδι, που ν’ ανεβεί στα δίχτυα που την πνί-
ξαν, στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν». Οι στίχοι είναι

από το συγκινητικό τραγούδι του Φοίβου Δεληβοριά, αφιερωμένο
στην αδικοχαμένη φοιτήτρια που δολοφονήθηκε το 2018 στη Ρόδο.
Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στον νέο του δίσκο με τίτλο «Ani-
me» και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα 66.000 views στο Διαδί-
κτυο. «Καθώς το φανταζόμουν μουσικά, σκέφτηκα κάποια τραγού-
δια του Fabrizio de Andrè, όπως το “Canzone di Marinella” που μιλά
για μια κοπέλα που πνίγηκε και άρχισα να το μελοποιώ κατά αυτόν
τον τρόπο. Έχει και λίγο σμυρναίικη ρίζα η μελωδία. Ήταν πολύ δύ-
σκολο να κρατήσω τις ισορροπίες στο τραγούδι αυτό», αποκάλυψε
σε συνέντευξή του ο δημιουργός.

Comeback στην πατρίδα
Τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσουν από την Αμερική στην Ελ-
λάδα πήραν η Χριστίνα Αλούπη και ο Κωνσταντίνος Κέφαλος. Το
ζευγάρι μαζί με τα αγοράκια του Αλέξανδρο και Ανδρέα θα επι-
στρέψουν από την ξενιτιά στα τέλη Μαΐου, κάνοντας μια νέα
επαγγελματική αρχή στην πατρίδα. Η παρουσιάστρια βρίσκεται
σε πυρετώδεις ετοιμασίες, φτιάχνοντας βουνά από κούτες που
θα ταξιδέψουν από το LA στην Αθήνα.

Ένα απίθανο φωτογραφικό άλμπουμ, από
το οικογενειακό τους ταξίδι στο Μόντε Κάρ-
λο, δημοσίευσε στο Instagram η Υβόννη
Μπόσνιακ. Η σχεδιάστρια μόδας απαθανάτι-
σε τον σύζυγό της Αντώνη Ρέμο με την κο-
ρούλα τους Ελένη στο υπερπολυτελές ξενο-
δοχείο όπου διέμεναν, χωρίς ωστόσο να λεί-
πουν οι τρυφερές selfies μεταξύ τους στο
φόντο της Ριβιέρας του Μονακό. «Όμορφες
αναμνήσεις 2022», έγραψε γλυκά στη λε-
ζάντα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP29
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Για την Ελένη

Μπαμπάς και κόρη



Μ
ετά την εμφάνιση της οξείας ηπατίτιδας,
οι πολίτες έμαθαν κι άλλους ιούς όπως ο
αδενοϊός και ο εντεροϊός. Οι εντεροϊοί
είναι συνηθισμένοι ιοί. Υπάρχουν πολλά

διαφορετικά στελέχη του εντεροϊού που κυμαίνονται
από πολύ συχνές λοιμώξεις -όπως η νόσος χεριών,
ποδιών και στόματος (hand, foot and mouth disease)
και τα κοινά κρυολογήματα- μέχρι θανάσιμους και
σπάνιους ιούς -όπως η πολιομυελίτιδα καθώς και η
εγκεφαλίτιδα. 

Η νόσος χεριών, ποδιών και στόματος είναι συχνή
αρρώστια που εμφανίζεται κυρίως στα μικρά παιδιά
κάτω των 5 ετών. Εξαπλώνεται εύκολα στους βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς λόγω της εύκολης μετάδοσής
της από το ένα παιδί στο άλλο. Εμφανίζεται συχνότε-
ρα το φθινόπωρο και την άνοιξη. Πολλοί εντεροϊοί
μπορεί να προκαλέσουν τη νόσο χεριών, ποδιών και
στόματος. 

Τα παιδιά αρχικά παρουσιάζουν κακοδιαθεσία, εί-
ναι ανήσυχα, δεν τρώνε ικανοποιητικά και μπορεί να
έχουν πυρετό. Στη συνέχεια εμφανίζονται φουσκά-
λες και κοκκινίλες στο στόμα (στα ούλα, τη γλώσσα,
στο εσωτερικό των χειλιών), στις πατούσες, στα χέρια
και μερικές φορές στους γλουτούς και τα γεννητικά
όργανα. Οι βλάβες στο στόμα μπορεί να προκαλούν
πόνο στα παιδιά, εκνευρισμό και δυσκολία στην κα-
τάποση. Τα συμπτώματα βελτιώνονται συνήθως σε
δυο τρεις ημέρες και υποχωρούν τελείως σε πέντε με
εφτά ημέρες. Μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε
άνθρωπο -με τις εκκρίσεις της μύτης και του στόμα-
τος, από φτάρνισμα, βήχα, την άμεση επαφή με τις
φυσαλίδες εάν έχουν σπάσει.  Τα παιδιά που εμφανί-
ζουν την αρρώστια τη μεταδίδουν σε άλλα συνήθως
την πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των συμπτωμά-
των. Δεν απαιτείται κάποια ειδική θεραπεία και τα
συμπτώματα περνούν από μόνα τους.

Ο αδενοϊός, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα,
παρουσιάζει παγκόσμια κατανομή και ευρεία δια-

σπορά στο περιβάλλον. Επιδημίες σημειώνονται κυ-
ρίως στο τέλος του χειμώνα, την άνοιξη και στην αρχή
του καλοκαιριού. Μπορεί να προσβάλει όλες τις ηλι-
κίες, αλλά παρατηρείται συχνότερα στα μικρά παιδιά.

Η κλινική εικόνα είναι συνήθως ήπια και βαρύτερη
στα ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Οι λοιμώξεις του

ανώτερου αναπνευστικού είναι συνήθεις ως αποτέ-
λεσμα της λοίμωξης από αδενοϊό. Πιο σπάνια, και ει-
δικότερα σε νεογνά και βρέφη, μπορεί να προκαλέ-
σει βρογχιολίτιδα ή πνευμονία, ενώ αποτελεί τη δεύ-
τερη συχνότερη αιτία ιογενούς γαστρεντερίτιδας -
μετά τον ροταϊό - σε παιδιά κάτω των 2 ετών. Στις πε-
ριπτώσεις λοιμώδους γαστρεντερίτιδας, που οφείλε-
ται σε αδενοϊό, η διάρροια, που αποτελεί το βασικό
σύμπτωμα, διαρκεί περίπου 7-8 ημέρες. Ακόμη πιο
σπάνια μπορεί να προκαλέσει μηνιγγίτιδα, εγκεφαλί-
τιδα, αιμορραγική κυστίτιδα. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις ο αδενοϊός μπορεί να επι-
λέξει και το ήπαρ, προκαλώντας ηπατική δυσλει-
τουργία και ηπατίτιδα. Η μετάδοση του αδενοϊού γί-
νεται εύκολα, μέσω των μολυσμένων χεριών και της
επαφής με οποιαδήποτε μολυσμένη επιφάνεια ή αν-
τικείμενο, ακόμα και με το μολυσμένο νερό. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Συχνή αρρώστια για παιδιά κάτω
των 5 ετών - Πότε εμφανίζονται,
ποια τα συμπτώματα που
μεταδίδονται πολύ εύκολα

Καλή υγιεινή 
για πρόληψη
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τους
αδενοϊούς παρά μόνο αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων, όπως αντιπυρετικά,
παυσίπονα, δίαιτα γαστρεντερίτιδας,
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του
αναπνευστικού κ.λπ. ανάλογα με το
όργανο που κάθε φορά έχει προσβάλει.
Όπως και στους εντεροϊούς, η τήρηση
των γενικότερων μέτρων υγιεινής,
δηλαδή το καλό πλύσιμο των χεριών, η
απολύμανση των δυνητικά μολυσμένων
επιφανειών και η αποφυγή της επαφής
με τα σταγονίδια των εκκρίσεων του
πάσχοντος είναι καθοριστικής
σημασίας για την πρόληψη της
μετάδοσης του ιού.

Ε Ν Τ Ε Ρ Ο Ϊ Ο Ι  -  Α Δ Ε Ν Ο Ϊ Ο Ι

Οι συνήθεις ύποπτοι 
παιδικών λοιμώξεων



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για όσο καιρό ο Δίας θα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο,
θα έχετε ευκαιρίες και εξελίξεις. Τίποτα δεν θα μένει
στάσιμο και το ρίσκο θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην
καθημερινότητά σας. Προσοχή, βέβαια, στις βιαστικές
αποφάσεις, στον εγωισμό που θα πρέπει να ελαττώσε-
τε και στον θυμό, που θα πολλαπλασιάζει την τάση να
ελέγχεστε από τα λάθη σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Δίας στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι σάς γεμίζει ψυ-
χικά αποθέματα, για να νιώσετε άτρωτοι στις δυσκολίες
που υπάρχουν. Ομπρέλα προστασίας σε δυσκολίες, αλ-
λά ετοιμάζει και το έδαφος σε νέες επαγγελματικές
προκλήσεις.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια πολύ δυνατή ώθηση από τον Δία, ώστε να αναπτύ-
ξετε τις φιλικές σας σχέσεις, αλλά και να γίνετε πιο κοι-
νωνικοί, με μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Νέοι στό-
χοι θα μπουν στη ζωή σας, βάζοντας τη μετριότητα στην
άκρη. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Δίας στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας, θα σας βοηθήσει
να εξελίξετε την καριέρα σας, ή ακόμη και να κατακτή-
σετε στόχους που μπορεί να ήταν δύσκολο να πραγμα-
τοποιηθούν πιο πριν. Βέβαια, για οποιαδήποτε απόφα-
ση, καλό είναι να σκέφτεστε κάθε ενδεχόμενο, γιατί σε
περιόδους ευκαιριών καραδοκούν οι επιτήδειοι και οι
καιροσκόποι, που θέλουν να πάρουν κάτι που ανήκει
μόνο σε εσάς. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η είσοδος του Δία στο ζώδιο του Κριού θα σας φέρει
επιτυχημένες επιλογές, αλλά και θα σας γεμίσει με αι-
σιοδοξία και ελπίδα για ό,τι συμβαίνει ή πρόκειται να
συμβεί. Ο Δίας στη νέα του θέση σάς κάνει πνευματικά
ανήσυχους και θα σας χαρίσει αρκετά ταξίδια, που
μπορεί να κάνετε με το σώμα σας, αλλά και με τη νοητι-
κή σας δύναμη. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Δίας θα σας αναγεννήσει μέσα από τον Κριό, θα σας
γεμίσει δύναμη για το μέλλον, αλλά και θα φροντίσει τα
οικονομικά σας. Μπορεί να δυναμώσετε τη θέση σας,
κοινωνική, οικονομική και ψυχική, μέσα από νέες ευ-
καιρίες που θα σας δοθούν και θα διαγράψουν νέους
προορισμούς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Δίας στο έβδομο ηλιακό σας σπίτι θα φροντίσει, ώστε
να έρθουν στη ζωή σας νέοι συνοδοιπόροι. Ο τομέας
των σχέσεων, αλλά και των συνεργασιών, θα σας γεμί-
σει με νέες εμπειρίες, ενώ η ολοκλήρωση μιας σχέσης,
σε ένα βήμα με περισσότερη κοινωνική αποδοχή, είναι
εκείνα που χαρακτηρίζουν τον πλανήτη της επέκτασης
και της γενναιοδωρίας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Το πέρασμα του Δία στο ζώδιο του Κριού θα ενεργοποι-
ήσει τις επαγγελματικές σας ενασχολήσεις. Πολλές
ευκαιρίες θα σας δοθούν σε αυτό τον τομέα, ενώ μια
αλλαγή είναι πολύ πιθανή, όταν μάλιστα ακολουθούν
μεγαλύτερες απολαβές από ό,τι πιο πριν. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Δίας θα περάσει σε ένα ζώδιο που εσάς θα σας ευ-
νοήσει πάρα πολύ. Η καλή πλευρά της ζωής θα κάνει
την εμφάνισή της και σίγουρα θα έχετε εύνοια σε νέες
γνωριμίες, αλλά και την ευκαιρία να δείτε μέσα από τις
ανάγκες σας την ολοκλήρωση μιας σχέσης και την
προοπτική να γίνετε γονείς. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η κατοικία σας και η οικογένεια, με την είσοδο του Δία
στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, θα βελτιώσουν τη μέχρι
τώρα πορεία τους, με ευκαιρίες, αναβάθμιση αλλά και
χαρές, που θα προέλθουν από τα πρόσωπα που πλαι-
σιώνουν την οικογένειά σας.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μπαίνουν στο καθημερινό σας πρόγραμμα οι μετακι-
νήσεις, οι γνωριμίες και οι συζητήσεις, που όλα θα
συμβάλουν στο να ανανεωθείτε και να νιώσετε απε-
λευθερωμένοι από παλιά βαρίδια, σωματικά, ψυχολο-
γικά και συναισθηματικά.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Δίας αποχωρεί από το δικό σας ζώδιο, αλλά η νέα του
θέση έχει να σας δώσει εξίσου όμορφα δώρα. Έρχον-
ται, λοιπόν, κάποιες πολύ καλές συνθήκες, ώστε να
αναπτύξετε τα εισοδήματά σας και να νιώσετε πιο
ασφαλείς. Μαζί με την οικονομική ανθοφορία, θα το-
νωθεί και η αυτοπεποίθησή σας, που χρειάζεται μια
ώθηση, για να έχει διάρκεια και εσείς απόλυτη εμπι-
στοσύνη στις επιλογές σας. 
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Σήμερα θα συμβεί μια πολύ σημαντική
πλανητική αλλαγή. Ο Δίας θα αλλάξει
ζώδιο, έως τις 28 Οκτωβρίου 2022, και
θα περάσει στον Κριό. Στη νέα του θέση,

ο Δίας θα μας κάνει περισσότερο ανοιχτούς σε
νέα δεδομένα, ενώ πολλοί θα αναζητήσουν
καινούργια ξεκινήματα, ευκαιρίες και
διαβήματα, που θα έχουν το χρώμα της
αισιοδοξίας και της εξωστρέφειας. Είναι καιρός
να δούμε τις θετικές εξελίξεις σαν μονόδρομο και
να ζητήσουμε από το σύμπαν πράγματα που θα
μας κάνουν περισσότερο ευτυχισμένους. 



Ο
εμβληματικός πράσινος ήλιος ανέ-
τειλε ξανά πάνω από τον ουρανό του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από την Κυριακή,
σκορπώντας ρίγη συγκίνησης και ελ-

πίδας για ακόμα καλύτερες μέρες στον αρχηγό,
τα στελέχη και τους πάνω από 170.000 ψηφο-
φόρους που προσέτρεξαν στις εσωκομματικές
κάλπες για να ψηφίσουν για το εφεξής όνομα
του κόμματός τους.

Το γεγονός ότι μέσα σε λίγους μήνες η Χαρι-
λάου Τρικούπη κατάφερε να φέρει στις κάλπες
τόσο μεγάλο αριθμό πολιτών είναι από μόνο
του εντυπωσιακό. Και αν την πρώτη φορά το
διακύβευμα ήταν υψηλό, αφού αφορούσε τον
«καπετάνιο», τη δεύτερη είναι αξιοσημείωτο
και σε κάθε περίπτωση χρήζει περαιτέρω ανά-
λυσης αλλά και απαντήσεων.

Ποιο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ευαγγελίζονται, άραγε,
όσοι προσήλθαν για να συμμετάσχουν στις
εσωτερικές διαδικασίες; 

Ο πράσινος ήλιος που επελέγη ως σήμα του
κόμματος τον Αύγουστο του 1974 από τον τότε
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, με τις
«πυρωμένες ρομφαίες και τα πυρωμένα σπα-
θιά, για μια Ελλάδα λεύτερη, σοσιαλιστική»; 

Μάλλον όχι. Προφανώς οι οπαδοί εμφορούν-
ται από το αγωνιστικό πνεύμα των πρώτων ετών
του ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου, αλλά γνωρί-
ζουν καλύτερα από τον καθέναν ότι ακόμα και ο
ίδιος ο ιδρυτής του αλλιώς πορεύτηκε τη δε-
καετία του ’70, αλλιώς τη δεκαετία του ’80 και
εντελώς μα εντελώς διαφορετικά τη δεκαετία

του ’90, που ανέτρεψε τα πάντα τόσο στην οικο-
νομία όσο και στην εξωτερική πολιτική. 

Πιθανότατα, ενθυμούνται και κάποια στοι-
χεία από τον ρεαλισμό της διακυβέρνησης του
Κ. Σημίτη, πολύ λιγότερα έως ελάχιστα από τις
μέρες του Γιώργου Παπανδρέου (που γενικά
δεν θέλουν να ενθυμούνται) και αρκετά από την
περίοδο της Φώφης Γεννηματά και την προ-
σπάθειά της να επανενώσει το κόμμα.

Το ερώτημα είναι ποια ακριβώς είναι η εν-
τολή που έδωσαν προς τον κ. Νίκο Ανδρουλά-
κη και πώς ο ίδιος την έχει εκλάβει. Σε μια
πρώτη αντίδραση, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε
ότι μαζί με τον ήλιο επέστρεψαν και οι μνήμες
μιας ιστορικής παράταξης. Προέβλεψε, δε,
ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις
για αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στις
εθνικές εκλογές.

Αναμενόμενες και οι δύο παρατηρήσεις. Μό-
νο που μεταξύ όσων στάθηκαν δις στην ουρά
για να ψηφίσουν δεν ήταν μόνο συνταξιούχοι
που σκίρτησαν στο άκουσμα του ύμνου του ΠΑ-
ΣΟΚ, ενθυμούμενοι τις μέρες δόξας. Ήταν και
πολύ νεότεροι πολίτες, ακόμα και νεότατοι, που
θα ψηφίσουν με τη σκέψη στο μέλλον.

Και στο μέλλον, σε έναν κόσμο που αλλάζει
δραματικά, γεμάτο αβεβαιότητες και εμπόδια,
δεν χωρούν γενικότητες. Ούτε άλματα στο μέλ-
λον με ολίγες από επιστροφές.

Οι μέχρι σήμερα πολιτικές παρεμβάσεις του
κ. Νίκου Ανδρουλάκη είναι γενικόλογες και
δεν μπορεί να βγει ασφαλές συμπέρασμα για

το πολιτικό περιεχόμενο και το ιδεολογικό
πρόσημο που θέλει να προσδώσει στο κόμμα
του. Αυτή, άλλωστε, είναι και η βασική κριτική
που του ασκείται από την εκλογική του νίκη
και μετά.

Ενόψει και του συνεδρίου του κόμματος, θα
έχει ενδιαφέρον αν ο κ. Ανδρουλάκης θα ξεκα-
θαρίσει, για παράδειγμα, αν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
είναι κόμμα διαμαρτυρίας (ούτε με τον έναν ού-
τε με τον άλλον) ή κόμμα που μπορεί να εγγυη-
θεί μια λειτουργική μετεκλογική διέξοδο, στην
περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση. 

Ιδιαίτερα οι νεότεροι ψηφοφόροι του κόμμα-
τος, αυτοί που δεν δονούνται συναισθηματικά
από την επαναφορά του πράσινου ήλιου, ευελ-
πιστούν ότι θα ακούσουν από τον νέο αρχηγό
τους έναν πολιτικό λόγο που θα ανακουφίζει το
έλλειμμα πολιτικής αντιπροσώπευσης που αι-
σθάνονται. Οι δε μεγαλύτεροι χρειάζονται κάτι
παραπάνω από το απλοϊκό «ο μισθός δεν φτά-
νει» για να πειστούν. 

Καλώς ή κακώς, η νέα εποχή είναι εξαιρετικά
απαιτητική. Και για να κερδηθούν τα στοιχήμα-
τα, χρειάζονται κόπος και χρόνος. Και κυρίως
αλήθεια και όχι μισόλογα. Ειλικρίνεια και όχι
υπαινιγμοί και υποσχετικά χωρίς αντίκρισμα. 

Και αυτό, εδώ που τα λέμε, δεν αφορά μόνο
το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά και τα τρία πρώτα κόμ-
ματα στη σειρά που διεκδικούν να διαδραματί-
σουν ρόλο την επόμενη μέρα των διπλών εκλο-
γών που θα έρθουν. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Κόμμα αμφίπλευρης διαμαρτυρίας 
ή εγγυητής μετεκλογικής διεξόδου;

Ποιο ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ

ευαγγελίζονται,
άραγε, όσοι
προσήλθαν 

για να
συμμετάσχουν

στις εσωτερικές
διαδικασίες; 
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