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Ο
θάνατος του 14χρονου Μάκη, ενός καλού
μαθητή, πολλά υποσχόμενου αθλητή στο
παγκράτιο, φίλου, γιου και εγγονού, ανοί-
γει ξανά το κουτί της Πανδώρας με τις πα-

θογένειες όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας αλλά
και όλων των σύγχρονων κοινωνιών.

Αυτή η τραγωδία ξαναφέρνει μπροστά στα μάτια
μας μια πλειάδα από βασανιστικά ερωτήματα για τη
σχολική ζωή - από την ανήλικη παραβατικότητα, τις
συμμορίες 14χρονων και τον εκφοβισμό μες στο πιο
προστατευμένο θεωρητικώς περιβάλλον μέχρι το τι
συμβαίνει τελικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
που μετατρέπονται στις πιο σύγχρονες εκδοχές αυ-
τού που ισχύει για το μαχαίρι: κόβεις το ψωμί αλλά
σκοτώνεις και άνθρωπο.

Να αρχίσουμε από τα σχολεία, τον ρόλο των καθη-
γητών-παιδαγωγών, τα όρια στις αρμοδιότητές τους
και το περιθώριο επιβολής μιας τιμωρητικής ποινής

που δεν θα προσβάλλει τον χαρακτήρα του παιδιού
αλλά παράλληλα θα πρέπει να σωφρονίζει. Θα βγά-
λουμε συμπεράσματα που θα μας ικανοποιούν; Πό-
σοι από εμάς δεν έχουμε έναν δάσκαλο ή έναν καθη-
γητή στο περίγυρό μας που μας περιγράφει σκηνές
και γεγονότα που σοκάρουν; Πόσοι από εμάς δεν
έχουμε παιδιά που ζουν και εκπαιδεύονται για να
βγουν στον «κόσμο των μεγάλων» και ανησυχούμε
για τις συνθήκες που συντελείται αυτό; Πόσο τελικά
μπορεί η Πολιτεία να παρέμβει και να δώσει λύσεις
σε αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα που διατρέχουν
τον πλανήτη με ιλιγγιώδη ταχύτητα και μέχρι να βρε-
θεί λύση έχει παρακμάσει το φαινόμενο και έχει εμ-
φανιστεί ένα άλλο;

Και να φτάσουμε μέχρι το διαδίκτυο, την εμφάνιση
των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και την ασύ-
στολη χρήση τους από νεαρά άτομα χωρίς την επί-
βλεψη των γονέων. Το διαδίκτυο σε αυτό τον φαντα-

στικό κυριολεκτικά και μεταφορικά κόσμο, που μπο-
ρεί να σε ταξιδέψει παντού, να σε γνωρίσει με έναν
αστείρευτο κόσμο γνώσης, να σε συντροφεύσει σε
ταξίδια στο παρελθόν και σε μακρινές χώρες αλλά
και που μπορεί να σε συστήσει στον άλλο σου εαυτό,
σε αυτόν που θέλει να σου κάνει κακό. Τα ανούσια
και επικίνδυνα challenges που έχουν εμφανιστεί κα-
τά καιρούς ωθούν πολλά νεαρά άτομα να τα αποδε-
χτούν και να τα εκτελέσουν με αναστρέψιμα αποτε-
λέσματα. Και ξαναγυρίζουμε στην οικογένεια με βα-
σικό εφόδιο τη δυνατότητα της εκ του σύνεγγυς και
καθημερινής παρακολούθησης της παιδικής και
εφηβικής ηλικίας. Της οικογένειας που με τη συνερ-
γασία παιδαγωγών, Πολιτείας και φορέων μπορεί να
πλησιάσει το παιδί και να το οπλίσει με τα κατάλληλα
όπλα ώστε να φιλτράρει ό,τι του πασάρει το «for you
page» του Ίντερνετ αλλά και της ζωής.
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Τ
α θεμέλια για την περαιτέρω ενί-
σχυση των δεσμών ανάμεσα στην
Ελλάδα και τις ΗΠΑ σε κρίσιμους
τομείς της παρούσας συγκυρίας

εν μέσω ραγδαίων αλλαγών, όπως το
ενεργειακό, η αμυντική συνεργασία και η
οικονομία, ετέθησαν κατά την αδιαμφι-
σβήτητα επιτυχημένη διήμερη επίσκεψη
του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και
συγκεκριμένα τη συνάντησή του με τον
Τζο Μπάιντεν, αλλά και την ομιλία του στο
Κογκρέσο. 

Όπως το θέτει ανώτερη κυβερνητική
πηγή, που έζησε από κοντά το προσκήνιο
αλλά και το παρασκήνιο των πλούσιων σε
ατζέντα και σημασία επαφών του Έλληνα
πρωθυπουργού στην «καρδιά» του αμερι-
κανικού πολιτικού κατεστημένου, το «τε-
λευταίο διήμερο ήταν ένας σημαντικός
σταθμός για τα σπουδαία που έχουμε
μπροστά μας, αλλά και μια σημαντική
ώθηση και επιβεβαίωση ότι είμαστε στη
σωστή όχθη των κατακλυσμιαίων αλλα-
γών που συμβαίνουν γύρω μας».

Σε πρώτο πλάνο η ενέργεια
Ατράνταχτο πειστήριο του αναβαθμι-

σμένου ρόλου που απολαμβάνει πλέον η
χώρα μας, στο φόντο και των δραματικών
επιπτώσεων που βιώνει όλος ο κόσμος
και δη η Ευρώπη από την «απρόκλητη και
βάναυση», όπως χαρακτηρίζεται στην
Ουάσιγκτον, ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία, είναι οι συζητήσεις που έγιναν πίσω
από τις κλειστές πόρτες για το ενεργειακό
ζήτημα. Κυβερνητικός παράγοντας με εμ-
πειρία επί του θέματος επισημαίνει πως οι
ΗΠΑ αξιολογούν ως άρτιες τις πρωτοβου-
λίες που υιοθετεί η Αθήνα στην κατεύθυν-
ση της εμπέδωσης της ενεργειακής
ασφάλειας και ως εκ τούτου της ταχύτε-
ρης δυνατής απεξάρτησης από τα ρωσικά
καύσιμα. 

Μάλιστα, όπως ειπώθηκε από την αμε-
ρικανική πλευρά την προηγούμενη Δευ-
τέρα στον Λευκό Οίκο, η Ουάσιγκτον αξιο-
λογεί πως ο σχεδιασμός της Αθήνας προ-
πορεύεται τούτη την ώρα και μάλιστα σε
σημαντικό βαθμό των υπόλοιπων ευρω-
παϊκών κρατών, στάση που εκτιμάται πως
θα επιβραβευθεί στο αμέσως προσεχές
διάστημα από τις ΗΠΑ, καθώς «υποχρεώ-
νει» τους αμερικανικούς κολοσσούς του
κλάδου να στρέψουν την προσοχή τους
στα εν εξελίξει ενεργειακά projects επί
ελληνικού εδάφους, αλλά και στη διερεύ-

νηση της προοπτικής για νέες υποδομές,
που θα αναβαθμίσουν τη δυνατότητα της
Ελλάδας να συμβάλει στην ενεργειακή
απεξάρτηση από τη Ρωσία και άλλων χω-
ρών της Ευρώπης, με έμφαση στις χώρες
της Βαλκανικής.

Ηλεκτρική διασύνδεση
Δεν θα πρέπει να αποκλείεται, εξάλλου,

και μια αμερικανική κίνηση στις συμφω-
νίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης, στις
οποίες η Ουάσιγκτον φαίνεται πως δίνει
μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Υπενθυμί-
ζεται πως η Ελλάδα μετέχει σε δύο ση-
μαντικά projects, αυτό της διασύνδεσης
με την Αίγυπτο και στον EuroAsia Inter-
connector.

Σύνδεσμος με ΗΠΑ και ΕΕ
Επιπλέον, η Αθήνα φαίνεται πως ενόψει

της κρίσιμης, έκτακτης Συνόδου Κορυφής
της ΕΕ στα τέλη Μαΐου στις Βρυξέλλες φι-
λοδοξεί να διαδραματίσει τον ρόλο του

«συνδέσμου» ανάμεσα στις ΗΠΑ και την
ΕΕ, προκειμένου να εξευρεθεί μια φόρ-
μουλα γενναίας παρέμβασης κατά των
στρεβλώσεων στη διεθνή αγορά του φυσι-
κού αερίου, η οποία με τη σειρά της προ-
καλεί οικονομική ασφυξία σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Αυτό το νόημα, εξάλλου,
έχει και η έναρξη της συνεργασίας ανάμε-
σα στους ειδικούς συμβούλους των Μη-
τσοτάκη και Μπάιντεν, Νίκο Τσάφο και
Έρικ Χόχσταιν αντιστοίχως, ώστε να συμ-
βάλουν στη διαμόρφωση των τελικών
προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Οικονομία
Θετικό ήταν το κλίμα που αποτυπώθηκε

και στον τομέα των διμερών οικονομικών
σχέσεων με έμφαση στις άμεσες αμερι-
κανικές επενδύσεις στη χώρα μας, στο
φόντο εμβληματικών του πρόσφατου πα-
ρελθόντος, όπως αυτών της Pfizer, της Mi-
crosoft και της JP Morgan. Η κοινή βού-

ληση για περαιτέρω ενίσχυση των ολοένα
και σημαντικότερων οικονομικών δεσμών
των δύο χωρών αναμένεται να επιβεβαι-
ωθεί και κατά το επερχόμενο, την προσε-
χή Τρίτη, ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Νταβός της Ελβετίας και τις σημαντι-
κές επαφές που θα έχει εκεί στο πλαίσιο
της συμμετοχής του στο Οικονομικό Φό-
ρουμ, που ύστερα από την περιπέτεια της
πανδημίας του κορονοϊού ανοίγει εκ νέου
φέτος τις πύλες του.
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Αποτίμηση των σημαντικών
επαφών του Έλληνα
πρωθυπουργού στην «καρδιά»
του αμερικανικού πολιτικού
κατεστημένου

Και μετά την 
Ουάσιγκτον τι; 

Κόντρες Άδωνι - Σκουρλέτη στη Βουλή για το... Κογκρέσο
Μικροψυχία καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Άδωνις Γεωργιάδης και
επιτέθηκε σε στελέχη του για τα σχόλια που έγιναν για την ιστο-
ρική ομιλία. «Δεν μίλησε ως πρόεδρος της ΝΔ αλλά ως πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας και αντί να πείτε “εύγε”, βγήκε ο κ. Σκουρ-
λέτης και χαρακτήρισε διασκεδαστική την ομιλία, για την οποία
δεν υπάρχει Έλληνας που να μην αισθάνθηκε υπερήφανος», εί-
πε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στους
διθυράμβους παραγόντων της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.
«Η πολιτική θέλει μεγαλοσύνη και όχι μικροψυχία», ανέφερε
και συμπλήρωσε πως αν ήταν ο Ερντογάν στη θέση του πρωθυ-
πουργού, η αντιπολίτευση θα έλεγε πως «έσκισε» ο Τούρκος
πρόεδρος. Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε πως οι ελληνοαμερικανι-

κές σχέσεις είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο από ποτέ και προς
επίρρωση των ισχυρισμών του αναφέρθηκε στις αμερικανικές
επενδύσεις των Microsoft, Pfizer και Google στην Ελλάδα.
«Από χειροκροτήματα πήγαμε καλά, δεν ξέρω τι γίνεται από δε-
σμεύσεις», σχολίασε ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ και
υποστήριξε ότι θα υπήρχαν πολλά αρνητικά σχόλια αν ο κ. Τσί-
πρας ήταν στη θέση του κ. Μητσοτάκη και δεν έκανε στην ομιλία
στο Κογκρέσο αναφορά στην Τουρκία. Ο Κ. Ζαχαριάδης επανέ-
λαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ περί πιστού και προβλέψιμου συμμά-
χου και τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απάντησε ούτε για
τις τουρκικές υπερπτήσεις ούτε για την πώληση πολεμικού υλι-
κού στην Τουρκία.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Φ
άκελο με φωτογραφίες, χάρ-
τες και στοιχεία που «καίνε»
την Τουρκία έδωσε ο Νίκος
Δένδιας στον Αμερικανό

υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν,
κατά τη συνάντηση που είχαν το βράδυ της
Τρίτης στην Ουάσιγκτον. Ο φάκελος περι-
είχε τη «βίβλο» του τουρκικού αναθεωρη-
τισμού και των παράνομων διεκδικήσεων
της Άγκυρας σε βάρος της Αθήνας και της
Λευκωσίας.

Πριν από τη συνάντηση του κ. Μπλίνκεν
με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο κ. Δέν-
διας φρόντισε να ενημερώσει ενδελεχώς
τον Αμερικανό ομόλογό του για την παρα-
βατική συμπεριφορά της Τουρκίας, τις
αξιώσεις και τις ενέργειες που αυξάνουν
την ένταση στην περιοχή. Σύμφωνα με δι-
πλωματικές πηγές, ο επικεφαλής της
αμερικανικής διπλωματίας είχε ήδη γνώ-
ση των προκλητικών υπερπτήσεων των
τουρκικών μαχητικών πάνω από τα ελλη-
νικά νησιά και των παραβιάσεων του Εθνι-
κού Εναέριου Χώρου, με την ελληνική
πλευρά να τονίζει ότι «ο αναθεωρητισμός
της Τουρκίας δεν μπορεί να γίνει δεκτός».

Θερμό τετ α τετ
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν σε πολύ

θερμό κλίμα για περίπου 50 λεπτά. Πηγές
του υπουργείου Εξωτερικών σχολιάζουν

ότι οι δύο πλευρές έχουν περάσει από το
στάδιο της γνωριμίας στο «τι μπορούμε να
κάνουμε μαζί». Ο Νίκος Δένδιας υπο-
γράμμισε ότι η Αθήνα επιθυμεί την ενι-
σχυμένη παρουσία των Ηνωμένων Πολι-
τειών, με την κύρωση της αναθεωρημένης
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνερ-
γασίας να αποτελεί απόδειξη των ελληνι-
κών προθέσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στην Αλεξανδρούπολη, που αποτελεί μία
από τις «επιτυχίες» που εκπορεύονται
από την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων
Αθήνας - Ουάσιγκτον, με την πόλη της Βό-
ρειας Ελλάδας να αναδεικνύεται σε ση-
μαντικό ενεργειακό κόμβο για τη μεταφο-
ρά φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Ρωσική εισβολή
Ο Άντονι Μπλίνκεν, από την πλευρά του,

εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη στάση
αρχής που τηρεί η χώρα μας στο ζήτημα
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με
την Αθήνα να ξεκαθαρίζει την πρόθεσή
της να στηρίξει το αίτημα της Σουηδίας και
της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. «Αυ-

τήν τη στιγμή η Δύση, η Ευρώπη και το
ΝΑΤΟ βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγ-
κυρία και όλοι οι σύμμαχοι θα πρέπει να
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και
να δείξουμε ενότητα και συνοχή απέναντι
στις πρωτοφανείς προκλήσεις», τονίζουν
διπλωματικές πηγές.

Ενέργεια
Η συζήτηση περιστράφηκε και γύρω

από τα θέματα της ενεργειακής συνεργα-
σίας, με τον Άντονι Μπλίνκεν να τονίζει τον
ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμ-
βου, ενώ ανακοίνωσε την πρόθεσή του το
σχήμα 3+1 να μετατραπεί σε 4, δηλαδή η
συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών να
λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά. Στο ζήτημα
του EastMed, η Ουάσιγκτον φαίνεται να
στηρίζει το έργο EuroAsia Interconnector,
το καλώδιο που θα συνδέσει το Ισραήλ με
την Κύπρο και την Ελλάδα και ακολουθεί
την ίδια χάραξη με τον αγωγό EastMed,
ενώ διευκρινίζεται πως οι ΗΠΑ δεν έχουν
αντιρρήσεις στο γεωπολιτικό κομμάτι,
όμως, η κατασκευή του αγωγού θα κριθεί
από το αν θα βρεθούν επενδυτές για να
αναλάβουν τη χρηματοδότησή του.

Δυτικά Βαλκάνια
Νίκος Δένδιας και Άντονι Μπλίνκεν συ-

ζήτησαν και για τα Δυτικά Βαλκάνια, με

την ελληνική πλευρά να μην κρύβει την
ανησυχία της για τις εξελίξεις στη Βοσ-
νία/Ερζεγοβίνη. Ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών τόνισε ότι η Αθήνα, στον βαθ-
μό που έχει τη δυνατότητα, θα προσπαθή-
σει να ξεμπλοκάρει την προοπτική έντα-
ξης των χωρών της περιοχής στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και τόνισε την ανάγκη σεβα-
σμού της εδαφικής ακεραιότητας των
κρατών. Το μήνυμα, μάλιστα, πως η ευρω-
παϊκή προοπτική αποτελεί μονόδρομο θα
κομίσει ο ίδιος ο κ. Δένδιας στο πλαίσιο
της περιοδείας που θα πραγματοποιήσει
στα Βαλκάνια, με πρώτο σταθμό την Αλ-
βανία. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Λι-
βύη, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την
ανησυχία τους για πιθανή αποσταθερο-
ποίηση με απρόβλεπτες συνέπειες για την
ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη.

Τα ντοκουμέντα του
τουρκικού αναθεωρητισμού
και των παράνομων
διεκδικήσεων της Άγκυρας 
σε βάρος της Αθήνας και 
της Λευκωσίας στα χέρια 
του Αμερικανού ΥΠΕΞ

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Εντατικά» Δένδια σε Μπλίνκεν
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Ο
ι τελευταίες λεπτομέρειες του
σχεδιασμού των περιοδειών των
κυβερνητικών κλιμακίων εξετά-
ζονται στη ΝΔ προκειμένου από

την 1η Ιουνίου να ξεκινήσει η εκστρατεία
σε όλη τη χώρα μέχρι τις εκλογές. 

Μια κίνηση που είχε ουσιαστικά προ-
αναγγείλει ο πρωθυπουργός από το βήμα
του 14ου Συνεδρίου με στόχο την ανάδει-
ξη του κυβερνητικού έργου και την απο-
δόμηση των επιχειρημάτων της αντιπολί-
τευσης. 

Άλλωστε, η χώρα από το καλοκαίρι και
μετά μπαίνει σε μια άτυπη προεκλογική
περίοδο από τη στιγμή που η κυβέρνηση
μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της θητεί-
ας της. «Όχι μόνο θα καταγράψουν προ-
βλήματα σε κάθε περιοχή, αλλά θα πα-
ρουσιάσουν και συνολικά το έργο που
έχει γίνει σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο», είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης κατά την ομιλία του στην πρώτη συ-
νεδρίαση της νέας Πολιτικής Επιτροπής
του κόμματος, επισημαίνοντας τον χα-
ρακτήρα που θα πρέπει να έχουν οι συγ-
κεκριμένες επισκέψεις των «γαλάζιων»
στελεχών.

«Γαλάζια» εκστρατεία
Ο πρώτος που ξεκίνησε τις περιοδείες

είναι ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος
επισκέφθηκε χθες το εργοτάξιο της πα-
ράκαμψης Αμφιλοχίας στο έργο Άκτιο -
Αμβρακία και στη συνέχεια είδε την πο-
ρεία των έργων στον άξονα Βόνιτσα -
Λευκάδα.

Παράλληλα, στο υπουργείο Υποδομών
έχει καταρτιστεί ήδη συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, το οποίο περιλαμβάνει επισκέ-
ψεις σε όλα τα μέρη, ακόμη και σε νησιά
όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώ-

νονται τα μεγάλα έργα που αλλάζουν
διαρκώς την εικόνα της χώρας.

Αμέσως μετά σειρά θα πάρουν οι
υπουργοί Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης, Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης και Παιδείας Νίκη Κερα-
μέως. Όλοι θα συνοδεύονται από τους
βουλευτές αλλά και μέλη της Πολιτικής
Επιτροπής του κόμματος προκειμένου οι
τοπικές κοινωνίες να έχουν πλήρη εικό-
να για όσα έπραξε η κυβέρνηση και όσα

σχεδιάζει να κάνει το επόμενο διάστημα.
Άλλωστε, οι δύο επόμενοι μήνες χαρα-

κτηρίζονται από κυβερνητικά στελέχη
ιδιαιτέρως κρίσιμοι, καθώς αναμένουν
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς θα απο-
τυπωθούν στην κοινή γνώμη τα μέτρα
που έλαβε η κυβέρνηση με τις μειώσεις
στους λογαριασμούς του ρεύματος αλλά
και την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Πρόκειται για δύο σημαντικές πρωτο-
βουλίες, η αποτελεσματικότητα των
οποίων θα καταγραφεί στις δημοσκοπή-

σεις που έρχονται, με τα πρώτα μηνύματα
που φτάνουν στο Μαξίμου να είναι εν-
θαρρυντικά. 

Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη εκτι-
μούν πως θα υπάρξει θετικό αποτύπωμα
στην κοινωνία και από το κλίμα που
υπήρξε από το ταξίδι του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στις ΗΠΑ και απ’ όσα είπε τόσο
με τον Τζο Μπάιντεν όσο και στην ιστορι-
κή ομιλία του στο Κογκρέσο. 

Στον Βόλο ο Μητσοτάκης
Αμέσως μετά την απολύτως επιτυχημέ-

νη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, ο πρω-
θυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει
στον Νόμο Μαγνησίας την Παρασκευή. Αν
και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισή-
μως, τα τοπικά στελέχη της ΝΔ έχουν αρ-
χίσει ήδη να ετοιμάζονται για την υποδοχή
του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυ-
πουργός θα παραστεί στα εγκαίνια σύγ-
χρονης επένδυσης που δραστηριοποιείται
στον τομέα της κτηνοτροφίας - τυροκο-
μίας στον Πλάτανο Αλμυρού, ενώ δεν
αποκλείεται επισκεφθεί και τον Βόλο.

Στην Πειραιώς σημειώνουν ότι οι πε-
ριοδείες θα έχουν τρία στάδια. Στο πρώ-
το θα μετέχει ο γραμματέας του κόμμα-
τος Παύλος Μαρινάκης μαζί με κομματι-
κά στελέχη, στο δεύτερο θα πάρουν μέ-
ρος μεικτά κυβερνητικά κλιμάκια με τη
συμμετοχή υπουργών και βουλευτών,
ενώ στο τρίτο στάδιο των περιοδειών θα
είναι επικεφαλής ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο οποίος τους καλοκαιρινούς μήνες
αναμένεται να επισκεφτεί αρκετές πε-
ριοχές της χώρας.

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Ποιοι υπουργοί βγαίνουν
μπροστά - Τα τρία στάδια των
επισκέψεων των
κυβερνητικών κλιμακίων 

Περιοδείες
σε όλη τη χώρα
έως τις κάλπες

Τα πρόσωπα
Τα πρόσωπα πάνω στα οποία έχει πέσει το βάρος του προγραμματισμού των
περιοδειών είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρινάκης,
ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Μπρατάκος και ο γραμματέας Οργανω-
τικού Στέλιος Κονταδάκης, οι οποίοι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τον γε-
νικό γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και με τον
στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη Θανάση Νέζη, ο οποίος έχει τε-
ράστια εμπειρία από περιοδείες, ενώ γνωρίζει όσο λίγοι την ανθρωπογεω-
γραφία του κόμματος.



Σ
ημαντικό τεχνολογικό αλλά και
στρατηγικό πλεονέκτημα αποκτά
η Ελλάδα με την απόφασή της να
προσθέσει το υπερσύγχρονο F-

35 στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αερο-
πορίας. 

Η ανάγκη απόκτησης μαχητικού αερο-
σκάφους 5ης γενιάς, συγκεκριμένα του
F-35 που αξιολογήθηκε ως η καλύτερη
επιλογή, προβλέπεται στη δομή δυνάμε-
ων, η οποία έχει λάβει την έγκριση του ΓΕ-
ΕΘΑ, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η ενσωμάτωση του πανίσχυρου αερο-
σκάφους, του σημαντικότερου αεροπορι-
κού όπλου που διαθέτει η Δύση, στις Ένο-
πλες Δυνάμεις της χώρας θα προσφέρει
όχι μόνο υπεροχή στους ουρανούς του Αι-
γαίου και της Ανατολικής Μεσογείου αλλά
και αεροπορική κυριαρχία έναντι της
Τουρκίας.

Ιπτάμενο «στρατηγείο»
Το τι είναι ικανό να προσφέρει ένα τέ-

τοιο ιπτάμενο «στρατηγείο» γίνεται κα-

τανοητό από τα διδάγματα του πολέμου
στην Ουκρανία. Η αδυναμία κατανόησης
της επιχειρησιακής κατάστασης στα μέ-
τωπα οδήγησε σε απανωτές πανωλε-
θρίες τις ρωσικές δυνάμεις. Το F-35 έρ-
χεται να καλύψει μια τεράστια επιχειρη-
σιακή απαίτηση, τη διαχείριση του ενο-
ποιημένου πεδίου της μάχης. «Σε βάθος
άνω των 200 χιλιομέτρων συλλέγονται
πληροφορίες από αισθητήρες, από συ-
στήματα ηλεκτρονικού πολέμου, από αν-
θρώπους στο έδαφος, από ανοιχτές πη-
γές, από δορυφόρους, από UAVs και
drones», τονίζει στην «Political» ο
σύμβουλος της κυβέρνησης
επί θεμάτων ακριτικών
περιοχών και Αγίου
Όρους και τέως υφυ-
πουργός Εθνικής
Άμυνας Αλκιβιάδης
Στεφανής. «Εκεί αρ-
χίζει η στοχοποίηση.
Μπαίνουν πυρά πυρο-
βολικού, όλμων, πυραυ-
λικά συστήματα, αεροσκα-
φών, ελικοπτέρων, ναυτικού.
Το F-35 είναι το εργαλείο από το οποίο
μπορεί να γίνει άριστη διαχείριση των
πληροφοριών αυτών. Έρχεται να διαχει-
ριστεί τα οπλικά συστήματα του αέρα, της
θάλασσας και της ξηράς και χρησιμοποι-
εί τους αισθητήρες και τα εργαλεία που
έχει πάνω του για να καταλήξει στην κα-

λύτερη επιλογή όπλου», υπογραμμίζει ο
κ. Στεφανής.

Χαρακτηριστικά «stealth»
Το F-35 είναι αεροσκάφος πρώτου

πλήγματος, που σημαίνει ότι θα αξιοποι-
ήσει τα «stealth» χαρακτηριστικά του για
να διεισδύσει σε βάθος στο εχθρικό έδα-
φος και να πλήξει συστήματα αεράμυνας
και απειλές προτού γίνει αντιληπτό από
εχθρικά ραντάρ. « Έχει την υψηλότερη
επιβιωσιμότητα από κάθε άλλο αεροσκά-
φος αυτήν τη στιγμή, δηλαδή μπορεί να

επιβιώσει ο πιλότος και το αεροσκά-
φος έναντι πολλαπλών απειλών

χρησιμοποιώντας αυτόματα,
ημιαυτόματα και χειροκί-

νητα μέσα», σημειώνει ο
κ. Στεφανής.

Η σύγκριση
Τα πρώτα F-35 αναμέ-

νεται να προσγειωθούν
στην Ελλάδα στις αρχές του

2028. Αν η χώρα αποκτήσει
μία μοίρα, θα έχει στη διάθεσή

της 22 αεροσκάφη 5ης γενιάς. Αν προ-
σθέσουμε σε αυτά τα 24 Rafale, τα 155 F-
16, μεταξύ των οποίων 83 Viper, και τα 24
Mirage 2000-5, φτάνουμε στον «μαγικό»
αριθμό των 225 μαχητικών που θα αποτε-
λούν το οπλοστάσιο της Πολεμικής Αερο-
πορίας. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι

γερόλυκοι, τα θρυλικά F-4Ε Phantom II,
τα οποία λογικά θα αντικατασταθούν από
τα F-35. Στον αντίποδα, η Τουρκία θα δια-
θέτει έναν στόλο από 236 F-16 και 34 F-4.
Ακόμη και αν γίνει αποδεκτό το αίτημα της
Άγκυρας για αγορά 40 νέων και εκσυγ-
χρονισμό 80 αεροσκαφών στο επίπεδο Vi-
per, οι συσχετισμοί δεν πρόκειται να αλ-
λάξουν σημαντικά. Και αυτό διότι η Ελλά-
δα θα διαθέτει τουλάχιστον 46 αεροσκά-
φη 4.5 και 5ης γενιάς με συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα έναντι των τουρκικών. Οι Έλ-
ληνες πιλότοι μάλιστα θα έχουν «γράψει»
και περισσότερες ώρες στα Viper, αφού τα
πρώτα έξι αεροσκάφη αναμένεται να πα-
ραδοθούν στην Πολεμική Αεροπορία στο
τέλος του έτους. Παράγοντες της αμυντι-
κής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι ακόμη
και αν η Τουρκία εξασφαλίσει το «πράσινο
φως» από το Κογκρέσο, δεν πρόκειται να
παραλάβει F-16 Block 70 πριν από το
2029-2030. 
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο τέως υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής
αναλύει στην «Political» 
τα μυστικά του
υπερσύγχρονου μαχητικού

Πώς και γιατί 
τα F-35 αλλάζουν 

τις ισορροπίες 
στο Αιγαίο 
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Το αμετάθετο και 
οι επιχειρήσεις-σκούπα
Στη γενική συνέλευση της ΠΟ Ξενοδόχων ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι έχει διαθέσει
1.250 αστυνομικούς σε νησιά, στα σύνορα
και στα αεροδρόμια προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν ζητήματα που θα προκύψουν από
τη μεγάλη τουριστική κίνηση που αναμένει
η Ελλάδα. Στην ομιλία του εξήγησε και πώς
έχει η κατάσταση στο αθηναϊκό κέντρο. Τό-
νισε λοιπόν ότι το 70% της συνολικής παρα-
βατικότητας υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας
και πως στην Αθήνα υπάρχει το 30% της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Γιατί αυτό; Διότι από
την εποχή του ’80 υπάρχει ως νόμος «το
αμετάθετο των αστυνομικών», όπου δεν
μπορεί να μετατεθεί κανείς χωρίς τη συναί-
νεσή του. Ο μόνος τρόπος για να αντιστρέ-
ψεις αυτή την κατάσταση είναι οι αιφνιδια-
στικές επιχειρήσεις-σκούπα, που έχουν
συγκεντρώσει πάνω από 900 λαθρομετανά-
στες στα κέντρα κράτησης. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. 

Δύο παραλλαγές
Μου λένε ότι ο υπουργός Επικρατείας Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, μετά τον κλιματικό νόμο
που ήρθε χθες στη Βουλή και τον νόμο για
την ανώτατη παιδεία που θα έρθει την επό-
μενη εβδομάδα, θα μελετήσει σοβαρά νομο-
θετική πρωτοβουλία για τον τρόπο εκλογής
στις ευρωεκλογές με δύο παραλλαγές: μία
με την επαναφορά της λίστας των υποψη-
φίων στο ευρωψηφοδέλτιο και μία άλλη χω-
ρισμένη σε περιφέρειες. Άλλα κόλπα...

Μαθαίνω ότι χθες για χάρη του Γρη-
γόρη Τάσιου, προέδρου της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Ξενοδόχων που εί-
χε οργανώσει σε κεντρικό ξενοδο-
χείο γενική συνέλευση, ήρθαν 7-8
υπουργοί και υφυπουργοί (Κικί-
λιας, Θεοδωρικάκος, Άδωνις, Σταϊ-
κούρας, Χατζηδάκης, Τσακίρης,
Βούλτεψη) αλλά και γενικοί γραμ-
ματείς και λοιποί πρόεδροι οργανι-
σμών. Στη συνέλευση ακούστηκαν
οι μεγάλες προσδοκίες ώστε τα
έσοδα του τουρισμού να ξεπερά-
σουν τα 15 δισ. ευρώ, ενώ όλοι οι
υπουργοί πήραν τον λόγο και ανέ-
λυαν τις κινήσεις -ο καθένας στον
τομέα ευθύνης του- που έχουν κά-
νει για να πετύχει η τουριστική
χρονιά και να βγάλει τα «σπασμέ-
να» της ενεργειακής κρίσης. Μάλι-
στα, ο κ. Σταϊκούρας θύμισε τη με-
γάλη μείωση των φόρων και την
επιστροφή μικρού μέρους από τα

8,3 δισ. σε επιστρεπτέες προκατα-
βολές. Ο Γρηγόρης είναι αγαπητός
σε όλους τους υπουργούς και ου-
σιαστικά η μεγάλη παρουσία τους
εκεί, την ώρα που υπάρχει δύσκο-
λο πρόγραμμα, ήταν μια ψήφος
επιδοκιμασίας προς τον ίδιο, κα-
θώς είναι γνωστό ότι θα κατέβει
υποψήφιος βουλευτής στον νομό
Χαλκιδικής. Με τέτοια στήριξη και
εκτίμηση θα πάει καλά. 

Στενός φίλος του προέδρου
του ΚΙΝΑΛ παραδέχεται ότι

πάλι καλά που ο Νίκος Αν-
δρουλάκης δεν είναι στη Βουλή,

διότι Μητσοτάκης και Τσίπρας θα τον
είχαν τζαρτζάρει πάρα πολύ άσχημα
και θα τον είχαν αναγκάσει να πάρει
θέση για πολλά. Ευλογία είναι τελικά
που δεν είναι βουλευτής ο Νίκος… 

Όταν σε αποδέχονται οι πολιτικοί
σου αντίπαλοι, τότε είσαι στον
σωστό δρόμο. Η ομιλία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη άγγιξε πολ-
λούς, ακόμη και από τις αντίπα-
λες κομματικές πτέρυγες. Όπως
είμαι σε θέση να ξέρω καλά, τόσο
στον Γιώργο όσο και στον Νίκο Παπαν-
δρέου, που έχουν και ελληνική και αμερικα-
νική υπηκοότητα, η ομιλία του Κυριάκου
Μητσοτάκη τούς έφερε περηφάνια και συ-

ναίνεση. Μάλιστα, ο Νίκος πόσταρε
και σχετικό κείμενο στο LinkedIn
που εξυμνούσε την ομιλία Μη-
τσοτάκη, ενώ ανέφερε ότι ήταν η
πρώτη φορά που Ρεπουμπλικά-

νοι και Δημοκρατικοί χειροκρό-
τησαν τόσο θερμά ξένο ηγέτη και

τελείωσε με τη φράση «επιτέλους, μό-
νο περηφάνια». Φαντάζομαι, ο ΓΑΠ για να
μη φέρει σε δύσκολη θέση τον Ν. Ανδρου-
λάκη δεν θα αναρτήσει κάτι. 

Από Σημίτη μέχρι... Σταύρο Θεοδωράκη
Ποικίλα σχόλια προκάλεσαν σε

«γαλάζια» στελέχη τα πρόσω-
πα που μετείχαν σε πάνελ τη-
λεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤ
το βράδυ της συνάντησης του
πρωθυπουργού με τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ. Βουλευτές της
ΝΔ ανέμεναν να δουν να μετέχει
ένα πρόσωπο της κυβέρνησης, μάταια
όμως... Αντιθέτως, μετείχαν η Άννα Διαμαν-
τοπούλου και ο Γιώργος Παγουλάτος, δύο

πρόσωπα από προέρχονται από το εκ-
συγχρονιστικό μπλοκ του Κώστα

Σημίτη. Την επόμενη μέρα, όταν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματο-
ποιούσε την ιστορική ομιλία στο
Κογκρέσο, η ίδια εκπομπή ασχο-

λήθηκε στο πρώτο μέρος με το ση-
μαντικό αυτό γεγονός, αλλά στο δεύτε-

ρο είχε τον Σταύρο Θεοδωράκη να απαντάει
στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε πει πως
η ΝΔ δεν θα γίνει Ποτάμι.

Μ
ας έχει μείνει απορία. Τελικά, ο
υπουργός Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, ο οποίος πήγε με

τον πρωθυπουργό στις ΗΠΑ και κάθισε
στους καναπέδες του Λευκού Οίκου, για
ποιον λόγο διέσχισε τον Ατλαντικό; Γιατί
ούτε ραντεβού με τον ομόλογό του Λόιντ
Όστιν είχε καθορίσει, αλλά και απ’ ό,τι μα-
θαίνουμε, ούτε την πόρτα του Πενταγώνου
πέρασε ώστε να συνομιλήσει με Αμερικα-
νούς επιτελείς. 

Η μόνη εξήγηση που δίνεται για το ταξίδι
στις ΗΠΑ είναι για λόγους... αναψυχής.
Υποσημείωση: Ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας έχει προγραμματισμένο ταξίδι και για
τον Ιούλιο στις ΗΠΑ. Μήπως όμως τον
προλάβουν οι εξελίξεις και για αυτό ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης τού «χρύσωσε το χά-
πι» με τη συμμετοχή του στην πρωθυπουρ-
γική αποστολή; 

Η... εκδρομή Παναγιωτόπουλου στις ΗΠΑ

Η αλήθεια για το εστιατόριο στο Κολωνάκι 
Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό ένα περιστατικό με ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι,

το κλείσιμο του οποίου δήθεν μεθόδευσε ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης
Πατέλης. Το ψάξαμε το θέμα και έχουμε να σας πούμε τα εξής: Όντως έκλεισε διότι δεν
είχε εξαερισμό, ως όφειλε, όντας μια επιχείρηση εστίασης. Το εστιατόριο όμως θα ξα-
νανοίξει, καθώς θα συμμορφωθεί με τους νόμους και οι εργαζόμενοι θα δουλέψουν
κανονικά. Το θέμα πλέον παρακολουθεί η αρμόδια αρχή, η Περιφέρεια Αττικής. 

Τον παραδέχτηκαν ακόμη και οι Παπανδρέου...

Υπουργοί στηρίζουν Τάσιο και τουρισμό



Η δεξίωση στον Λευκό Οίκο είχε πολύ ελλη-
νικό χρώμα. Ελληνικοί χοροί, μενού με γεύ-
ση Ελλάδας και πολύ κέφι. Η Τζιλ Μπάιντεν
έδωσε το σήμα για την έναρξη της δεξίωσης
και η ορχήστρα πήρε φωτιά! Έπαιζε το «Πέ-
ρα στους πέρα κάμπους» και το «Σινανάι
γιάβρουμ». Όπως φαίνεται, πρώτη τον χορό
έσυρε η Ελληνοαμερικανίδα αντικυβερνή-
τρια της Καλιφόρνιας Ελένη Κουναλάκη και
ακολούθησαν ο επιχειρηματίας και ένας
από τους ισχυρότερους εκπροσώπους της
ελληνικής ομογένειας Μάικ Μανάτος και η
ομογενής Κέλι Βλαχάκις Χανκς. Η Ελλάδα
είναι παντού τελικά. 

Ακόμη ψάχνουν στην Κουμουνδούρου να
βρουν δημοσιογράφους να τρέξουν την
εξυγίανση και την αναβάθμιση των ΜΜΕ του
κόμματος. Ψάχνουν, λέει, ανθρώπους της
αγοράς, του ιδιωτικού τομέα και όχι κομμα-
τικούς. Εδώ γελάμε βέβαια. Έχουν ήδη κά-
νει κρούση σε δύο άντρες και μια γυναίκα,
αλλά δεν τους βλέπω να μακροημερεύουν
ακόμη και αν δεχτούν. Σιγά μην αφήσουν οι
«κομματικοί» να μπουν εργαζόμενοι του
ιδιωτικού τομέα στα μαγαζάκια τους. Άσε
που οι σκληροπυρηνικοί δεν πιστεύουν
στην τέχνη της επικοινωνίας κ.λπ. Τα θεω-
ρούν αστικά κατάλοιπα αυτά… Άρα το τρίο
στούτζες που θέλει ο πρόεδρος δεν το βλέ-
πω να αναλαμβάνει... 

ΣΣε αναμμένα κάρβουνα 
ο Άδωνις
Τρέχει και δεν φτάνει ο υπουργός Ανάπτυξης
με το μέγα πρόβλημα των καυσίμων. Προ-
σπαθεί, δεν λέω, αλλά μιλάμε για
δύσκολη εξίσωση. Πήγε και
έκανε έλεγχο στα Ελληνικά
Πετρέλαια και τη Motor Oil.
Έχει βγάλει συνεργεία
στους δρόμους, στα πρατή-
ρια, παντού. Είπε μάλιστα
πως έως την Παρασκευή θα
ανακοινωθούν τα πρώτα πρόστι-
μα για αισχροκέρδεια. Επιπλέον, εξή-
γησε ότι όσο ανεβαίνει η διεθνής τιμή και πέ-
φτει το ευρώ, τόσο ανεβαίνουν τα καύσιμα.
Κοινώς έσκασε στα χέρια του η βόμβα της αι-
σχροκέρδειας και τώρα τρέχει. 

Ο Κουίκ και 
η γραβάτα 
του Μπάιντεν

Α
υτό και αν είναι είδηση. Τη γραβάτα
με την ελληνική σημαία που φόρεσε ο
Μπάιντεν κατά τη συνάντησή του με

τον Κυριάκο Μητσοτάκη τού την είχε χαρίσει
ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς
Κουίκ. Η εν λόγω γραβάτα κρύβει μια μικρή
ιστορία. Όπως ο ίδιος ο Τέρενς ανέφερε σε
ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Facebook, την είχε δώσει στον Τζο
Μπάιντεν όταν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
έπειτα από πρόταση του σημερινού Αμερικα-
νού προέδρου να ανταλλάξουν γραβάτες. «Η
ανταλλαγή στις γραβάτες όταν βρεθήκαμε
πριν από λίγα χρόνια. “Do you trade your tie
with mine?”, μου είχε πει ο Τζο Μπάιντεν. Χά-
ρηκα που τη φύλαξε για να βρει την κατάλλη-
λη ευκαιρία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο
Κουίκ. Παρεμπιπτόντως, η γραβάτα είναι ελ-
ληνική, από τον οίκο Pagoni. 

Κρατήστε και αυτό: Ανάμεσα στα όσα
είπαν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν και ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ήταν και το ενδεχόμενο επίσημης
επίσκεψης του πρώτου στην Αθήνα. Ο

Μπάιντεν άφησε, λένε οι πληροφορίες, ανοικτό το
ενδεχόμενο. Τώρα αν θα τον πάει και στα Χανιά, δεν
ξέρω, πάντως θα τον κάνει Μπαϊντενάκη… 
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Σε Αρκαδία ή Ηλεία 
ο Αβραμόπουλος

Βενιζέλος κατά Πούτιν
Βλέπω ότι ο Βαγγέλης το τελευταίο διάστη-

μα κάνει ό,τι μπορεί για να συντηρείται στην
επικαιρότητα. Μέχρι και με τον ΓΑΠ έφαγε στα
Χανιά, όπως σας έγραψα
χθες. Τώρα μαθαίνω ότι
κάθισε και έγραψε
μια επιστολή προς
τον πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών
Αθανάσιο-Μελέτιο
Δημόπουλο, με την
οποία ζητεί την ανάκληση
της πράξης απονομής του τίτλου του επιτίμου
διδάκτορος στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Την πρότα-
ση για την ανάκληση του πανεπιστημιακού τίτ-
λου που είχε απονεμηθεί στον Πούτιν την έκα-
νε αρχικά η καθηγήτρια, πρόεδρος του τμήμα-
τος Φιλοσοφίας και μέλος της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ Βάνα Νικολαΐδου - Κυριανίδου. 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Greek γλέντι 
στον Λευκό Οίκο

Τα κομματικά media
του ΣΥΡΙΖΑ

Το πολιτικό μέλλον του Δημήτρη Αβραμό-
πουλου είναι κάτι που συζητείται εντόνως
το τελευταίο διάστημα στους κύκλους της
Πειραιώς. H στήλη λοιπόν έμαθε ότι το επι-
κρατέστερο σενάριο για τον πρώην επίτρο-
πο είναι να κατέβει υποψήφιος στις επόμε-
νες εκλογές, με δύο εκλογικές περιφέρει-
ες να «παίζουν» πιο δυνατά. Η μία είναι η
Αρκαδία, τόπος καταγωγής του, και η άλλη η
όμορη Ηλεία, όπου θα «χηρέψει» θέση
βουλευτή μετά την απόφαση του Κώστα
Τζαβάρα να μην είναι εκ νέου υποψήφιος.
Και αυτό που μένει είναι να δούμε ποια θα
επιλέξει τελικά ο κ. Αβραμόπουλος. 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

LOCK

Σ
το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στον Έλληνα άσο του παγκόσμιου μπάσκετ Γιάννη
Αντετοκούνμπο, ο οποίος διαπρέπει στο ΝΒΑ. Είπε για το «αμερικανικό όνειρο», το-

νίζοντας ότι Έλληνες διέπρεψαν στον τομέα τους αλλά ποτέ δεν ξέχασαν την καταγωγή
τους: «Σήμερα ανάμεσα στους Έλληνες που ζουν στις ΗΠΑ και τα 3 εκατ. Αμερικανών που
αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες βρίσκονται μερικοί από τους πρωταγωνιστές των τε-
χνών, των επιστημών, της εκπαίδευσης, της ιατρικής και φυσικά της πολιτικής. Οραματι-
στές όπως ο Νίκολας Νεγκροπόντε, o Άλμπερτ Μπουρλά, o Ελία Καζάν, o Τζέφρι Ευγενί-
δης, o Τζορτζ Πελεκάνος, o Αλεξάντερ Πέιν, ο Τομ Χανκς και φυσικά ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο». Τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Γιάννη Αντεντοκούνμπο, η πρόεδρος της
Αμερικανικής Βουλής Νάνσι Πελόζι φάνηκε να σκύβει προς το μέρος της Κάμαλα Χάρις
και να τη ρωτάει κάτι. Λέτε η Πελόζι να μη γνωρίζει τον Γιάνναρο; 

Η Κεραμέως τούς σπάει τον τσαμπουκά
Πολύ παρασκήνιο έχει η επιμονή της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως να
βάλει φρένο στις συνδικαλιστικές πρακτικές της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ που έσπευ-
σαν να προκηρύξουν απεργία για χθες στις 18 Μαΐου. Βεβαίως, η απεργία κηρύχ-
θηκε παράνομη και, όπως μαθαίνω, η Κεραμέως τούς γλεντάει κανονικά σε όλα
τα επίπεδα. Και τους «γαλάζιους» και τους «κόκκινους» συνδικαλιστοπατέρες
που δεν θέλουν καμία αξιολόγηση, καμία πρόοδο στη δημόσια παιδεία. Έμπλεξαν
άσχημα τα παλικάρια που είχαν μάθει στο δημοσιοϋπαλληλίκι. Η προσφυγή της
υπουργού στη Δικαιοσύνη και η κήρυξη ως παράνομης της απεργίας προκάλε-
σαν αλλεργία μεταξύ άλλων και στον ΣΥΡΙΖΑ, που προτιμά να καλεί τους 15χρο-
νους στις εσωκομματικές του κάλπες…
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Το think tank 
του Αλέξη 
στα... αζήτητα
Alert! Πού εξαφανίστηκε η επιτρο-

πή σοφών του Τσίπρα; Αυτό το πε-

ρίφημο... think tank με τους δια-

πρεπείς επιστήμονες που είχε

συγκροτήσει ο πρόεδρος Αλέξης

με κάτι καθηγητές και τεχνοκρά-

τες; Ήθελε να φτιάξει και αυτός τη

δική του ομάδα «επιτελικών», αλ-

λά πήγε… κουβά, όπως καταλα-

βαίνω. Θυμάστε που ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ τούς είχε παρουσιάσει

ως τους δικούς του «αρίστους» για

να πείσει σχετικά με την τεχνοκρα-

τική επάρκεια του κόμματός του.

Όπως μαθαίνω, δυο τρεις εξ αυτών

φέρεται ήδη να έχουν κουνήσει το

μαντίλι στον Αλέξη, αφού δεν

έχουν καμία αρμοδιότητα... 

Με βαριά καρδιά, μου λένε,
ψήφισε ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος το νέο όνομα ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ. Ο Ανδρέας ήθελε από
την αρχή σκέτο ΠΑΣΟΚ. Τε-
λικά ψήφισε τη διπλή ονο-
μασία ως λύση ανάγκης… Το
μη χείρον βέλτιστο… σε αυ-
τήν τη λογική. Τι κακό είναι
πάντως αυτό με τις διπλές
ονομασίες στη Χαριλάου
Τρικούπη και την Κουμουν-
δούρου; Ειλικρινά, δεν μπο-
ρώ να το αντιληφθώ. 

Ο Κικίλιας 
στου… Μπαϊρακτάρη 

Εθεάθη ο υπουργός Τουρισμού να
τρώει σουβλάκια με κάποιους δημο-
σιογράφους στον Μπαϊρακτάρη κά-
τω στο Μοναστηράκι. Εκεί που ο Κα-
ραμανλής είχε πει για τους «νταβα-
τζήδες». Η συζήτηση ήταν για τον
φετινό τουρισμό και τις προσδοκίες.
Μέχρι που ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας
αναγνώρισε τον Κικίλια και του είπε:
«Υπουργέ μου, να ’σαι καλά… ζούμε
ημέρες Ολυμπιάδας». Το πιθανότερο
είναι να το είπε ειλικρινά και όχι ει-
ρωνικά. Ο Βασίλης χαμογέλασε και
συνέχισε το γεύμα του. 

Η μεγάλη χαρά της Ντόρας
Για να ξέρετε, ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στη ΝΔ σήμερα εί-

ναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία καμάρωσε τον αδελφό της
στο Κογκρέσο. Για ιστορική ομιλία ενός πρωθυπουργού που
εξέφρασε τον Ελληνισμό στο σύνολό του, πέρα και πάνω
από οποιαδήποτε κόμματα και οποιεσδήποτε διαφορές,
έκανε λόγο η Ντόρα μιλώντας σε ραδιοφωνικές εκπομπές.
Τόνισε ότι η μεγάλη επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
οποίος χειροκροτήθηκε με πηγαίο τρόπο στο Κογκρέσο και
από τις δύο πλευρές -και τους Δημοκρατικούς και τους Ρε-
πουμπλικάνους-, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε ένας
πρωθυπουργός μίζερος που θα έλεγε μόνο το γνωστό ποίημα αλλά ένας Ευρωπαίος ηγέτης
με αυτοπεποίθηση και σιγουριά που εκπροσωπούσε μια χώρα αναβαθμισμένη.

Η Πελόζι και ο Αντετοκούνμπο



ΠΕΜΠΤΗ 19 MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣΕΙΣ10

Η
συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Ελλά-
δας - ΗΠΑ κυρώθηκε την περασμένη
Πέμπτη από τη Βουλή με ευρεία πλει-

οψηφία, προσφέροντας στην εθνική έννομη τάξη
και στην ελληνική υψηλή στρατηγική ένα πολύτι-
μο μέσο αύξησης της εθνικής μας ισχύος. Πρό-
κειται για μια εξέλιξη που αποδίδει σημαντικά
οφέλη στη χώρα στους τομείς της εθνικής ασφά-
λειας και της εξωτερικής πολιτικής.

Καταρχάς, σε στρατηγικό επίπεδο η Ελλάδα
εμβαθύνει τις σχέσεις της με μια υπερδύναμη.
Παρότι Μόσχα και Πεκίνο επιδιώκουν να συγ-
κροτήσουν μια νέα διεθνή τάξη, οι ΗΠΑ παραμέ-
νουν στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά η
ισχυρότερη δύναμη του διεθνούς συστήματος.
Με τις ΗΠΑ είμαστε σύμμαχοι επί 70 έτη στο ΝΑ-
ΤΟ και στρατηγικοί εταίροι στην ευρωατλαντική
συνεργασία, ενώ μας ενώνουν θεμελιώδεις αρ-
χές και αξίες όπως η αφοσίωση στη δημοκρατία,
η πίστη στο κράτος δικαίου και η προσήλωση
στην προάσπιση της ελευθερίας και των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Η ενισχυμένη αμυντική αλ-
ληλεπίδραση Ελλάδας - ΗΠΑ θα συμβάλει στην
εναρμονισμένη αντιμετώπιση πολλαπλών προ-
κλήσεων από Αθήνα και Ουάσιγκτον. Σε εποχές
τεκτονικών αναταράξεων, όπως η σημερινή, οι
δημοκρατίες οφείλουν να συμπορεύονται προ-
ασπίζοντας τη διεθνή σταθερότητα. Δεν είναι τυ-
χαίο άλλωστε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν στη χώρα
μας ηγετικό περιφερειακό ρόλο, όπως επισημαί-
νεται στον κυρωτικό νόμο της συμφωνίας.

Στα επίπεδα της άμυνας και των υποδομών η

χώρα βγαίνει διπλά κερδισμένη. Μετά τη Λάρισα,
το Στεφανοβίκειο και την Αλεξανδρούπολη, οι
αμερικανικές δυνάμεις επεκτείνουν την παρου-
σία τους στον Βόλο, το Λιτόχωρο, την Αλεξαν-
δρούπολη και τη Σούδα, ενισχύοντας την απο-
τρεπτική μας ισχύ και προσφέροντας πολύτιμη
εμπειρία στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. 

Η συμφωνία βέβαια δεν αφορά μόνο τις συγ-
κεκριμένες περιοχές αλλά το σύνολο της ελληνι-
κής επικράτειας, αφού ορίζει ξεκάθαρα ότι Ελ-
λάδα και ΗΠΑ δεσμεύονται «να περιφρουρούν
και να προστατεύουν αμοιβαία την ασφάλεια, την
κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά
τους κατά ενεργειών που απειλούν την ειρήνη,
περιλαμβανομένης της ένοπλης επίθεσης ή της
απειλής επίθεσης». Επιπλέον, η σε βάθος χρό-
νου παρουσία των Αμερικανών στη χώρα μας δί-
νει τη δυνατότητα στις αμερικανικές κυβερνή-
σεις να επενδύσουν σημαντικούς πόρους σε
υποδομές, οι οποίες θα ανήκουν στο ελληνικό
κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο
λιμένας της Αλεξανδρούπολης, που κατέστη λει-
τουργικός έπειτα από χρόνια με την ανέλκυση,
με αμερικανική χρηματοδότηση, της βυθισμένης
βυθοκόρου «Όλγας», που αποτελούσε εμπόδιο
για την αξιοποίηση του λιμανιού.

Όσον αφορά την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ περί επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας,
σε περίπτωση που ξαναγίνει κυβέρνηση οι μνή-
μες του 2015 είναι ακόμη νωπές. Το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης δοκιμάστηκε σε
διαπραγματεύσεις απογοητεύοντας το εκλογικό

του κοινό. Ο ελληνικός λαός φορτώθηκε με το
χειρότερο μνημόνιο και επιβαρύνθηκε με αρκε-
τά δισ. ευρώ έπειτα από την «περήφανη» δια-
πραγμάτευση της κυβέρνησης Τσίπρα αλλά και
το «άδειασμα» που της επιφύλαξε ο Πούτιν. Για
τους συναδέλφους, δε, από την ελάσσονα αντι-
πολίτευση, που αναφέρθηκαν στα ενδεχόμενα
ακύρωσης ή μη σύναψης της συμφωνίας, θα
ήταν ωφέλιμο για τον δημόσιο διάλογο να υπολο-
γίσουν και τις αντίστοιχες συνέπειες. Και στις
δύο περιπτώσεις κερδισμένη θα ήταν η Τουρκία,
η οποία εν τω μεταξύ αυξάνει τη μόχλευσή της
στην Ευρασία μέσω του Οργανισμού Τουρκικών
Κρατών και του Οργανισμού Συνεργασίας της
Σαγκάης, όπου κυριαρχούν Μόσχα και Πεκίνο.
Για αυτό η Ουάσιγκτον απορρίπτει μέχρι στιγμής
τη λογική των «παζαριών» της Άγκυρας και επι-
λέγει την Αθήνα ως προβλέψιμη και αξιόπιστη
συνοδοιπόρο.

Η συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως και η στρατηγι-
κή συμφωνία με τη Γαλλία, έχουν καταστήσει τη
χώρα μας πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας
για την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε υπογράψει
πάνω από 210 συμφωνίες και έχουμε προχωρή-
σει στην ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης
με σύγχρονα μέσα, αναβαθμίζοντας τη θέση της
πατρίδας μας στον κόσμο. Η Ελλάδα πορεύεται
με αυτοπεποίθηση στο σύγχρονο διεθνές σύστη-
μα και διαθέτει πολιτικά και επιχειρησιακά εχέγ-
γυα προκειμένου να απαντά αυτοδύναμα σε κάθε
πρόκληση.

Τα οφέλη της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας

τoυ 

Χρήστου 
Κέλλα

Βουλευτής

Λάρισας με τη ΝΔ,

μέλος της

Διαρκούς

Επιτροπής Εθνικής

Άμυνας και

Εξωτερικών

Υποθέσεων

της Βουλής 

Μ
ε αφορμή την πρώτη επέτειο εορτασμού της
Διεθνούς Μέρας για τις Γυναίκες της Ναυτι-
λίας, τονίζεται και εξαίρουμε τη συμμετοχή

των γυναικών από αρχαιοτάτων χρόνων σε όλους τους
τομείς που σχετίζονται με τη ναυτιλία και τις λιμενικές
δραστηριότητες. Ως τονίζεται, επιπρόσθετα, η απόφαση
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για θε-
σμοθέτηση εορτασμού της συμμετοχής των γυναικών
στη ναυτιλία αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την ίδια τη
ναυτιλία. Η ίδια η ναυτιλία, αν και ως επί το πλείστον
ιστορικά ανδροκρατούμενη, από την απαρχή της περιε-
λάμβανε γυναίκες που μετείχαν στις δραστηριότητές
της. Η Ημέρα των Γυναικών της Ναυτιλίας «σπάζει»
ακόμα ένα στερεότυπο, το οποίο οφείλουμε, μαζί με
άλλα στερεότυπα, να αποτάξουμε ούτως ώστε να υπάρ-
ξουν εκείνες οι πραγματικές συνθήκες ισότητας των
φύλων σε όλους τους τομείς.

Οι γυναίκες, όπως και οι άντρες, εργάζονται από τα
αρχαία χρόνια σε τομείς που σχετίζονται με τη ναυτιλία
και η αναγνώριση του ρόλου των γυναικών ιδιαίτερα
στη σύγχρονη εποχή της ναυτιλίας αποτελεί μια αδήρι-
τη ανάγκη και έναν τομέα της ναυτιλίας που οφείλουμε
ως κοινωνίες, οργανισμοί και κράτη να αναδείξουμε
και να υποστηρίξουμε έτι περισσότερο με στοχευμένες
δράσεις και προσπάθειες. Προς τούτο απαιτείται η υιο-

θέτηση συγκεκριμένης ολιστικής στρατηγικής που να
στηρίζει στον υπέρτατο βαθμό τη συμμετοχή των γυναι-
κών στις ναυτικές, ναυτιλιακές και λιμενικές δραστη-
ριότητες. Απαιτείται αυτό που αναφέρω ως η δημιουρ-
γία ενός συνολικού, νέου οικοσυστήματος που αφορά
στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις σχετικές με αυτό
δραστηριότητες.

Η Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες της Ναυτιλίας πρέ-
πει να μετεξελιχθεί σε καθημερινές δράσεις που προ-
ωθούν τις γυναίκες στη ναυτιλία. Προς τούτο, τονίζεται
η σημασία της πρώτης θεματικής που αφορά στο προ-
κείμενο ζήτημα και περιλαμβάνει ζητήματα που άπτον-
ται των τομέων της εκπαίδευσης, της ορατότητας και
της αναγνώρισης των γυναικών στη ναυτιλία αλλά και
στη δημιουργία εκείνων των απαραίτητων συνθηκών
που να υποστηρίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον για τις
γυναίκες στη ναυτιλία χωρίς εμπόδια.

Οι γυναίκες στη ναυτιλία είναι πραγματικότητα και
όχι μύθος, όπως αυτός των γοργόνων και των ιχθυό-
μορφων νεραϊδών των θρύλων του Αιγαίου. Οι γυναίκες
στη ναυτιλία είναι αυτές που καθημερινά από τον ρόλο
τους σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας αγωνίζονται
επί ίσοις όροις με τους άρρενες συναδέλφους τους σε
όλες τις θάλασσες της υδρογείου και σε όλες τις σχετι-
κές δραστηριότητες. Οι γυναίκες της ναυτιλίας είναι αυ-

τές που επιζητούν ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση
και δίκαιη ανέλιξη. Ένας ουσιαστικός πυλώνας που
σχετίζεται με το υπό αναφορά θέμα είναι η ενδυνάμωση
της συμμετοχής των γυναικών στις ναυτικές / ναυτιλια-
κές / λιμενικές δραστηριότητες και αυτό πρωτίστως εί-
ναι θέμα αλλαγής νοοτροπιών, αντιλήψεων αλλά και εκ-
παίδευσης. Οι δράσεις που αφορούν την προαγωγή των
ναυτικών / ναυτιλιακών επαγγελμάτων είναι ουσιαστι-
κές και επιβάλλονται στο σύγχρονο περιβάλλον της
ναυτιλίας. Η άρση της ανισότητας των φύλων σε όλους
τους τομείς αποτελεί άλλωστε αρχή εκ των ων ουκ άνευ
για την ορθή ανάπτυξη των κοινωνιών μας και μόνο τότε
θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην επόμενη μέρα της
υπαρξιακής μας οντότητας.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου στηρίζει σε όλες τις δρα-
στηριότητες την εξάλειψη όλων των μορφών διακρί-
σεων και την άρση της οποιασδήποτε ανισότητας με
βάση το φύλο, προωθώντας τη διαφορετικότητα και
την ισότητα, ως επίσης και τις ίσες ευκαιρίες και στη-
ρίζοντας τις γυναίκες στον ναυτιλιακό τομέα. Οι δρά-
σεις μας πρέπει να χαρακτηρίζονται από πολιτικές και
στρατηγικές ενσωμάτωσης, στήριξης και προώθησης
με βασικό χαρακτηριστικό την αρχή των μη διακρίσε-
ων και της αναγνώρισης του ρόλου των γυναικών στη
ναυτιλία.

Οι γυναίκες στη ναυτιλία

τoυ δρα
Αντώνη 

Στ. Στυλιανού

Λέκτορας Νομικής
στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, LL.B

Law (Bristol),
Ph.D in Law -

International Law
and Human

Rights (Kent),
διευθυντής

Μονάδας Νομικής
Κλινικής

Πανεπιστημίου
Λευκωσίας,

πρόεδρος ΔΣ
Αρχής Λιμένων

Κύπρου



ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ11

Μ
ε την ολοκλήρωση της καταμέ-
τρησης και των εκλογικών τμη-
μάτων, πλέον αρχίζει και γίνεται
σαφές πώς θα είναι η ανθρωπο-

γεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα.
Πιο συγκεκριμένα προκύπτει ότι η προ-

εδρική τάση καταλαμβάνει πάνω από 70%, ή
210 και πλέον από τα 300 μέλη της Κεντρι-
κής Επιτροπής, σύμφωνα και με τις «καραμ-
πόλες» που έγιναν λόγω ποσοστώσεων. Αν-
τίστοιχα, η τάση της Ομπρέλας καταλαμβά-
νει από 68 μέχρι 75 έδρες. Παράλληλα
υπάρχουν 18 με 20 μέλη αυτόνομα, ανάμεσά
τους ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Νά-
σος Ηλιόπουλος. 

Τους περισσότερους σταυρούς για την
Κεντρική Επιτροπή συγκέντρωσαν δύο γυ-
ναίκες της νέας γενιάς, η Έφη Αχτσιόγλου
και η Ρένα Δούρου, με τον Νίκο Παππά να
βρίσκεται στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέ-
ση ο Διονύσης Τεμπονέρας, στην πέμπτη ο
Χρήστος Σπίρτζης και από εκεί και πέρα συ-
ναντάμε πάρα πολλά μέλη της προεδρικής
τάσης, ενώ για να φτάσουμε να συναντήσου-
με κάποιο μέλος της Ομπρέλας, πρέπει να
φτάσουμε στη θέση 12 όπου βρίσκουμε τη
Θεανώ Φωτίου. Στη συνέχεια υπάρχουν άλ-
λα δύο μέλη του προεδρικού μπλοκ, οι κύρι-
οι Μουζάλας και Αλεξιάδης, και στη συνέ-
χεια έχουμε Φίλη, Βούτση, Τσακαλώτο, ενώ
την 20άδα κλείνουν η Ζανέτ Τσίπρα και ο
Αλέκος Φλαμπουράρης. 

Ο νέος γραμματέας
Αυτή η νέα ανθρωπογεωγραφία προσδιο-

ρίζει το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ
και πέρα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της «Political», άνθρωποι που ηγούνται
της τάσης των προεδρικών κατέστησαν σα-
φές πως ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ θα
είναι της απολύτου εμπιστοσύνης της τάσης
αυτής. Αν και περιέβαλαν με εμπιστοσύνη
τον μέχρι τώρα γραμματέα Δημήτρη Τζανα-
κόπουλο, ο οποίος πιστώνεται και την επιτυ-
χή εκλογική διαδικασία με τις χίλιες κάλπες
σε όλη τη χώρα, παρ’ όλα αυτά άφησαν να
εννοηθεί πως δεν θα προταθεί για γραμμα-
τέας. Το στέλεχος που θα προταθεί θα είναι
από την Κίνηση Μελών.

Ένα όνομα με πολύ υψηλές οργανωτικές
ικανότητες είναι ο Χρήστος Σπίρτζης, παρ’
όλα αυτά δεν ξέρουν αν θα μπορέσει να
ενώσει τις τάσεις ενόψει των εθνικών εκλο-
γών που έρχονται. 

Δυσκολίες για Δούρου
Ένα ακόμη όνομα είναι αυτό της Ρένας

Δούρου. Η Δούρου έχει αντιμετωπίσει πάρα

πολλά προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια, κα-
θώς ήταν η πρώην περιφερειάρχης Αττικής
και φαίνεται πως σήκωσε δυσανάλογο βάρος
στην πλάτη της για θέματα που της αναλογού-
σαν σχετικά με την περιφέρειά της. Παρ’ όλα
αυτά, ενώ συγκεντρώνει αρκετές θετικές
γνώμες, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που
δημιουργούν προσκόμματα στο να μπορέσει
να είναι γραμματέας του κόμματος. 

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ο νέος
γραμματέας του κόμματος αλλά και ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του κόμματος είναι δεδο-
μένο πως θα πρέπει να βρίσκονται στο ψη-
φοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα
μπορούν να κατέβουν σε κάποια περιφέ-
ρεια, καθώς οι υποχρεώσεις τους θα είναι
πάρα πολύ υψηλές και δεν θα μπορούν και
οι ίδιοι να επιδοθούν στο κυνήγι του προσω-
πικού σταυρού. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν,
πως ο επόμενος γραμματέας και εκπρόσω-
πος Τύπου θα είναι στο επόμενο κοινοβού-
λιο, είτε αυτό έχει σύνθεση με απλή αναλο-
γική είτε με ενισχυμένη, δηλαδή με το σύ-

στημα που έχει φέρει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης και θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες
εκλογές. 

Οι πασοκογενείς
Από την Κεντρική Επιτροπή υπάρχουν

πολλά πασοκογενή στοιχεία που βρίσκονται
από την 20ή έως την 30ή θέση. Αυτά είναι οι
Τζουμάκας, Ματζουράνης και άλλα. 

Υπάρχουν, όμως, και απουσίες από την ΚΕ
εκλεγμένων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές
είναι της Νίνας Κασιμάτη, της Χαράς Καφαν-
τάρη και άλλων δύο. Άρα, υπάρχουν τέσσε-
ρις εκλεγμένοι βουλευτές που δεν θα λαμ-
βάνουν μέρος στις συνεδριάσεις της ΚΕ που
ξεκινούν στις 28 Μαΐου.

Δυνατή η Όλγα
Στην περιφέρεια, δυναμική παρουσία εί-

χαν οι γυναίκες, με την Όλγα Γεροβασίλη να
κερδίζει με διαφορά στην Ήπειρο και τη Θε-
οδώρα Τζάκρη στην Κεντρική Μακεδονία,
μια περιφέρεια όπου εκλέγεται και η Κατε-

ρίνα Νοτοπούλου. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Θά-
νος Μωραΐτης πήρε τους περισσότερους
σταυρούς, ενώ στη Στερεά Ελλάδα ο Γιάννης
Σαρακιώτης και η Γιώτα Πούλου, στη Θεσσα-
λία ο Άρης Αγραφιώτης, στο Βόρειο Αιγαίο ο
Γιάννης Μπουρνούς και στο Νότιο Αιγαίο ο
Νεκτάριος Σαντορινιός. Ο Αλέξης Χαρίτσης
κατέκτησε την πρωτιά στην Πελοπόννησο,
ενώ στην Κρήτη τις περισσότερες ψήφους
πήραν ο Παύλος Πολάκης και ο Ανδρέας
Ξανθός.

Η νέα Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει
στις 28 Μαΐου, ενώ με την πάροδο των ημε-
ρών θα «φουντώσουν» οι συζητήσεις για τα
ονόματα στα ψηφοδέλτια του κόμματος. 

Από τα 300 μέλη της Κεντρικής
Επιτροπής, τα 210 και πλέον
ανήκουν στην προεδρική τάση

ΣΥΡΙΖΑ: Η Ομπρέλα… μούσκεψε 



Η
συνάντηση Μπάιντεν - Μητσο-
τάκη έβαλε και τη σφραγίδα της
μετατροπής της χώρας μας σε
έναν μεγάλο ενεργειακό κόμ-

βο, μέσω του οποίου θα τροφοδοτείται το
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης με φυσι-
κό υγροποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες
Πολιτείες και με στόχο την απεξάρτησή
της από τα ρωσικά καύσιμα. 

Οι αμερικανικοί κολοσσοί της ενέργει-
ας ήδη διαγκωνίζονται για να συμμετά-
σχουν στα κοινοπρακτικά projects της
χώρας, την ώρα που μεγαλώνει το ενδια-
φέρον και για την ενίσχυση των ενεργει-
ακών υποδομών. Σε αυτήν τη κοσμογονία
που τεκταίνεται στη χώρα τρία πρόσωπα
αναμένεται να παίξουν ρόλο-κλειδί το
προσεχές διάστημα.

Πρόκειται για τον σύμβουλο του Κυριά-
κου Μητσοτάκη Νίκο Τσάφο, τον σύμβου-
λο του Τζο Μπάιντεν και παλιό γνώριμο
της Ελλάδας Έιμος Χόκσταϊν και τον «δικό
μας» Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος πρόκειται να
ορκιστεί υφυπουργός Άμυνας για θέματα
Ενέργειας μέσα στον επόμενο μήνα.

Ο κατάλληλος άνθρωπος
Ο Νίκος Τσάφος, σύμβουλος του πρω-

θυπουργού για τα θέματα της Ενέργειας,
αναμένεται να έχει τον συντονιστικό ρόλο
με διευρυμένες αρμοδιότητες και σε συ-
νεχή επαφή με την άλλη άκρη του Ατλαντι-
κού. Με τον κ. Πάιατ άλλωστε γνωρίζεται
ήδη από τη θητεία του στην Αθήνα, ενώ με
τον κ. Χόκσταϊν έχει κοινή πορεία, καθώς
και οι δύο έχουν βρεθεί σε κορυφαίες θέ-
σεις εταιρειών που διαχειρίζονται θέματα
ενέργειας. Ο Νίκος Τσάφος είναι πρό-
εδρος και επικεφαλής αναλυτής της Ena-
lytica που ξεκίνησε το 2014 με έδρα την
Ουάσιγκτον και η οποία φιλοδοξεί να με-
ταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο η
ενεργειακή βιομηχανία εντοπίζει και χρη-
σιμοποιεί τις πληροφορίες. Με δεκάδες
άρθρα και αναφορές για την ενέργεια και
με εξειδίκευση στα του LNG, ο κ. Τσάφος
είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλ-
ληλη θέση. Το αμερικανικό παρελθόν (και
παρόν) του και οι γνώσεις του στο πεδίο
της ενέργειας και της οικονομίας θα απο-
τελέσουν «κλειδί» για την ομαλή συνερ-
γασία του με τους δύο Αμερικανούς κυρί-
ους της ενέργειας.

Δεξί χέρι του προέδρου
Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και

πρώην διπλωμάτης Έιμος Χόκσταϊν από
το 2011 και υπό την προεδρία του Μπαράκ

Ομπάμα είχε αναλάβει κομβικές θέσεις
στην αμερικανική κυβέρνηση στο χαρτο-
φυλάκιο των ενεργειακών. Όμως, ο Χόκ-
σταϊν δεν ήταν απλώς ακόμη ένας «λομπί-
στας» που κατάφερε να αναρριχηθεί στην
ιεραρχία και να αναλάβει ένα σημαντικό
πόστο. Από το 2011 έως το 2017 αποτέλεσε
έναν από τους ανθρώπους του σημερινού
προέδρου Τζο Μπάιντεν - σύμβουλός του
για τα θέματα του State Department. Με
θητεία σε κορυφαίες αμερικανικές εται-
ρείες που ασχολούνται με τα ενεργειακά,
ο Χόκσταϊν έχει υπάρξει υψηλά ιστάμενος
σε εταιρείες LNG αλλά και ως μέλος του
εποπτικού συμβουλίου της ουκρανικής
Naftogaz, από την οποία όμως έφυγε τον
Οκτώβριο του 2020, καθώς άφησε αιχμές
για υποθέσεις διαφθοράς εντός της εται-
ρείας. Όμως, λίγους μήνες αργότερα,
συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2021, ο
Άντονι Μπλίνκεν τον διόρισε ανώτερο

σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.
Ωστόσο, στο παρελθόν ο Έιμος Χόκ-

σταϊν αποτέλεσε το «κόκκινο πανί» για τη
χώρα μας, όταν είχε εκφράσει την αντίθε-
σή του με τη δημιουργία του αγωγού
EastMed. Τις θέσεις του μάλιστα είχαν εκ-
μεταλλευτεί οι γείτονές μας προκειμένου
να επικοινωνήσουν τη μη ουσιαστική έγ-
κριση των ΗΠΑ στο επιχειρούμενο σχέδιο,
προτάσσοντας μάλιστα την άποψή του πε-
ρί μεγαλύτερης ωφέλειας ενός αγωγού
από το Ισραήλ μέσω της Κύπρου προς την
Τουρκία.

Γνώστης και «ασπίδα»
Ο πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ στην

Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ θα αναλάβει το
κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ με αρμοδιότητα
τα θέματα ενέργειας. Φυσικά, μιλάμε
για μια θέση που αφορά άμεσα τη χώρα

μας, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να λει-
τουργεί ως κόμβος στις νέες ενεργει-
ακές ισορροπίες που διαμορφώνονται
μετά την απομόνωση της Ρωσίας από
την αγορά ενέργειας, αλλά και ως παρα-
γωγός τα επόμενα χρόνια με την αξιο-
ποίηση διαθέσιμων κοιτασμάτων υδρο-
γονανθράκων.

Ο κ. Πάιατ είναι καλός γνώστης του
θέματος, ενώ και κατά τη θητεία του
στην Ελλάδα βρέθηκε πολλές φορές σε
συζητήσεις για τα ενεργειακά projects
της περιοχής μας. Μάλιστα, αν και θα
εδρεύει στις ΗΠΑ, τα ταξίδια στα μέρη
μας θα είναι συχνά, αφού πολλά ενερ-
γειακά projects βρίσκονται σε εξέλιξη.
Βέβαια, η παρουσία του στο State De-
partment λειτουργεί και ως «ασπίδα»
στην τουρκική προκλητικότητα, καθώς
τα φιλελληνικά αισθήματα του μέχρι
χθες Αμερικανού πρεσβευτή για μια
πενταετία στην Αθήνα δεν μπορεί να τα
αμφισβητήσει κανείς.
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Οι σύμβουλοι των Μητσοτάκη
και Μπάιντεν, Νίκος Τσάφος

και Έιμος Χόκσταϊν αντίστοιχα,
μαζί με τον «δικό μας» Τζέφρι

Πάιατ, τα κλειδιά της επόμενης
μέρας που μετατρέπει 
τη χώρα μας σε κόμβο

Οι 3 σωματοφύλακες της ενέργειας

Νίκος Τσάφος Έιμος Χόκσταϊν Τζέφρι Πάιατ
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε
ντονη κινητικότητα με χαρακτη-
ριστικά πλήρους αναδιάταξης
λαμβάνει χώρα στην εγχώρια
αγορά ηλεκτρισμού εξαιτίας των

νέων deals που βρίσκονται σε εξέλιξη και
δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η πρόσφατη
συμφωνία της Motor Oil Hellas για τα αι-
ολικά πάρκα της Ελλάκτωρ ουσιαστικά δη-
μιουργεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγω-
γό πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα ανα-
τρέποντας το σημερινό status της αγοράς.

Εκτός από τη μεγάλη συμφωνία για την
Ελλάκτωρ, υπάρχει κινητικότητα σε δύο
ακόμη εταιρείες του κλάδου της πράσινης
ενέργειας. Σε ρόλο «πρωταγωνιστή» είναι
το αυστραλιανό fund Macquarie, το οποίο,
θυμίζουμε, έσπασε τα κοντέρ με την εξα-
γορά του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ έχει συνα-
σπιστεί με τον Όμιλο Κοπελούζου στον
διαγωνισμό για την παραχώρηση της Αττι-
κής Οδού.

Η κρούση της Macquarie είναι ενδεικτι-
κή του ενδιαφέροντος για την ελληνική
αγορά και «κοιτάει» παίκτες με αξιόλογο
μέγεθος στον κλάδο, όπου πλέον τα περι-
θώρια για να τοποθετηθεί κάποιος μεγάλος
παίκτης είναι μάλλον πεπερασμένα, καθώς
τα περισσότερα γεωγραφικά σημεία που
κρίνονται ως κατάλληλα για εγκατάσταση

ΑΠΕ έχουν ήδη καταληφθεί. Επομένως για
να μπει κανείς στην εγχώρια αγορά η
ασφαλέστερη οδός είναι η εξαγορά υφι-
στάμενων αδειών ή εταιρειών.

Προχωρημένες διαπραγματεύσεις
Η μία εκ των δύο εταιρειών που φέρεται

να έχει μπει στο στόχαστρο του μεγάλου
διεθνούς fund είναι η Intrakat. Η εταιρεία
φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες
διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση
πλειοψηφικού πακέτου της νέας εταιρείας
που θα δημιουργηθεί και στην οποία θα πε-
ριέλθει το χαρτοφυλάκιο με τα έργα ΑΠΕ
της εταιρείας. Πρόκειται για την Intra-
S.Energy, που θα αποτελέσει τον πράσινο
βραχίονα ανάπτυξης της τεχνικής εταιρείας
στον τομέα της ενέργειας μετά την επέκτα-
ση στις ΑΠΕ που εγκαινίασε πέρσι το καλο-
καίρι η Intrakat με την απορρόφηση της
Γαία Άνεμος. Η εταιρεία φέρεται να έχει
μπει στο στόχαστρο του fund BC Partners.

Αντικείμενο διεκδίκησης έχει γίνει και το
χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Volterra, θυγατρι-
κής του Ομίλου Avax, που διαθέτει αιολικά
πάρκα σε λειτουργία συνολικής ισχύος 73
MW και άλλα 36 MW υπό κατασκευή, κα-
θώς και υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο που
προσεγγίζει τα 150 MW.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις ΑΠΕ
της Volterra διεκδικούν η ΔΕΗ Ανανεώσι-
μες, η Iberdrola Rokas αλλά και κάποιοι

ακόμη ισχυροί «παίκτες». Η διαπραγμά-
τευση έχει ανατεθεί σε εγχώριο τραπεζικό
ίδρυμα και εκτιμάται ότι η υπόθεση θα
κλείσει μετά τις 15 Ιουνίου.

Υπογραμμίζεται ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες
παρουσιάζει έντονη κινητικότητα το τελευ-
ταίο διάστημα στην αγορά πράσινης ενέρ-
γειας, όπως αναφέρουν παράγοντες της
αγοράς. Η εταιρεία λειτουργεί έργα συνο-
λικής ισχύος 250 MW, αναπτύσσει με γρή-
γορο ρυθμό το χαρτοφυλάκιό της και ήδη
αυτή την περίοδο κατασκευάζει έργα συ-
νολικής ισχύος 360 MW. Παράλληλα, η δι-
οίκηση της εταιρείας είναι έτοιμη προκει-
μένου να βγάλει στον αέρα νέους διαγωνι-
σμούς για έργα ισχύος 600 MW.

Ωρίμανση και επιτάχυνση
Πηγές του κλάδου εκτιμούν ότι η έντονη

κινητικότητα αλλά και οι νέες συμφωνίες
έρχονται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας
ωρίμανσης της αγοράς, η οποία μάλιστα
επιταχύνθηκε από τα νέα δεδομένα που
δημιουργεί η ενεργειακή κρίση, που δυ-
σχεραίνει τη θέση μικρότερων παικτών της
αγοράς.

Σε αυτό το τοπίο μέχρι στιγμής έχουν κά-
νει την εμφάνισή τους διάφορες κατηγο-
ρίες επιχειρηματικών συμφωνιών: εκείνες
που πραγματοποιούνται από μεγάλους πα-
ραδοσιακούς παίκτες που επιχειρούν να
επιταχύνουν τον βηματισμό τους στην κα-

τεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης και
εκείνες που υπαγορεύονται αναγκαστικά
από την επιδείνωση των δεδομένων λόγω
της ενεργειακής κρίσης ως επιλογή επι-
βίωσης για μικρότερες εταιρείες που ανα-
μένεται να καταλήξουν σε μεγαλύτερους
ομίλους.

Μια τρίτη κατηγορία αφορά τον κλάδο
των ΑΠΕ, όπου οι παίκτες που κατάφεραν
να αποκτήσουν σημαντικό μέγεθος και να
ηγούνται της ελληνικής αγοράς καταλή-
γουν να γίνονται στόχοι εξαγοράς από πολύ
ισχυρούς ομίλους ή επενδυτικά κεφάλαια.
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι στην
αγορά βρίσκεται σε εξέλιξη ένας νέος κύ-
κλος συγκέντρωσης, ο οποίος μάλιστα
πραγματοποιείται και σε εξαιρετικά υψηλές
αποτιμήσεις, όπως έδειξε και η συμφωνία
της Motor Oil Hellas με την Ελλάκτωρ. 

Η ενεργειακή κρίση
δημιούργησε έντονη
κινητικότητα στον κλάδο από
ξένους «παίκτες» που κυνηγούν
deals στην εγχώρια αγορά, με
τις Intrakat και Volterra να
βρίσκονται στο στόχαστρό τους

Πώς οι ελληνικές
ΑΠΕ έγιναν... 
πόλος έλξης για 
τα μεγάλα funds
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Περί τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ φτάνουν τα συνολικά
κεφάλαια που κινητοποιεί το νέο πακέτο μέτρων που ανα-
κοίνωσαν χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, και η επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον. Πρό-
κειται για τα μέτρα-απάντηση της Κομισιόν τόσο στην
ενεργειακή κρίση όσο και στην προσπάθεια απεξάρτησης
από το ρωσικό αέριο. 

«Κινητοποιούμε κοντά στα 300 δισ. ευρώ. Περίπου 72
δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 225 δισεκα-
τομμύρια ευρώ σε δάνεια», όπως ανέφερε χαρακτηριστι-
κά. Επίσης, προβλέπονται έως 10 δισ. ευρώ για διασυνδέ-
σεις αερίου και LNG, ώστε να μη μείνει εκτός ευρωπαϊκού
δικτύου κανένα κράτος-μέλος, καθώς και έως 2 δισ. ευρώ
για υποδομές πετρελαίου ενόψει της σταδιακής διακοπής
των εισαγωγών από Ρωσία. Οι υπόλοιποι πόροι θα διατε-
θούν για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης σε
πράσινες πηγές. 

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε σχετικά ότι «ο πόλεμος του
Πούτιν αναστατώνει την παγκόσμια αγορά ενέργειας»,
ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο πιο γρήγορος και
φθηνός τρόπος αντιμετώπισης της τρέχουσας ενεργει-
ακής κρίσης.

«Ως εκ τούτου, θα αυξήσουμε τον στόχο ενεργειακής
απόδοσης της ΕΕ για το 2030 από 9% σε 13%. Και αυξάνου-
με τον στόχο του 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας της ΕΕ από 40% σε 45%», υπογράμμισε η Φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση της επιτάχυν-
σης των διαδικασιών αδειοδότησης για Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας και συναφείς υποδομές, αλλά και στην πρό-
ταση υποχρέωσης ηλιακής στέγης για εμπορικά και δημό-
σια κτίρια έως το 2025 και για νέα κτίρια κατοικιών έως το
2029.

Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να χρη-
σιμοποιούν το εργαλείο μέτρων που έχει ήδη παρουσιά-

σει, το οποίο περιέχει μέτρα για μείωση των λογαριασμών
ενέργειας. Πρόσθετα αυτών, η Κομισιόν προτείνει βραχυ-
πρόθεσμα μέτρα για τις αγορές αερίου και ηλεκτρισμού
ενόψει της χειμερινής περιόδου. 

Όπως είχε γράψει η «Political» σε προηγούμενο ρεπορ-
τάζ της, σύμφωνα με διαρροή των Βρυξελλών, τα κράτη-
μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε «πυροσβεστι-
κά» μέτρα, προκειμένου να τιθασεύσουν το αυξημένο
ενεργειακό κόστος και να προστατέψουν τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις. 

Τα μέτρα αφορούν πλαφόν στις τιμές λιανικής αερίου
και ηλεκτρισμού υπό προϋποθέσεις, ενδεχόμενες κρατι-
κές ενισχύσεις, φορολόγηση υπερβολικών κερδών των
ενεργειακών εταιρειών για τη στήριξη των καταναλωτών,
επιδοτήσεις για το κόστος καυσίμων ηλεκτροπαραγωγής
σε περιοχές με περιορισμένη διασύνδεση, καθώς και ειδι-
κά μέτρα για την περίπτωση διακοπής των ρωσικών προ-
μηθειών αερίου, όπως διαχείριση της ζήτησης με προλη-
πτικά μέτρα περικοπών και διοικητικά οριζόμενο όριο
στην τιμή του αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως απάντηση
σε μια πλήρη διακοπή. 

Μιχάλης Μαστοράκης

Η Κομισιόν ρίχνει 300 δισ. για μέτρα-απάντηση στην ενεργειακή κρίση 

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή 
και περιλαμβάνει μέτρα για 
τη σταδιακή κατάργηση της 
χρήσης λιγνίτη - Απαγόρευση
πώλησης αυτοκινήτων 
με βενζίνη ή diesel από το 2030

Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Ρ
ιζικές αλλαγές στην καθημερι-
νότητα φέρνει το νομοσχέδιο
για τον κλιματικό νόμο που κα-
τατέθηκε χθες στη Βουλή και

μπαίνει προς συζήτηση αύριο στις συναρ-
μόδιες επιτροπές, με σημαντικότερη την
πρόβλεψη για τέλος στη χρήση του λιγνίτη
από το 2028. Η κωδικοποίηση των αλλαγών
αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, την κυκλο-
φορία των οχημάτων και τα κτίρια, με στό-
χο μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφά-
λιση της πορείας απανθρακοποίησης έως
το έτος 2050.

Η κυριότερη ρύθμιση αφορά την απολι-
γνιτοποίηση, καθώς προβλέπεται η διακο-
πή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονά-
δων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου
2028 με ρήτρα επανεξέτασης το 2025, με
προϋπόθεση τη διασφάλιση της επάρκειας
ισχύος και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Από το 2025 απαγορεύονται η πώληση
και η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου
θέρμανσης, ενώ από το 2030 γίνεται υπο-
χρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρμανσης
το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο με βιο-
καύσιμα σε ποσοστό 30%.

Νέα ταξί και ηλεκτρικά ΙΧ
Στην Περιφέρεια Αττικής και στη Θεσσα-

λονίκη προβλέπεται ότι από το 2026 υπο-
χρεωτικά όλα τα νέα ταξί, καθώς και το ένα
τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων
θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τουλάχιστον

το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκι-
νήτων ιδιωτικής χρήσης θα είναι αμιγώς
ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.
Από την 1η Ιανουαρίου 2030, θα απαγο-
ρεύεται η πώληση αυτοκινήτων με κινητή-
ρες βενζίνης ή diesel.

Προβλέπεται επίσης ότι από την 1η Ια-
νουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκον-
ται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας (γεωγρα-
φικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύ-
ρας ή σε σημεία κοντά σε δασικές περιοχές
που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο
πυρκαγιάς) θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά.
Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου απο-
τελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση

του κτιρίου. Στα κτίρια με κάλυψη μεγαλύ-
τερη των 500 τ.μ., για τα οποία υποβάλλον-
ται από την 1η Ιανουαρίου 2023 οικοδομι-
κές άδειες ανέγερσης νέων κτιρίων ή προ-
σθηκών σε υφιστάμενα κτίρια, εξαιρουμέ-
νων των τουριστικών καταλυμάτων και των
ναών, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτη-
ση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά
ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντι-
στοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης.
Πρόβλεψη υπάρχει ακόμη, ώστε να γίνουν
όλα τα ελληνικά νησιά πράσινα κατά τα
πρότυπα της Χάλκης, που θα είναι το 1ο
GReco Island, και να μειώσουν τις εκπομ-

πές διοξειδίου του άνθρακα κατά 80%, ενώ
μετά το 2030 θα απαγορεύεται να χρησιμο-
ποιούν μαζούτ για την ηλεκτροπαραγωγή,
το οποίο είναι και ακριβό και βρόμικο.

Τι αλλάζει στη ζωή μας
με τον κλιματικό νόμο…



της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Σ
τον νομό Αιτωλοακαρνανίας
εκτελούνται έργα τα οποία αγγί-
ζουν τα 300.000.000 ευρώ και ο
υπουργός Υποδομών Κώστας

Καραμανλής τα επιθεώρησε, καθώς επι-
σκέφθηκε δύο βασικά εργοτάξια, το ερ-
γοτάξιο της παράκαμψης της Αμφιλο-
χίας, μήκους 17 χλμ., και το εργοτάξιο του
τμήματος Βόνιτσας - Λευκάδας, μήκους
16 χλμ.

«Βλέπουμε με πολύ μεγάλη ικανοποί-
ηση ότι το έργο προχωρά μπροστά από τα
χρονοδιαγράμματα. Επομένως, είμαστε
στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας πού-
με ότι στο έργο αυτό, τα πρώτα 17 από τα
32 χιλιόμετρα θα παραδοθούν μέσα στο
καλοκαίρι, μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
Και το έργο θα προχωρήσει κανονικά και
θα παραδοθεί όπως πρέπει στο τέλος του
2023», σημείωσε σε δηλώσεις του ο
υπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψής του στο εργοτάξιο της παράκαμψης
Αμφιλοχίας.

Η κατασκευή του οδικού άξονα Άκτιο -
Αμβρακία, προϋπολογισμού 150 εκατ.
ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα
στο 2023 και συγχρηματοδοτείται από την
ΕΕ. Έχει συνολικό μήκος 32,2 χλμ. και
περιλαμβάνει τη σύνδεση με την Ιόνια
Οδό, μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Ριβί-
ου, ενώ το πρώτο ορόσημο στην κατα-
σκευή του αποτελεί η παράκαμψη της
Αμφιλοχίας, η οποία θα λύσει το κυκλο-

φοριακό πρόβλημα της πόλης. Σήμερα
όλα τα οχήματα περνούν μέσα από την
πόλη με κατεύθυνση από και προς τις
ακτές του Ιονίου, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργείται μεγάλη κίνηση, ιδίως τους κα-
λοκαιρινούς μήνες. 

«Σώζουν ζωές»
Όπως επισημαίνει το υπουργείο, όλα τα

έργα προχωρούν σύμφωνα με τον σχε-
διασμό, ενώ υπογραμμίστηκε η αγαστή
συνεργασία μεταξύ του υπουργείου και
των τοπικών παραγόντων, ώστε να επι-
λύονται τα όποια ζητήματα πιθανώς προ-
κύπτουν. 

«Και εμείς όπως ξέρετε κάνουμε δύο
πολύ απλά πράγματα και από αυτό κρινό-
μαστε. Ανακοινώνουμε συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα, έχουμε συγκεκριμέ-
να χρηματοδοτικά εργαλεία και ενημε-
ρώνουμε πάντα τους πολίτες της περιο-
χής για την εξέλιξη αυτών των έργων»,
δήλωσε ο Κώστας Καραμανλής.

Ο άξονας Βόνιτσα - Λευκάδα, ένα έργο
20 χλμ., το οποίο χρηματοδοτείται από
την περιφέρεια και εκτελείται από το
υπουργείο, προχωρά με στόχο μέσα στο
2023 να μπορεί να παραδοθεί στην κυ-
κλοφορία, ενώ τα πρώτα πέντε χιλιόμε-
τρα θα παραδοθούν πιο σύντομα από τη
συμβατική υποχρέωση.

«Αυτά τα έργα, πέρα από τη διάσταση
της περιφερειακής ανάπτυξης, έχουν και
πολύ μεγάλη σημασία για την οδική
ασφάλεια. Και το Άκτιο - Αμβρακία και το
Βόνιτσα - Λευκάδα είναι έργα τα οποία
σώζουν ζωές», τόνισε ο υπουργός.

Τον υπουργό συνόδευε ο αρμόδιος
υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης, ο
οποίος επεσήμανε πως με την ολοκλή-
ρωσή τους θα αυξηθεί το επίπεδο οδικής
ασφάλειας ενώ θα μειωθούν και οι χρο-
νοαποστάσεις, συμβάλλοντας έτσι ουσια-
στικά στην ποιοτικότερη αναβάθμιση της
περιοχής.

Ελληνικές ματιές 
στο μέλλον με το 
1ο υδρογονάδικο
από τον «Δημόκριτο»

Με το νερό και τον ήλιο ως πρώτες
ύλες, η ερευνητική ομάδα του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» και η spin-off του Κέν-
τρου, Cyrus ΑΕ, δημιούργησαν τον πρώ-
το σταθμό ανεφοδιασμού μικρών οχημά-
των με υδρογόνο. 

Η υποδομή περιλαμβάνει μονάδα πα-
ραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω
ηλεκτρόλυσης νερού με τη χρήση ηλε-
κτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά,
συμπιεστή υδρογόνου στα 200 bar, δεξα-
μενές αποθήκευσης υδρογόνου σε υψη-
λή πίεση και σύστημα ανεφοδιασμού
των οχημάτων με καύσιμο υδρογόνο.

Οι ερευνητές του ΕΚΕΦΕ κάνουν λόγο
για ένα καθετοποιημένο σύστημα ανε-
φοδιασμού, καθώς στον σταθμό παράγε-
ται, επεξεργάζεται και τελικώς διανέμε-
ται το υδρογόνο σε μια προσπάθεια να
μεταφερθούν η τεχνολογία και τα οφέλη
της στην κοινωνία.

Το υδρογόνο αποβάλλει μηδενικούς
ρύπους και με την εδραίωση της χρήσης
του θα μειωθεί δραστικά το περιβαλλον-
τικό αποτύπωμα από τη χρήση ορυκτών
καυσίμων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως
η διαδικασία ανεφοδιασμού είναι εντε-
λώς αθόρυβη και με πολύ χαμηλή ενερ-
γειακή κατανάλωση.

Το ΕΚΕΦΕ αναπτύσσει σειρά σημαντι-
κών ερευνητικών και αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων σχετικά με τις τεχνολο-
γίες υδρογόνου και την ευρεία εφαρμο-
γή τους στις μεταφορές, τη βιομηχανία
και τον ενεργειακό τομέα. 

«Το υπουργείο μας αναπτύσσει συ-
νεργασία με το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” με
σκοπό να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαί-
σιο για την υδρογονοκίνηση στις μετα-
φορές. Το πρώτο πρατήριο ανεφοδια-
σμού μικρών οχημάτων είναι ο πιλότος
αυτής της προσπάθειας», σημείωσε ο
υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Πα-
παδόπουλος (φωτό), ο οποίος παραβρέ-
θηκε στα εγκαίνια του νέου σταθμού. 

Ρ.Σ.
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Ο υπουργός Υποδομών
βρέθηκε στα δύο μεγάλα
εργοτάξια της
Αιτωλοακαρνανίας 
και επιθεώρησε τα έργα
ύψους 300 εκατ. ευρώ 
που θα δώσουν ανάσα και
ασφάλεια στους πολίτες

Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ :

«Παραδίδεται το καλοκαίρι
η παράκαμψη Αμφιλοχίας»



Η επιτροπή των ειδικών εισηγήθηκε για τις μάσκες χω-
ρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, αφού ήταν σχεδόν αυτονόητο σε
όλους ότι η χρήση τους θα παρέμενε σε χώρους όπου νο-
σηλεύονται ή φιλοξενούνται ευάλωτα άτομα, ενώ θα
ίσχυε μια αυστηρή σύσταση σε χώρους με συγχρωτισμό
ακόμα και για τους υγιείς.

Έτσι, η επιτροπή αποφάσισε πως από 1/6 έως 15/9 η μά-
σκα παραμένει υποχρεωτική στις μονάδες υγείας και στις
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων καθώς και στα ΜΜΜ,
δηλαδή στις αστικές συγκοινωνίες όπου επικρατεί συνω-
στισμός.

Ισχυρή σύσταση έγινε για χρήση μάσκας παντού σε
κλειστούς χώρους και σε χώρους συγχρωτισμού. Οι

μάσκες δεν θα είναι υποχρεωτικές σε ΜΜΜ με αριθ-
μημένες θέσεις, όπως αεροπλάνα, τρένα, ΚΤΕΛ. Στα

πλοία η μάσκα παραμένει και θα συζητηθεί σε νέα συ-
νεδρίαση την επόμενη βδομάδα, οπότε και θα δουν ξα-
νά και το θέμα της μάσκας στα σχολεία. Στο εμπόριο αί-
ρεται η χρήση μάσκας.

Ο υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλεύρης διευκρινίζον-
τας στο θέμα υποχρεωτικότητας της μάσκας είπε χαρα-
κτηριστικά: «Η άρση της υποχρεωτικής χρήσης της μά-
σκας σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλεται το διοικητικό πρό-
στιμο, ωστόσο παραμένουν η προτροπή και η σύσταση ότι
θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα σε όλους αυτούς
τους χώρους και ιδίως από τον πληθυσμό ο οποίος ανήκει
στις ευάλωτες ομάδες».

ΚΚατερίνα Παπακωστοπούλου

Πέφτουν οι μάσκες και στους εσωτερικούς χώρους - Πού παραμένει υποχρεωτική 
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Της Εύης Πανταζοπούλου

Μ
αζικά προσήλθαν στις κάλπες
που στήθηκαν χθες, έπειτα
από τρία χρόνια, οι φοιτητές
στα πανεπιστήμια όλης της

χώρας, προκειμένου να αναδείξουν τους
εκπροσώπους τους. 

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθη-
καν η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, νόμος
που κρίθηκε προσφάτως συνταγματικός
από την Ολομέλεια του ΣτΕ, οι επικείμε-
νες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμη-
μάτων, τα προβλήματα που έχουν ανακύ-
ψει με τη διανομή των δωρεάν συγγραμ-
μάτων και το χρόνιο θέμα της στέγαση
και σίτισης. Οι κάλπες έκλεισαν χθες το
βράδυ (στις 7.00) και πλέον αναμένονται
τα αποτελέσματα, τα οποία ως είθισται θα
διαφέρουν ανάλογα με την παράταξη
που θα τα εκδώσει. 

Χωρίς την ΠΑΣΠ
Εντωμεταξύ, για πρώτη φορά, χωρίς την

ΠΑΣΠ ή άλλες παρατάξεις που πρόκεινται
στον χώρο του ΠΑΣΟΚ διεξήχθησαν οι φοι-
τητικές εκλογές στο Πολυτεχνείο Κρήτης
και στο παράρτημα Χανίων του ΕΛΜΕΠΑ.
Απώλειες καταγράφηκαν και για τις υπόλοι-
πες φοιτητικές παρατάξεις, καθώς η ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ αλλά και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν
εκπροσωπήθηκαν στο πρώην ΤΕΙ Χανίων.

Διπλές φοιτητικές εκλογές πραγματο-
ποιήθηκαν στην ΑΣΟΕΕ. Οι παρατάξεις
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ΠΑΣΠ και ΠΑΝΚΣ αποφάσι-
σαν τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών
στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, ενώ οι παρατά-
ξεις Πανσπουδαστική, ΕΑΑΚ και BLOCO
κατήγγειλαν ότι η διαδικασία πραγματο-
ποιείται με παράτυπο τρόπο και εξέδωσαν
κάλεσμα για πραγματοποίηση των φοιτητι-

κών εκλογών την ερχόμενη Τετάρτη στο
κεντρικό κτίριο της ΑΣΟΕΕ.

«Σήμερα, ύστερα από τρία χρόνια απου-
σίας από τις εκλογικές κάλπες, είναι μια
γιορτή για τις διαδικασίες όλων των φοιτη-
τικών συλλόγων. Βλέπουμε ότι υπάρχει με-
γάλη προσέλευση φοιτητών, οι οποίοι
έχουν έρθει να ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα για να αναδείξουν ένα καλύτερο
πανεπιστήμιο, όπως εκείνοι το πιστεύουν,
οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με όλη
τη διαδικασία και πιστεύουμε ότι τα αποτε-
λέσματα θα μας δικαιώσουν», δήλωσε
στην «Political» μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Στο
ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της ΟΝ-
ΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε πως

«οφείλουμε πολλά στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Μά-
θαμε να παλεύουμε για τις ιδέες μας. Γνω-
ρίσαμε φίλους. Πήραμε μαθήματα ζωής,
ακόμα και από τα λάθη μας».

Από την πλευρά του, ο Άρης Σιδηρόπου-
λος, μέλος του BLOCO Ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς, υποστήριξε πως «στις φοιτητικές
εκλογές, τις πρώτες ύστερα από τρία χρό-
νια αντιλαϊκής και ταξικά μεροληπτικής
πολιτικής από τη ΝΔ, το δίλημμα για τα
σχήματα του BLOCO Ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς είναι ξεκάθαρο. Ή εμείς ή αυτοί. Ή
η δημοκρατία στις σχολές ή η αστυνομία
στις σχολές. Ή το BLOCO ή η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ,
που έρχεται να ξεπλύνει την κυβέρνηση.
Είμαστε με τη συνδιοίκηση -τη συμμετοχή

δηλαδή των φοιτητών στα όργανα διοίκη-
σης του πανεπιστημίου με γνώμονα τις
ανάγκες των φοιτητών».

Διψούσαν για κάλπες οι φοιτητές

Μεγάλη προσέλευση στα 
πανεπιστήμια ύστερα από τρία
χρόνια απουσίας λόγω της 
πανδημίας - Διπλές εκλογές
στην ΑΣΟΕΕ, με τις μισές 
παρατάξεις να καταγγέλλουν τη
διαδικασία και να ξαναστήνουν
παραβάν την άλλη Τετάρτη



ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ17

Στη φυλακή πρώην
ντράμερ των Πυξ Λαξ για
παρενόχληση τεσσάρων 
ανήλικων κοριτσιών

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του
ενώπιον της 14ης ανακρίτριας ο 69χρονος πρώην
συνεργάτης των Πυξ Λαξ. Ο μουσικός κλήθηκε να
απολογηθεί για τα αδικήματα της γενετήσιας πρά-
ξης με ανήλικους μη συμπληρώσαντες τα 12 έτη
και συμπληρώσαντες τα 12 έτη άπαξ κατά συρροή
και κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων μη
συμπληρωσάντων τα 14 έτη άπαξ κατά συρροή και
κατ’ εξακολούθηση. Οι κατηγορίες αφορούν τέσ-
σερα κορίτσια, τα οποία, σύμφωνα με την κατηγο-
ρία, ο γνωστός ντράμερ παρενόχλησε σεξουαλικά
κατά το διάστημα από το 2007-2013. Ο κατηγορού-
μενος φέρεται να τέλεσε τις πράξεις για τις οποίες
διώκεται στο σπίτι του αλλά και σε δυο κάμπινγκ
του νομού Ηλείας όπου παραθέριζε. Πληροφορίες
αναφέρουν ήδη είχε εκδιωχθεί και από τα δύο
κάμπινγκ όταν οι ιδιοκτήτες τους είχαν ενημερω-
θεί για τις καταγγελίες εις βάρος του.

Σοφία Σπίγγου

Άγριο ξύλο μαθητών 
από το σχολείο του 
αυτόχειρα14χρονου Μάκη

Σε… άγρια συμπλοκή μετατράπηκε ο σχολικός
περίπατος δύο γυμνασίων της Αθήνας στο Άλσος
Βεΐκου, με αρνητικούς πρωταγωνιστές μαθητές
από το σχολείο όπου πήγαινε ο 14χρονος από τον
Κολωνό που αυτοκτόνησε την Παρασκευή (13/5).
Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11.00 το πρωί της Τρί-
της (17/5), από μια… παρεξήγηση (σ.σ. αγόρια του
γυμνασίου από το Παγκράτι φέρονται να «πείρα-
ξαν» κορίτσια από το σχολείο των Σεπολίων), η
οποία γρήγορα πήρε τη μορφή συμπλοκής με δύο
ελαφρά τραυματίες. Επί τόπου έφτασαν αστυνομι-
κοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που συνέλαβαν πέντε μαθη-
τές από το σχολείο του 14χρονου, εκ των οποίων οι
τέσσερις κατηγορούνται για σωματική βλάβη και ο
πέμπτος για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας
περί όπλων, καθώς βρέθηκε πάνω του μία λεπίδα.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα αξιοσημεί-
ωτο περιστατικό, που έρχεται σε συνέχεια των κα-
ταγγελιών περί bullying στον ανήλικο αυτόχειρα,
την ίδια ώρα που η ΕΛΑΣ συνεχίζει την έρευνα και
αναζητά «απαντήσεις» από το κινητό τηλέφωνο
και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του παιδιού.

Παπ.

Στο κόκκινο βρίσκεται η αγωνία των συγγε-
νών του Θύμιου Μπουγά από τον Πύργο Ηλείας,
ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τις 4
Μαΐου 2022, έχοντας υποστεί ακραία επίθεση
bullying. Πλέον εκφράζονται ανοιχτά φόβοι για
τη ζωή του, καθώς ο 39χρονος πρώτη φορά εξα-
φανίζεται για 14 ολόκληρες ημέρες, με την
αδερφή του να απευθύνει έκκληση προς όποιον
μπορεί να βοηθήσει: «Απευθύνω έκκληση σε όλους τους αρ-
μόδιους να βρεθεί ο αδελφός μου και να τιμωρηθούν αυτοί
που έπαιξαν μαζί του». Ο 39χρονος Θύμιος Μπουγάς επέζη-

σε από ένα σοβαρό τροχαίο το 2008, ωστόσο, η
δυσπλασία στο πρόσωπό του και το γεγονός ότι
μιλάει με μηχανική υποστήριξη ήταν κάτι που
μια ομάδα νταήδων δεν του «συγχώρεσε». Η
ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε 11 συλλήψεις ατό-
μων που φέρονται να εμπλέκονται στον ακραίο
εκφοβισμό και τη διαπόμπευση του 39χρονου,
ο οποίος δεν άντεξε άλλο και επέλεξε τη λύση

της φυγής. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του Θύμιου Μπου-
γά συμμετέχουν Αστυνομία, Πυροσβεστική και εθελοντές.

Παπ.

Πύργος: 11 συλλήψεις για το bullying στον άφαντο Θύμιο

Του Κώστα Καντούρη 

Π
οινικές διώξεις για βαριά
κακουργήματα ασκήθηκαν
στους τρεις συλληφθέντες
για την υπόθεση δωροδο-

κίας που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη και στην οποία κατηγορούμενος
είναι ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αβαρ-
λής, ο οποίος αμέσως υπέβαλε την πα-
ραίτησή του. 

Συγκεκριμένα η εισαγγελέας άσκησε
ποινική δίωξη για συγκρότηση και έντα-
ξη σε εγκληματική οργάνωση, εκβίαση
με απειλή, δωροληψία υπαλλήλου και
τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον
ανακριτή από τον οποίο πήραν προθε-
σμία για το προσεχές Σάββατο και μέχρι
τότε παραμένουν κρατούμενοι.

Προηγήθηκε σύλληψη του αντιδη-
μάρχου από τις Εσωτερικές Υποθέσεις
Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας,
καθώς ως ιδιώτης λογιστής μαζί με άλ-
λους δύο κατηγορούνται ότι ανάγκασαν
ιδιοκτήτη φαρμακείων, που είναι πελά-
της του λογιστικού γραφείου, να δώσει
«φακελάκι» 1.000 ευρώ για να κλεί-
σουν την υπόθεσή του. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με την καταγγελία, η εφοριακός
που υπηρετεί στη Δ’ ΔΟΥ φερόταν να
διαμήνυε πως, εάν δεν καταβάλει ο επι-
χειρηματίας το «φακελάκι», θα τον «τυ-
λίξει σε μία κόλα χαρτί», όπως κατα-
γράφηκε από τους «αδιάφθορους» στις
συνομιλίες που παρακολουθήθηκαν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αντιδή-
μαρχος λογιστής υποστηρίζει ότι τα
προσημειωμένα που εισπράχθηκαν
από τον βοηθό του ήταν η αμοιβή του
και αρνείται την κατηγορία.

Τι λέει η δικηγόρος του
Αυτό επανέλαβε και στη δήλωση που

έκανε η συνήγορος του αντιδημάρχου
Έρση Φωτοπούλου, σημειώνοντας ότι
τα χρήματα που παρέλαβε και είχαν
προσημειωθεί από την αστυνομία, ήταν
νόμιμη αμοιβή του λογιστικού του γρα-
φείου και όπως ισχυρίζεται, δεν υπάρ-
χει υπόθεση δωροδοκίας. 

Πάραυτα ακολούθησε ανακοίνωση
από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
με την οποία «ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης

κάνει αποδεκτή την παραίτηση που υπέ-
βαλε ο αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γιώργος Αβαρλής με αφορμή δικαστική
εμπλοκή για ιδιωτική του υπόθεση».

Πρόκειται για τον Γιώργο Αβαρλή,
ο οποίος κατηγορείται ότι μαζί 
με άλλους ανάγκασε ιδιοκτήτη
φαρμακείων, που είναι πελάτης
του λογιστικού γραφείου του, 
να δώσει «φακελάκι» για 
να κλείσουν την υπόθεσή του

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  

Δίωξη για βαριά 
κακουργήματα
σε αντιδήμαρχο



Στερεά Ελλάδα

Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ

Προτάσεις έργων
συνολικού προϋπο-
λογισμού 15.000.000
ευρώ κατέθεσε για
χρηματοδότηση από
το «Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2014-2020» ο

περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός στον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Γεωργαντά. Τα έργα συγκεκριμέ-
να: Αγωγός εκσυγχρονισμού κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας αντλιοστα-
σίων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου, προϋπολογισμού 2.200.000. Εκσυγ-
χρονισμός γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ξυνιάδος
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.200.000. Ανακατασκευή υφιστάμενου
(προ του 1975) υδραύλακα, προϋπολογισμού 511.520. Αντικατάσταση κα-
τεστραμμένων τμημάτων δικτύου άρδευσης και κατασκευή υδρομά-
στευσης και ταμιευτήρα στο ΤΟΕΒ Μεξιατών Φθιώτιδας, προϋπολογι-
σμού 1.686.760. Βελτίωση υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ
Φωκίδας, προϋπολογισμού 2.200.000. Κατασκευή έργων άμεσης απο-
κατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού Λήλαντα Ν. Ευ-
βοίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000. Αποκατάσταση βλαβών
δικτύου Καλαποδίου, προϋπολογισμού 1.860.000. Εγκατάσταση συστή-
ματος τηλεμετρίας και εκσυγχρονισμός του δικτύου και των υποδομών
άρδευσης της Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ.

Πελοπόννησος

Υδροδότηση του αρχαιολογικού 
χώρου του Μυστρά

Προγραμματική σύμβαση για υδροδότηση του αρχαιολογικού χώρου
Μυστρά υπέγραψαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η ΔΕΥΑ Σπάρτης. Ο
προϋπολογισμός είναι 59.000 ευρώ και με την ολοκλήρωση του έργου
θα αρχίσει η εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον ευρύτερο αρ-
χαιολογικό χώρο, έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προ-
ϋπολογισμό 4.200.000. Παρόμοιο σύστημα θα λειτουργήσει από τον Ιού-
νιο και στον αρχαιολογικό χώρο των Αρχαίων Μυκηνών.

Σε μια πραγματικά πρωτοποριακή απόφαση κατέληξε η Δημοτική

Αρχή των Λειψών. Απαγορεύει τις ξαπλώστρες στις παραλίες του

νησιού, επιμένοντας, όπως εξηγεί, «σε μια οικολογική

συνείδηση διακοπών». Ύστερα από δύο χρόνια εγκλεισμού λόγω

πανδημίας, ο δήμος καλεί τους επισκέπτες να ζήσουν το νησί της

Καλυψούς παρέα με ένα βιβλίο. Οι Λειψοί είναι ιδανικοί για

εξερεύνηση χωρίς αυτοκίνητο αλλά και για διακοπές σε

«ιδιωτικά» νησάκια με φυσικές «πισίνες», αντί για πολυτελή

resorts, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Υποστηρίζουμε έμπρακτα την αντικατάσταση των πλαστικών, την

“κατάργηση” της ξαπλώστρας αλλά και την αποφυγή χρήσης του

αυτοκίνητου λόγω των μικρών μας αποστάσεων. Στους Λειψούς,

αισθάνεσαι… πλήρης, όπως λέει και το κάλεσμά μας εφέτος»,

δηλώνει ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Γενική 24ωρη απεργία 
την Τρίτη 24 Μαΐου

Τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων
που εργάζονται με «επαναλαμβανόμενες
συμβάσεις στους ΟΤΑ Α’ βαθμού» ζητά η
ΠΟΕ-ΟΤΑ. Προς τούτο, προκήρυξε 24ωρη
απεργία για όλους τους εργαζομένους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση την Τρίτη 24 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, η νέα Εκτελεστική Επιτροπή
αποφάσισε ομόφωνα: 24ωρη πανελλαδική
απεργιακή κινητοποίηση για το σύνολο των
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την
Τρίτη 24 Μαΐου 2022, ζητώντας τη μονιμο-
ποίηση όλων των εργαζομένων που εργά-
ζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
στους ΟΤΑ Α’ βαθμού (εργαζόμενοι Covid-
19, εργαζόμενοι ΕΣΠΑ, εργαζόμενοι στο
«Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,
κοινωνικές δομές των δήμων που έμειναν
εκτός εργασίας, σχολικές καθαρίστριες
κ.ά.). Απεργιακή συγκέντρωση την ίδια ημέ-
ρα και ώρα 10.00 το πρωί έξω από τα γρα-
φεία της Ομοσπονδίας. Πορεία προς το
υπουργείο Εσωτερικών για συνάντηση με
τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Εσωτερι-
κών Στέλιο Πέτσα και στη συνέχεια πορεία
προς τα γραφεία της ΚΕΔΕ για συνάντηση με
τον πρόεδρό της Δημήτρη Παπαστεργίου.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ήπειρος

«Δεν υπήρχε δόλος,
κάναμε τα δέοντα»…

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε σε
ραδιόφωνο της Πρέβεζας ο περιφερειάρ-
χης Αλέξανδρος Καχριμάνης. Όπως ήταν
αναμενόμενο, ερωτήθηκε και για τις
«απευθείας αναθέσεις», οι οποίες στάθη-
καν αιτία να κληθεί σε απολογία στο Πει-
θαρχικό από τον συντονιστή της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής
Μακεδονίας. Ο περιφερειάρχης ισχυρίστη-
κε ότι η όποια απόφασή του είχε τη στήριξη
της οικείας Οικονομικής Επιτροπής και
όλων των μελών των παρατάξεων που συμ-
μετέχουν σε αυτήν. «Εμείς κάναμε τα αυτο-
νόητα. Όταν υπάρχουν δύσκολα θέματα
που διακυβεύονται τα συμφέροντα των πο-
λιτών, επιλέγουμε τους πλέον ειδικούς για
να τα υποστηρίξουν», ανέφερε στη ραδιο-
φωνική του συνέντευξη ο περιφερειάρχης.
Υποστήριξε ακόμη ότι όλες οι περιφέρειες
της χώρας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο
και κατέληξε: «Δεν υπάρχει ούτε δόλος,
ούτε βαριά αμέλεια. Κάναμε τα πρέποντα
για τις πολύ δύσκολες υποθέσεις που αντι-
μετωπίζουμε».

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2022
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Λειψοί

Όχι στις ξαπλώστρες στο νησί της Καλυψούς



Τ
ην ενίσχυση και υποστήριξη στην
πράξη των τοπικών επιχειρήσεων
σηματοδοτεί η λειτουργία από τον

Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότη-
τας, που εγκαινιάστηκε από τον αναπληρω-
τή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νί-
κο Παπαθανάση, παρουσία των δημάρχων
Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου,
Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη και Καλλιθέας Δη-
μήτρη Κάρναβου.

Έτσι, ο ΣυΔΝΑ προσφέρει πλέον ουσια-
στική στήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση,
σε κάθε δυνητικό επιχειρηματία ή επενδυτή
που θα απευθυνθεί για βοήθεια στο Κέντρο
Στήριξης Επιχειρηματικότητας, με τη δωρε-
άν παροχή ενημερωτικού-πληροφοριακού
υλικού και εργαλείων, σε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων τα οποία αφορούν την επιχειρημα-
τικότητα, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επι-
πλέον, παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή του ΣυΔ-
ΝΑ, βάσει των πραγματικών αναγκών τους,
όπως θα αξιολογηθούν έπειτα από σχετική
διαδικασία.

Ο κ. Παπαθανάσης συνεχάρη τους δη-
μάρχους για την πρωτοβουλία τους, τονί-
ζοντας: «Είστε πραγματικά πρωτοπόροι, το
κέντρο θα το αγκαλιάσει όλη η επιχειρημα-
τική κοινότητα και ειδικά οι μικρομεσαίοι
που αποτελούν το 97% της ελληνικής οικο-
νομίας, άτομα που αγωνιούν να βρουν τον
καλύτερο συνδυασμό μεταξύ χρηματοδό-
τησης και στήριξης, και επειδή τα προγράμ-
ματα είναι πολλά και το νούμερο που θα έρ-
θει στην Ελλάδα αστρονομικό, 77 δισ., θα
μοχλεύσει αυτό περίπου 40 δισ. από τώρα
μέχρι το 2027». Το Κέντρο Στήριξης Επιχει-
ρηματικότητας εντάσσεται στην ευρύτερη
στρατηγική του ΣυΔΝΑ και συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Έργα και υποδομές σε
Κύθηρα - Αντικύθηρα

Η πορεία υλοποίησης έργων που χρημα-
τοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής με
ίδιους πόρους ή μέσω συγχρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων, καθώς και ο σχεδια-
σμός νέων έργων και υποδομών βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και του
δημάρχου Κυθήρων - Αντικυθήρων Στράτου Χαρχαλάκη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην
ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ, προϋπολογισμού 6.300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ
Αττικής, αλλά και στην αποκατάσταση των δύο πρώην ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ σε Κύθηρα και
Αντικύθηρα, με τον περιφερειάρχη Αττικής να εκφράζει τη διαρκή και αμέριστη στήριξή
του στα ευαίσθητα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο κ. Πατού-
λης ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου οδοποιίας στην περιοχή Ποταμός, για την υλο-
ποίηση αθλητικών υποδομών καθώς και τις εργασίες ανάπλασης της εκκλησίας του Αγίου
Ανδρέα στο Μανιτοχώρι.

Η λύση 
των αυτόνομων
συστημάτων
φωτισμού
Ο Δήμος Βρι-
λησσίων, σε
συνεργασία με
τους εταίρους
του ερευνητι-
κού αναπτυ-
ξιακού προ-
γράμματος
«Phaetons -
Εθνικό Κέντρο
Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δη-
μόκριτος”», πραγματοποίησε δια-
δικτυακή ημερίδα παρουσίασης
των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης
και πιλοτικής εγκατάστασης των
υβριδικών, ενεργειακά αυτόνομων,
έξυπνων συστημάτων φωτισμού.
Ορισμένα συστήματα έχουν ήδη
εγκατασταθεί και λειτουργούν πι-
λοτικά στο πάρκο «Μίκης Θεοδω-
ράκης». Ο δήμαρχος Ξένος Μανια-
τογιάννης τόνισε τη χρησιμότητα
των καινοτόμων αυτών συστημά-
των, τα οποία καλύπτουν συγκεκρι-
μένες ανάγκες των δήμων, κυρίως
για συνεχή φωτισμό τη νύχτα σε
όλες τις εποχές του έτους και αυτό
με χρήση μόνο ηλιακής και αιολι-
κής ενέργειας. Επιπλέον, αναφέρ-
θηκε και σε συγκεκριμένες προ-
οπτικές ευρύτερης εφαρμογής των
συστημάτων αυτών στον Δήμο Βρι-
λησσίων όπως και στην αναμενό-
μενη εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα νότια της Αθήνας, η επιβε-
βαιωμένη πλέον αποχώρηση
του «πασοκογενή» δημάρχου
έχει προκαλέσει ένα «ντόμινο»
πολιτικών ανακατατάξεων; Μά-
λιστα, αυτές δεν έχουν να κά-
νουν μόνο με τον δικό του πολι-
τικό χώρο (τις τελευταίες μέρες
φαίνεται να άλλαξε το φαβορί
για τη διαδοχή του ως υποψήφι-
ου δημάρχου) αλλά και στη «γα-
λάζια πτέρυγα», με τους δύο πό-
λους που συνεργάζονταν μαζί
του να βρίσκονται πλέον στα χα-
ρακώματα… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αθλητικό φεστιβάλ 
Αθλητικές και χορευτικές εκδηλώ-
σεις περιλαμβάνει το 16ο Αθλητικό
Φεστιβάλ του Δήμου Νίκαιας - Αγίου
Ιωάννη Ρέντη, το οποίο είναι αφιερω-
μένο στα 100 χρόνια από τη Μικρασια-
τική Καταστροφής και ενάντια στη βία.
Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από την Κυ-
ριακή 22 Μαΐου έως την Τετάρτη 15
Ιουνίου 2022 σε χώρους του δήμου με
τη συμμετοχή 2.000 μαθητών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, αθλητών από τις ομώνυμες
ακαδημίες της Διεύθυνσης Αθλητι-
σμού, καθώς και ενηλίκων. Η έναρξη
του 16ου Αθλητικού Φεστιβάλ θα γίνει
με χορευτικές εκδηλώσεις από το Φε-
στιβάλ Παραδοσιακών Χορών των Δη-
μοτικών Ενοτήτων Ρέντη και Νίκαιας,
ενώ οι αθλητικές εκδηλώσεις θα ξεκι-
νήσουν με τουρνουά ποδοσφαίρου
στο γήπεδο ποδοσφαίρου «Παντελής
Νικολαΐδης» την Τετάρτη 25 Μαΐου.

Βραβείο για την
κατάρτιση δυναμικού

Το βραβείο «2022 Awards Training
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που αφο-
ρά τον ευαίσθητο και νευραλγικό το-
μέα του ανθρώπινου δυναμικού απέ-
σπασε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, στο
πλαίσιο του Επιστημονικού Συνεδρίου
που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης «Κλεισθένης» στην Ξάνθη.
Αναφερόμενος στη σημαντική διάκρι-
ση, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος επισήμανε:
«Είναι σημαντική η απονομή του, κα-
θώς επιβραβεύει και αναδεικνύει τις
προσπάθειές μας για συστηματική
διαχρονική ανάπτυξη των ικανοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού μας. Αυτό
το πλαίσιο εκπαίδευσης και επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης επιδιώκουμε στον
δήμο μας και προς αυτή την κατεύθυν-
ση κινούμαστε τα τελευταία χρόνια,
καλύπτοντας με σύγχρονο και ολο-
κληρωμένο τρόπο τις ανάγκες».
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Εγκαινιάστηκε το Κέντρο 
Στήριξης Επιχειρηματικότητας



ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ20

στην Αναστασία Καρυπίδου 

Π
ρόχειρη, ανέτοιμη, αποσπασμα-
τική και μακριά από τον δημότη
χαρακτηρίζει στην «Ρ» τη διοίκη-
ση του Κωνσταντίνου Ζέρβα όσον

αφορά τα προβλήματα της καθημερινότη-
τας στη Θεσσαλονίκη ο ανεξάρτητος δημο-
τικός σύμβουλος και γιατρός στο επάγγελ-
μα Δρόσος Τσαβλής.

Πώς θα χαρακτηρίζατε την πορεία σας
εδώ και 14 μήνες ως ανεξάρτητου δημο-
τικού συμβούλου Θεσσαλονίκης;
Δεν έχει αλλάξει καμία συνθήκη στην πο-

ρεία μου από τότε που εξελέγην δημοτικός
σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης το
2019. Η αρχική μου απόφαση για την προ-
σφορά στον δημότη παραμένει αταλάντευ-
τη, ηθική και με αμείωτο ενδιαφέρον στις
ανάγκες και επιθυμίες του κάθε συμπολίτη
μου. Ενημερώνομαι, παρεμβαίνω και προ-
τείνω λύσεις και δράσεις που θα διευκολύ-
νουν, θα επιλύσουν και θα προτεραιοποι-
ήσουν τις ανάγκες και την ουσία, πέρα και
μακριά από θεωρίες, ανέφικτες υποσχέ-
σεις και προσωπική προβολή.

Η νομιμότητα στη διοίκηση και οι αποφά-
σεις που δίνουν προοπτική και ανακούφιση
στα τρέχοντα καθημερινά προβλήματα και
σε προτάσεις ανάπτυξης και δημιουργίας
ήταν και παραμένουν πρωταρχικός μου
στόχος. Όπως και η πεποίθησή μου πως το
σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου θα
έπρεπε να έχει τη δυνατότητα εύρεσης κοι-
νού τόπου συνεργασίας και διαλόγου για
την προώθηση θεμάτων που αφορούν
όλους μας.

Θα σας πάω στους εκτός λίστας εμβολια-
σμούς που οδήγησαν και στην αποπομ-
πή σας. Θα αλλάζατε κάτι; Τι σας πείραξε
περισσότερο;

Για το θέμα των εμβολιασμών εκτός λί-
στας, όπως κάποιοι θέλησαν να εμφανί-
σουν, παραμένω αμετακίνητος στην άποψή
μου ότι η στάση η δική μου και των άλλων
υγειονομικών εκείνη τη μέρα ήταν η ορθή, η
επιβεβλημένη και αυτή που συνεισέφερε
στον αγώνα που δόθηκε από όλους, να μη
χαθεί καμία δόση για να σωθεί ο κόσμος.

Ο ΕΟΔΥ μάς πρότεινε να το πράξουμε,
έτσι γινόταν τότε σε όλη τη χώρα και κατα-
βλήθηκαν όσες προσπάθειες ήταν απαραί-
τητες ώστε να μην πεταχθεί καμία δόση στα
σκουπίδια, αλλά αντίθετα να δοθεί η δυνα-
τότητα χρήσης όλων των αδιάθετων εμβο-
λίων. Το ιατρικό μου καθήκον προτάσσεται
πάντα των οποιωνδήποτε πιθανών πολιτι-
κών σκοπιμοτήτων και δεύτερων σκέψεων.
Το σύνθημα της Πολιτείας, των γιατρών και
των πολιτών ήταν «καμία δόση χαμένη» και
αυτό επιβαλλόταν και νομικά από το άρθρο
52 του κώδικα εμβολιασμών.

Αυτό που με πείραξε ήταν η πολιτική
σκοπιμότητα που για κάποιους αποτελεί
προτεραιότητα πάνω από το συμφέρον και
την υγεία του πολίτη.Μια υποκρισία από αν-
θρώπους που δεν προσπάθησαν και δεν
συνέδραμαν ποτέ στον αγώνα που δόθηκε
από το σύνολο της κοινωνίας. Από ανθρώ-
πους που με μεγάλη ευκολία και περισσή
αχαριστία θυσίασαν στον βωμό της προσω-
πικής τους φιλοδοξίας έναν συνεργάτη και
προσπάθησαν να λεκιάσουν -με τη γνωστή
φτηνή τακτική των ανθρώπων που δεν
έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους και τα
βρήκαν όλα έτοιμα- κάποιον που έδωσε
πραγματική μάχη με τον κορονοϊό ως για-
τρός, είτε προσφέροντας υπηρεσίες σε πο-
λίτες και υπαλλήλους του δήμου μας είτε
δουλεύοντας σε ιδρύματα και νοσοκομεία
της πόλης μας φροντίζοντας τους ασθενείς
και τις οικογένειές τους.

Με πείραξε λοιπόν ότι βρέθηκα αντιμέ-
τωπος με την ανασφάλεια, την αλαζονεία

και το περιορισμένο ήθος κάποιων σύγχρο-
νων Λουδοβίκων. Στάθηκα όμως όρθιος
έχοντας τη στήριξη του απλού κόσμου, του
απλού νοήμονος λαού που κατάλαβε εξαρ-
χής το κόλπο που είχαν στήσει οι προσωρι-
νοί ένοικοι του 3ου ορόφου του Δημαρχεί-
ου Θεσσαλονίκης.

Κάποιοι μπορούν να πουν ότι ο Δρόσος
Τσαβλής κάνει σκληρή αντιπολίτευση
λόγω της πικρίας του που δεν είναι πρό-
εδρος Δημοτικού Συμβουλίου…
Δεν θα δώσω χρόνο σε αυτό τον «μύθο»

που θέλησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης να
δημιουργήσει για να καλύψει την ανήθικη
και μικροπολιτική συμπεριφορά του. Ποτέ
δεν άλλαξα τις απόψεις μου είτε ως προ-
έδρου είτε ως δημοτικού συμβούλου.
Ασκούσα κριτική στη διοίκηση όταν ήμουν
πρόεδρος, όμως το έκανα διακριτικά και
μέσα στο πλαίσιο της δημοτικής ομάδας ή
προσωπικά στον δήμαρχο με ήπιο τόνο και
επιχειρήματα. Έτσι νομίζω πως έπρεπε. Για
να μην υποδαυλίσω ποτέ την ενότητα της
ομάδας και συγχρόνως να διασφαλίσω την
καλή εικόνα προς τα έξω. Δεν άρεσε αυτό.
Ενοχλούσε. Μου ασκήθηκαν πολλές φορές
πιέσεις και έγιναν χυδαίες παρεμβάσεις
στη διάρκεια των δημοτικών συμβουλίων
για να είμαι μεροληπτικός, να αφαιρώ τον
λόγο από ομιλητές συναδέλφους που δεν
έλεγαν ευχάριστα πράγματα για τη διοίκηση
και τον δήμαρχο.

Προσπάθησα να είμαι δίκαιος και δημο-
κρατικός, όπως επιβάλλει ο θεσμικός ρό-
λος του προέδρου. Δεν ήμουν παραταξια-
κός πρόεδρος αλλά του συνόλου των δημο-
τικών συμβούλων. Αυτό εκτιμήθηκε από
όλες σχεδόν τις παρατάξεις όταν στάθηκαν
στο πλευρό μου πέρσι που ο δήμαρχος με
οδήγησε σε έξοδο από τη δημοτική του
ομάδα και σε έκπτωση από το αξίωμα του
προέδρου. 

Πώς αξιολογείτε γενικότερα το έργο της
διοίκησης στα θέματα διαχείρισης της
καθημερινότητας;
Αποσπασματικό, πρόχειρο και χωρίς

συγκροτημένο σχέδιο. Οι όποιες παρεμβά-
σεις είναι επιφανειακές και τοπικές για ικα-
νοποίηση μικροπολιτικών εξυπηρετήσεων
και συμφερόντων. Έργα βιτρίνας και εξό-
δων που επιχειρούν να παρουσιάσουν μια
ωραιοποιημένη συνολική εικόνα ενός ανύ-
παρκτου ουσιαστικά δήμου. Δυστυχώς μια
εικονική πλειοψηφία της διοίκησης ακο-
λουθεί μεθοδεύσεις που έχουν οδηγήσει
τους πολίτες στο αμήν. Εξαιτίας μη ολοκλη-
ρωμένων και πολλές φορές αμφισβητού-
μενων πράξεων και επιλογών, που σκοπό
έχουν την προβολή και εξυπηρέτηση φίλων,
οι δημότες πληρώνουν τα σπασμένα σε μια
πόλη χωρίς προοπτικές και ανθρώπινο
πρόσωπο.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σκέφτε-
στε να ηγηθείτε συνδυασμού και να
διεκδικήσετε τον Δήμο Θεσσαλονίκης;
Ισχύουν;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είμαι παρών

στις επόμενες δημοτικές εκλογές το 2023.
Σας εξέφρασα ήδη την επιθυμία μου να
βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ τους
συμπολίτες μου. Να «περάσω από το εγώ
στο εμείς» και να παροτρύνω και άλλους να
το κάνουν. Δεν ζω από την πολιτική. Είμαι
αυτοδημιούργητος και ζω εγώ και η οικογέ-
νειά μου από το επάγγελμά μου. Ξέρω τι εί-
ναι να μπαίνεις στο λεωφορείο του ΟΑΣΘ σε
ώρα αιχμής, ξέρω τι είναι να περιμένεις το
μηνιάτικο, ξέρω τι είναι να ιδρώνεις και να
ξενυχτάς εφημερεύοντας στο νοσοκομείο
προσπαθώντας να είσαι χρήσιμος και να
μην κάνεις λάθη κι ας κουτουλάς από την
κούραση. Κοιτάω τον δημότη στα μάτια,
όπως κοιτάω τον ασθενή μου και με ειλικρί-
νεια του απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις του.

Δρόσος Τσαβλής
Πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

«Ανήθικη και
μικροπολιτική
η συμπεριφορά
του Κ. Ζέρβα»
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Στην πρώτη δίκη για εγκλήματα πολέμου, που άρ-
χισε χθες στο Κίεβο, ένας 21χρονος Ρώσος στρατιώ-
της ομολόγησε την ενοχή του για την εν ψυχρώ δο-
λοφονία 62χρονου αμάχου στα βορειοανατολικά της
χώρας, ενώ οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι «ο Πούτιν
έχει σκοτώσει διπλάσιο αριθμό αμάχων στη Μαρι-
ούπολη από τον Χίτλερ».

Την ίδια ώρα, το Κίεβο εκφράζει φόβους για την
τύχη των 900 Ουκρανών μαχητών της χαλυβουργίας
Azovstal, τελευταίου θύλακα αντίστασης στη μαρτυ-
ρική Μαριούπολη, οι οποίοι παραδόθηκαν στις δυ-

νάμεις εισβολής και διατρέχουν τον κίνδυνο να οδη-
γηθούν στη ρωσική δικαιοσύνη και ίσως στην εκτέ-
λεση.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη δημιουργία «Παρατηρη-
τηρίου του Πολέμου» στην Ουκρανία «για συγκέν-
τρωση αποδείξεων για εγκλήματα πολέμου» που
έχουν διαπράξει οι Ρώσοι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ήδη
χαρακτηρίσει τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και
«χασάπη», κατηγορώντας τον για διάπραξη «γενο-
κτονίας» στην Ουκρανία.

Ξεκίνησε η πρώτη δίκη Ρώσου στρατιώτη για εγκλήματα πολέμου

Σ
ε μια ιστορική στιγμή, Φινλανδία
και Σουηδία υπέβαλαν επισήμως
το αίτημα για ένταξή τους στο
ΝΑΤΟ, την ώρα που η Ρωσία

προειδοποιεί για αντίποινα, ενώ ο Ερντο-
γάν μπλόκαρε ήδη την απόφαση φρενά-
ροντας την προοπτική γρήγορης ένταξης
των δύο χωρών, καθώς ζητάει ανταλλάγ-
ματα, κυρίως την πώληση οπλικών συστη-
μάτων.

Η Τουρκία πρόβαλε βέτο χθες στην αρχι-
κή απόφαση του ΝΑΤΟ για ταχεία ένταξη
Φινλανδίας και Σουηδίας, προκαλώντας
αναβολή, η οποία εγείρει αμφιβολίες για το
αν θα καταφέρει η Συμμαχία να εγκρίνει το
πρώτο στάδιο της εισδοχής σε μία ή δύο
εβδομάδες, όπως είχε προαναγγείλει ο γε-
νικός γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ. Το
τουρκικό βέτο ανοίγει επίσης τον δρόμο
για πολυήμερη εντατική διπλωματία μετα-
ξύ ΗΠΑ, Τουρκίας, Φινλανδίας και Σουη-
δίας, όπως επισημαίνουν οι «Financial
Times».

Ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει στο βέτο
λέγοντας ότι Φινλανδία και Σουηδία είναι
«ξενώνες τρομοκρατών» και απαιτώντας
την επιστροφή «των Κούρδων τρομοκρα-
τών του PKK που έχουν βρει άσυλο εκεί».

Τι είπε για την Ελλάδα
Επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη στάση

του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην Ελ-
λάδα, δηλώνοντας ότι «δεν μπορούμε να
πούμε “ναι” και να κάνουμε αυτό τον οργα-
νισμό ασφαλείας να στερηθεί την ασφά-
λεια. Αυτό το λάθος έγινε μια φορά με την
Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Γαλλία είχαν φύγει
από το ΝΑΤΟ. Δυστυχώς είπαμε “ναι” στο
να μπουν ξανά αργότερα. Ένας μουσουλ-
μάνος δεν επιτρέπεται να πέσει ξανά στην
παγίδα».

Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα
«Sabah» δημοσίευσε κατάλογο με δέκα

απαιτήσεις που θέτει η Τουρκία για άρση
του βέτο, οι οποίες αφορούν το θέμα των
Κούρδων. Πηγές στο ΝΑΤΟ θεωρούν πάν-
τως ότι ο Ερντογάν δεν θα εμποδίσει τελικά
τη νέα διεύρυνση, αλλά επιδίδεται σε
σκληρό «ανατολίτικο παζάρι» με σκοπό να
πάρει ανταλλάγματα στο θέμα του εμπάργ-
κο που επιβλήθηκε το 2019 στις εξαγωγές
όπλων από την Άγκυρα για τις τουρκικές
στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία.

Οι ΗΠΑ και όλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ,
πλην Τουρκίας, χαιρέτισαν την απόφαση
των παραδοσιακά ουδέτερων σκανδιναβι-
κών χωρών να προσχωρήσουν στη Βορει-
οατλαντική Συμμαχία μετά τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. Πρόκειται για μεγά-

λη αλλαγή της αρχιτεκτονικής ασφαλείας
στην Ευρώπη και για στρατηγική ήττα του
Πούτιν, αφού η επικείμενη ένταξη της Φιν-
λανδίας θα δημιουργήσει σύνορα μήκους
1.300 χλμ. του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Έχοντας ήδη προειδοποιήσει για απροσ-
διόριστα αλλά σκληρά αντίποινα, το Κρεμ-
λίνο προέβη χθες σε άλλη μια συγκεκα-
λυμμένη απειλή, λέγοντας ότι η ένταξη
Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ «λύνει
τα χέρια της Ρωσίας, να το έχει κατά νου
αυτό η Δύση».

Δυτικοί αναλυτές θεωρούν ότι ο Πούτιν
δεν μπορεί να λάβει πρακτικά μέτρα για να
αποτρέψει την ένταξη των δύο χωρών στο
ΝΑΤΟ, εκτιμώντας ότι τα όποια αντίμετρα

πιθανότατα θα είναι οικονομικά, ενεργει-
ακά και διπλωματικά, αλλά όχι στρατιωτι-
κά. Ήδη εκφράζονται φόβοι στο Ελσίνκι
για διακοπή της παροχής ρωσικού φυσι-
κού αερίου αυτή την εβδομάδα.

ΝΑΤΟ το μπλόκο από Ερντογάν

Τουρκικό βέτο στην απόφαση
της Συμμαχίας για γρήγορη
ένταξη Φινλανδίας και
Σουηδίας: κατηγορεί τις δύο
χώρες ως «ξενώνες
τρομοκρατών»
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Η ανταπόκριση των μη μισθωτών στην πληρωμή των ει-
σφορών τους αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τον e-
ΕΦΚΑ, καθώς όσοι δεν έχουν πληρώσει τις εισφορές των
προηγούμενων μηνών θα χάσουν την ασφαλιστική ικανό-
τητά τους. 

Ως γνωστόν, στις 31 Μαΐου 2022 λήγει η καθολική παρά-
ταση ασφαλιστικής ικανότητας για όλους τους ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες,
και από την 1η Ιουνίου θα καλύπτονται μόνο όσοι δεν έχουν
οφειλές προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-
λών, ή όσοι οφείλουν αλλά έχουν κάνει ρύθμιση. Υπενθυ-
μίζεται πως κατ’ εξαίρεση για φέτος δίνεται η δυνατότητα

παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας σε όσους μη μισθω-
τούς χρωστούν, εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή
καταβάλουν εντός του 2022 (αναδρομικά για την προηγού-
μενη χρονιά) το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά
για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφα-
λιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει.

Από την 1η Ιουνίου 2022, όσοι μη μισθωτοί διαπιστώσουν
ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, παρά το γεγονός
ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες ει-
σφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αί-
τημα ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκα-
τάστημα, στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

στην πλατφόρμα «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μι-
σθωτών», https://www.efka.gov.gr /el/elegchos-asphali-
stikes-ikanotetas-me-misthoton, και να τους αποδίδεται
άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

H μεγάλη αύξηση των οφειλών στα 41 δισ. ευρώ, κυρίως
λόγω της μεταφοράς οφειλών από την περίοδο της πανδη-
μίας, έχει θέσει σε συναγερμό το υπουργείο Εργασίας, κα-
θώς παρατηρείται αυξανόμενη αδυναμία εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων από χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και
αγρότες. Έτσι, η ανταπόκριση ή μη των υπόχρεων στην
πληρωμή των εισφορών τους θα καθορίσει και τις επόμε-
νες κινήσεις της πολιτικής ηγεσίας και του ΕΦΚΑ.

e-ΕΦΚΑ: Το στοίχημα του Οργανισμού και η αγωνία των μη μισθωτών για την 1η Ιουνίου! 

Ν
έα ώθηση στην κτηματογρά-
φηση με τέσσερις δομικές αλ-
λαγές επιχειρεί να δώσει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, αποσκοπώντας στην ταχύτερη
ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνταξης
του Εθνικού Κτηματολογίου. Ειδικότερα:

1. Παρατείνεται έως τις 31/6/2023 η
αποκλειστική προθεσμία για τη διόρθωση
των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών
στο σύνολο κτηματογραφημένης περιο-
χής όπου έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του
Κτηματολογίου και εντός της οποίας βρί-
σκεται περιοχή που οριοθετείται για την
κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέ-
σης και των ορίων των γεωτεμαχίων.

2. Ρυθμίζονται τα θέματα επαναπροσ-
διορισμού της θέσης και των ορίων των γε-
ωτεμαχίων κατά τη σύνταξη των σχετικών
κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινά-
κων, σε περιπτώσεις επηρεασμού δικαιω-
μάτων όμορων ιδιοκτητών κατά τη διενέρ-
γεια αυτοψίας (κοινοποίηση αντιγράφου
διαγράμματος απεικόνισης ακινήτων, υπο-
βολή σχετικών αντιρρήσεων κ.λπ.). Με το
άρθρο 20 του νομοσχεδίου επιδιώκεται η
αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των
επιμελών ιδιοκτητών σε περιοχές της χώ-
ρας όπου πραγματοποιήθηκε επανακτημα-
τογράφηση, αλλά δεν κατέστη δυνατό να
διορθώσουν τα όρια και τις θέσεις των ιδιο-
κτησιών τους, παρόλο που προσήλθαν στις
διαδικασίες αυτοψίας, λόγω της μη προσέ-
λευσης των ιδιοκτητών όμορων ακινήτων. 

3. Δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατ-
φόρμα απευθείας διασύνδεσης του Ελλη-
νικού Κτηματολογίου με τα Ληξιαρχεία,
που θα ενημερώνεται αυτόματα με τα στοι-
χεία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου κά-
θε δικαιούχου ακινήτου. Επιπλέον, αποτε-
λεί υποχρέωση των πλησιέστερων συγγε-

νών να γνωστοποιούν στο αρμόδιο κτημα-
τολογικό γραφείο τα στοιχεία τους, ώστε ο
κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να πλη-
ροφορηθεί εάν ο κύριος ενός ακινήτου
απεβίωσε, ώστε να αναζητήσει, για οποι-
ονδήποτε λόγο, τους κληρονόμους του.

Το Κτηματολογικό Φύλλο κάθε ακινή-
του, μέσα από τη διασύνδεσή του με τα Λη-
ξιαρχεία, θα ενημερώνεται αυτόματα με τα
στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου
κάθε δικαιούχου ακινήτου. Για τον σκοπό
αυτό δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατ-
φόρμα, η οποία θα τεθεί αρχικά σε δοκι-
μαστική λειτουργία 15 ημερών μετά την
ψήφιση του νομοσχεδίου και ακολούθως
ύστερα από άλλες 15 ημέρες, δηλαδή,

ύστερα από έναν μήνα. Από την έναρξη της
λειτουργίας του συστήματος, τα αλφαβητι-
κά ευρετήρια και τα κτηματολογικά βιβλία
του Εθνικού Κτηματολογίου ενημερώνον-
ται αυτόματα, ηλεκτρονικά, με την ημερο-
μηνία θανάτου, τον αριθμό και την εκδού-
σα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων. 

4. Σε περίπτωση που κάποιος αμφισβη-
τήσει το δικαίωμα του κληρονομούμενου
ή των κληρονόμων, μπορεί να παραπέμ-
ψει τους κληρονόμους στο δικαστήριο, με
αγωγή διόρθωσης ανακριβούς πρώτης
κτηματολογικής εγγραφής. Επιπλέον, ο
ενάγων έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη
δίκη με μοναδικό προαπαιτούμενο να
υποβάλει δήλωση με έναν λόγο διακοπής

της δίκης προς το δικαστήριο. Επιπλέον,
δίνεται το δικαίωμα καθολικών ή ειδικών
διαδόχων του κατόχου δικαιωμάτων σε
ακίνητο, να ζητήσουν διόρθωση στοιχεί-
ων πρώτης εγγραφής και επανακαθορίζε-
ται η προθεσμία καταχώρισης αίτησης στο
κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Νέα ώθηση με 4 αλλαγές

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
του υπουργείου
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Δ
ιπλή ανάσα για 700.000 επι-
χειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες αποτελεί η με-
τάθεση της πληρωμής της

Επιστρεπτέας Προκαταβολής από τον
Ιούλιο και σε περισσότερες δόσεις, κα-
θώς και η διατήρηση για επιπλέον 6 μή-
νες του μειωμένου ΦΠΑ σε τουρισμό και
μεταφορές.

Στη ΓΣ της ΠΟΞ τα… χαρμόσυνα νέα
Τα… χαρμόσυνα αυτά νέα ανακοίνωσε

χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας από το βήμα της Γενικής Συ-
νέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Ξε-
νοδόχων (ΠΟΞ). Ειδικότερα:

11. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα
να επιστρέψουν τα σχετικά ποσά σε 96
δόσεις από 60 που ήταν αρχικώς, ενώ η
πρώτη δόση, αντί για το τέλος Μαΐου, θα
καταβληθεί στο τέλος Ιουλίου. Επιπλέον,
όσοι πληρώσουν εφάπαξ το επιστρεφό-
μενο ποσό έως το τέλος του Ιουλίου θα
λάβουν την έκπτωση κατά 15%. Μέσα στα
επόμενα 24ωρα αναμένεται να εκδοθούν
οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις
οποίες θα προσαρμόζεται η πληρωμή
των επιστρεφόμενων ποσών στις νέες
ημερομηνίες. Σημειώνεται ότι από τα 8,3
δισ. ευρώ που δόθηκαν στις επιχειρή-
σεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις

συνέπειες των περιοριστικών μέτρων της
πανδημίας, θα επιστραφούν στο Δημόσιο
τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως ανέ-
φερε μάλιστα ο κ. Σταϊκούρας, η κυβέρ-
νηση, λόγω της καλύτερης δημοσιονομι-
κής κατάστασης, διέγραψε επιστρεφό-
μενα ποσά ύψους 6 δισ. ευρώ. Το «κού-
ρεμα» των οφειλών αφορά τις επιχειρή-
σεις που έχουν κάνει έναρξη πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υπο-
κατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και είχαν θετι-
κά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν
τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης των
θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τη μείωση
του τζίρου, οι επιχειρήσεις θα επιστρέ-
ψουν το 25% της ενίσχυσης ή το 33,3% ή
το 50%. Από τη διαδικασία της επιστρο-
φής εξαιρούνται, σύμφωνα με υπουργι-
κή απόφαση που έχει εκδοθεί, επιχειρή-
σεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από
τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε πε-
ριοχές της ελληνικής επικράτειας από
την 1η Μαΐου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου
2021, βάσει σχετικών βεβαιώσεων από

τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2. Ο υπουργός Οικονομικών εξήγγειλε

επίσης παράταση άλλους 6 μήνες για τον
μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση και τις με-
ταφορές. Το μέτρο θα κοστίσει στον προ-
ϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν
προβλέπονταν, αλλά τώρα είναι διαθέσι-
μα, λόγω του μικρότερου ελλείμματος.
Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν στο υπάρ-
χον καθεστώς οι υπηρεσίες του τουριστι-
κού πακέτου, το φαγητό εκτός οικίας, τα
εισιτήρια για τις μεταφορές, τα θέατρα
και τους κινηματογράφους. Το «πάγωμα»
του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αποτελού-
σε αίτημα των επαγγελματιών και γίνεται
πράξη σε μια περίοδο όπου οι προσδο-
κίες από την αύξηση του τουριστικού
ρεύματος είναι πολύ θετικές. 

Οι δύο νέες διευκολύνσεις προς τις
επιχειρήσεις γίνονται λόγω της κρίσης
του υψηλού πληθωρισμού, αλλά και του
«αέρα» που δίνει η καλύτερη εκτέλεση
του προϋπολογισμού. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αδειοδοτήσεις
στον πρωτογενή
τομέα με μερικά κλικ

Με μερικά… κλικ θα μπορούν στο εξής
να λαμβάνουν την άδεια λειτουργίας οι
ενδιαφερόμενοι που προχωρούν σε
έναρξη δραστηριοτήτων στον πρωτογενή
τομέα. Σύμφωνα με απόφαση του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων και υδατοκαλ-
λιεργειών θα αδειοδοτούνται με την
απλοποιημένη διαδικασία της γνωστο-
ποίησης, μέσω ψηφιακής υποβολής στο
πληροφοριακό σύστημα NotifyBusiness
(https://notifybusiness. gov.gr/). Η αδει-
οδότηση των παραπάνω δραστηριοτήτων
πραγματοποιείται ουσιαστικά σε δύο
στάδια και πιο συγκεκριμένα αφορά την
ίδρυση και τη λειτουργία των παραγωγι-
κών μονάδων. Η ίδρυση, η οποία αφορά
τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, για
λόγους προστασίας του δημόσιου συμ-
φέροντος, παραμένει σε καθεστώς έγ-
κρισης για την πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων, αποκλείοντας έτσι την περίπτωση
εγκατάστασης σε μη συμβατές περιοχές
με τη δραστηριότητα. Η απλοποιημένη
διαδικασία της γνωστοποίησης προβλέ-
πεται στην περίπτωση ίδρυσης μονάδων
υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού (Β’ πε-
ριβαλλοντικής κατηγορίας σε ιδιωτική,
μη δασική χερσαία έκταση, εκτός περιο-
χών του δικτύου Natura 2000).

Χαμηλό 12 ετών
για την ανεργία

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιού-
νιο του 2010 μειώθηκε το ποσοστό της
ανεργίας τον περασμένο Μάρτιο, καθώς
διαμορφώθηκε στο 12,2%. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής, μέσα σε έναν χρόνο ο δείκτης της
ανεργίας μειώθηκε κατά 4,6 εκατοστι-
αίες μονάδες, ενώ τον περασμένο Φε-
βρουάριο είχε διαμορφωθεί στο 12,7%. Οι
άνεργοι μειώθηκαν σε 582.001 άτομα και
ήταν λιγότεροι κατά 156.457 άτομα σε
σχέση με τον Μάρτιο 2021 και κατά
25.233 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουά-
ριο 2022. Ο αριθμός των απασχολούμε-
νων ανήλθε σε 4.187.657 άτομα, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 523.963 άτομα σε
σχέση με τον Μάρτιο 2021 και κατά 16.180
άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο
2022. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε στο 15,8% από 22,5% τον περυ-
σινό Μάρτιο και στους άνδρες σε 9,2%
από 12,2%.
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ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ23

Σταϊκούρας: Μειωμένος
ΦΠΑ σε τουρισμό
και μεταφορές
για άλλους 6 μήνες

Επιστρεπτέα: Σε 96 δόσεις
η πληρωμή από τον Ιούλιο



Σ
την τελική ευθεία εισέρχεται η
πώληση της Volterra και εντός
του επόμενου δεκαημέρου

δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί ποι-
ος από τους δύο υποψήφιους επεν-
δυτές για το κομμάτι των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας θα κόψει το
νήμα. Ασφαλείς πληροφορίες του
Euro2day.gr αναφέρουν ότι η τράπε-
ζα που χειρίζεται την υπόθεση εξε-
τάζει δύο προτάσεις: από τη ΔEH
Ανανεώσιμες και από τον ισπανικό
πολυεθνικό ενεργειακό Όμιλο Iber-
drola. Πηγές με γνώση των διεργα-
σιών τονίζουν ότι οι δύο προσφορές
είναι ικανοποιητικές, σαφείς ως
προς τους όρους και σύντομα θα
υπάρξει εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι.
Οι δύο όμιλοι (ΔΕΗ και Volterra) όμως δεν ενδιαφέρονται για την εμπορική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει ο εναλλακτικός πά-
ροχος ενέργειας. Για το retail τμήμα της Volterra έχει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιδείξει ενδιαφέρον με στόχο την απόκτηση
και ενσωμάτωσή του στις δικές της αντίστοιχες δραστηριότητες μεγάλος ιδιωτικός όμιλος από τον χώρο. Αξίζει να αναφερθεί ότι η
Volterra, που ανήκει στον Όμιλο Avax, διαθέτει μερίδιο στην εναλλακτική αγορά παροχών ενέργειας κοντά στην περιοχή του 2,5%
και η διαδικασία πώλησης έχει ξεκινήσει από το 2021.

Νέα υπηρεσία για επιχειρήσεις
από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει την γκάμα
των ψηφιακών υπηρεσιών της προς τις επι-
χειρήσεις με τη νέα, πρωτοποριακή υπηρεσία
Piraeus4All, η οποία παρέχει ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα στους πελάτες της τράπεζας
και τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρόνο
και κόστος στις πληρωμές τους. Συγκεκριμέ-
να, το Piraeus4All συνδυάζει όλα τα είδη πλη-
ρωμών, συμπεριλαμβανομένων και των πλη-
ρωμών προς οργανισμούς με χρήση κωδικού
πληρωμής σε μια υπηρεσία, με δυνατότητες
συνδυασμού τους σε ένα ενιαίο αρχείο πλη-
ρωμών. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα σε κάθε
επιχείρηση να συγκεντρώνει, να συνδυάζει,
να εκτελεί μαζικά και να παρακολουθεί όλα τα
είδη των καθημερινών πληρωμών της, εξοι-
κονομώντας πολύτιμο χρόνο και κόστος.

Συνεργασία Alumil - We4all 
για περιβαλλοντική εκπαίδευση
στα σχολεία
Με βασική αρχή ότι η Γη είναι το σπίτι όλων
μας, η Alumil συνεχίζει με συνέπεια τις
«πράσινες» ενέργειες για την προστασία
του περιβάλλοντος, με όραμα οι νεότερες
γενιές να κληρονομήσουν έναν τόπο όπου
θα μπορούν να ζήσουν και να δημιουργή-
σουν όπως ονειρεύονται. Σε αυτό το πλαί-
σιο, η εταιρεία συμπράττει με τη we4all,
συμμετέχοντας ως Earth Protector στην
«Περιβαλλοντική Συμμαχία» του οργανι-
σμού μέσω του προγράμματος «Green Fu-
ture», το οποίο εστιάζει στην περιβαλλοντι-
κή εκπαίδευση παιδιών σε σχολεία της χώ-
ρας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ανδρομέδα: Στις 23/5 η αποκοπή
μερίσματος 0,25 ευρώ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Alpha
Trust Ανδρομέδα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύ-
σεων Χαρτοφυλακίου ότι η Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της που πραγματο-
ποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2022 ενέκρινε: τη δια-
νομή, από τα αποτελέσματα της χρήσης του
έτους 2021, μερίσματος συνολικού ποσού
802.272 ευρώ, ήτοι 0,50 ευρώ ανά μετοχή,
συμπεριλαμβανομένου ποσού 401.136 ευρώ,
ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία
αποκοπής του δικαιώματος του προσωρινού
μερίσματος ορίζεται η 23η/5/2022.

Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια ανακοίνωσε στρατηγική συνερ-
γασία με την Dannemann, κορυφαίο κατασκευαστή πούρων πο-
λυτελείας και cigarillos. Έτσι, από 1ης Ιουνίου η Καρέλια ΑΕ θα
έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής μιας ευρείας γκάμας
προϊόντων της Dannemann στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των «Moods» και των «Al Capone». Ο εμπορικός διευθυντής
της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια στην Ελλάδα Γιάννης Λαμπίδης
δήλωσε: «Η Dannemann είναι μια εταιρεία διάσημη για τα εξαι-
ρετικής ποιότητας πούρα και cigarillos που φέρουν το όνομά της

με έτος ίδρυσης το 1872. Οι δύο εταιρείες έχουν σφυρηλατήσει μια πλούσια και επιτυχημένη ιστορία στη βιομηχανία
προϊόντων καπνού για σχεδόν δύο αιώνες. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και τη δέσμευση για αριστεία στις επιχειρημα-
τικές μας δραστηριότητες για τη διάθεση απαράμιλλων προϊόντων καπνού στους καταναλωτές μας. Προσβλέπω σε μια
επιτυχημένη συνεργασία με την ομάδα της Dannemann στην ελληνική αγορά, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα δημι-
ουργήσει αμοιβαία επωφελείς ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης και για τις δύο εταιρείες μας».

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 η 10ετής επετειακή
εκδήλωση από την ίδρυση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας στον Φάρο, στο Κέντρο Πο-
λιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πολιτικών και επιχειρηματιών. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας έδω-
σαν το «παρών» ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανά-
σης εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη
Κεραμέως και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης, παρευρέθηκαν πρό-
εδροι επιμελητηρίων, πρόεδροι φορέων, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα από τα μέλη
της πρωτοβουλίας, ιδιοκτήτες εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στην Ελλα-Δικά Μας, καθώς και
δημοσιογράφοι. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Αθηνά Μπαλοπούλου, ο εμπορικός διευθυντής της Groupama Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ Ιωάννης Μπρατάκος και το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ Μαυρίκος Νικόλας.

Γιόρτασε τα δέκα χρόνια η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας
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ΔΕΗ και Iberdrola διεκδικούν τις ΑΠΕ της Volterra

Στρατηγική συνεργασία της Καρέλια με την Dannemann



Τ
ο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
έπειτα από ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό ανέθεσε το έργο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», συνολικού
τιμήματος 5.769.185 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), στην ένωση
εταιρειών SingularLogic και InDigital με ποσοστά συμ-
μετοχής 50,5% και 49,5% αντίστοιχα. Στο πλαίσιο του έρ-
γου θα υλοποιηθούν η αναβάθμιση των συστημάτων και
η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΜΤΠΥ προκειμένου να
βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να εξυπηρετεί αποτε-
λεσματικά τους δικαιούχους του και να απονέμονται έγ-
καιρα και έγκυρα τα μερίσματα. Το έργο περιλαμβάνει
την ψηφιοποίηση των φακέλων μητρώου εργαζομένων,
όπου πρόκειται να ψηφιοποιηθούν περισσότερες από 40
εκατομμύρια σελίδες.

Qualco και Women on Top
συνεργάζονται για μια
κοινωνία ισότητας

Career Days στο Praktiker Παλλήνης

Τα Career Days είναι εκδηλώσεις καριέρας, ανοιχτές
προς το κοινό, κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε ενδια-
φερόμενος μπορεί να επισκεφτεί τα καταστήματα της
εταιρείας, να συναντηθεί με εκπρόσωπό της, να περάσει
από συνέντευξη και να αξιολογηθεί.

Prodea: Πρόταση ΔΣ για διανομή
συνολικού μερίσματος
€0,279/μετοχή

Η Prodea
ανακο ίνωσε
ότι το Διοικητι-
κό της Συμ-
βούλιο στην
από 16/5/2022
σ υ ν ε δ ρ ί α σ ή
του αποφάσι-
σε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις
7/6/2022 τη διανομή μερίσματος 0,279 ευρώ ανά
μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2021. Δεδομένης
της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €
0,110 σε συνέχεια της από 7/12/2021 απόφασης
του ΔΣ, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρ-
χεται σε 0,169 ευρώ/μετοχή (καθαρό). Η ημερο-
μηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record
date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος
συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρ-
ξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τρά-
πεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό
ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από
την τακτική Γενική Συνέλευση.

Epsilon Net: Διατέθηκαν 600.000
μετοχές στο stock option plan
Η Epsilon Net πληροφορεί το επενδυτικό κοινό
αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εφαρ-
μογή κατά το πρώτο έτος του εγκεκριμένου
Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών μέσω Δι-
καιωμάτων Προαίρεσης σε επιλεγμένα στελέχη
της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρεί-
ας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
Συνολικά διατέθηκαν 600.000 κοινές ονομαστι-
κές μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας
0,075 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης των νέ-
ων μετοχών ανήλθε σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Η
καταβολή σε μετρητά τού τιμήματος για την αγο-
ρά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμ-
πρόθεσμα και ανήλθε σε 360.000 ευρώ.

Η ΕΤΕ διαψεύδει δημοσίευμα για
συγχώνευση με Τράπεζα Κύπρου

Κ α τ ό π ι ν
σ χ ε τ ι κ ο ύ
ερωτήματος
της Επιτροπής
Κεφαλαιαγο-
ράς, η Εθνική
Τράπεζα της
Ελλάδος ΑΕ
διαψεύδει κα-
τηγορηματικά ως αναληθές δημοσίευμα του ηλε-
κτρονικού Τύπου περί συγχώνευσης της Εθνικής
Τράπεζας με την Τράπεζα Κύπρου και της εισόδου
στο σχήμα στρατηγικού επενδυτή.
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Σε SingularLogic - InDigital
η ψηφιακή αναβάθμιση 
του ΜΤΠΥ

Σε πλήρη λειτουργία το νέο Wolt Market
στη Νέα Ιωνία

Το Wolt Market ενισχύει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα
εμπλουτίζοντας το δίκτυό του με ένα ακόμη dark store
στη Νέα Ιωνία. Έχοντας παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη και Πάτρα, η ομάδα του Wolt Market εργάζεται πυ-
ρετωδώς για τη δυναμική επέκταση της υπηρεσίας,
συμπεριλαμβάνοντας στην ακτίνα εξυπηρέτησής της τις
περιοχές Φιλαδέλφεια, Γαλάτσι, Μεταμόρφωση, Νέα
Ιωνία, Καματερό και Αχαρνές. Σύμφωνα με εταιρική
ανακοίνωση, με την προσθήκη του νέου dark store στη
Νέα Ιωνία οι πελάτες της Wolt Market στην ευρύτερη πε-
ριοχή μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν στην πόρτα
τους τα ψώνια του supermarket σε λίγα μόνο λεπτά. Κα-
θημερινά αλλά και το Σαββατοκύριακο, από τις 8.00 έως
τις 24.00, οι αγορές μετατρέπονται σε μια απλή και ευχά-
ριστη εμπειρία.

Ατενίζοντας μια νέα εποχή αλληλοβοήθειας, συμπερί-
ληψης και γυναικείας ενδυνάμωσης, ο Όμιλος Qualco
«ενώνει τις δυνάμεις του» με τον οργανισμό Women on
Top, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά την ισότητα των γυναι-
κών τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην εκπαίδευ-
ση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στόχος της συ-
νεργασίας είναι μια κοινωνία στην οποία η εφαρμογή
ίσων ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής εξέλι-
ξης στον εργασιακό χώρο, η ισότιμη προώθηση γυναι-
κών στελεχών σε υψηλόβαθμες θέσεις αλλά και η δια-
κράτησή τους θα έχουν τον πρώτο λόγο. Πρόκειται για
μια δημιουργική συνεργασία που αποσκοπεί στην ανά-
δειξη της ισότητας των φύλων όχι μόνο ως ένα αυτονόη-
το ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και ως απαραίτητο θεμέλιο
για μια βιώσιμη κοινωνία.
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Σ
το «κατακόκκινο» Βελιγράδι,
από την παρουσία 10.000 οπα-
δών του, ο Ολυμπιακός, δέκα
χρόνια μετά το «έπος» στο Fi-

nal-4 της Πόλης, όπου το σήκωσε με
αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (62-61)
και πέντε μετά την τελευταία παρουσία
του, όταν ηττήθηκε 80-64 στην Πόλη
από τη Φενέρ, επιστρέφει σε νέο ραν-
τεβού με την ιστορία. Τον περιμένει η
πρωταθλήτρια Ευρώπη Έφες στον
αποψινό ημιτελικό και αν προκριθεί
στον τελικό, μία εκ των Μπαρτσελόνα,
Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα για την
ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Πα-

ρότι τονίζουν ότι και μόνη η συμμετοχή
στη γιορτή είναι αρκετή, ο πόθος για
την «κούπα» είναι μεγάλος. Ο Ολυμ-
πιακός έχει τους μπαρουτοκαπνισμέ-
νους Παπανικολάου, Σλούκα και Πρίν-
τεζη στο ρόστερ, τον πανύψηλο Φαλ,
τον καλύτερο πλέι μέικερ Γουόκαπ,
τον Ντόρσεϊ, το μέλος της καλύτερης
πεντάδας της σεζόν Σάσα Βενζέκοφ,
τον εκρηκτικό Μακίσικ, τον Μάρτιν,
τον Λαρεντζάκη, τον Σαρλ, τον Λούν-
τζη. Απέναντί τους θα βρούνε τον πα-
λιόφιλο Ντάνστον, που πήρε κύπελλο
με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο το 2012,
και τον φοβερό και τρομερό Αμερικα-
νό Λάρκιν. Και επιπλέον, έναν προπο-

νητή, τον Αταμάν, που μια εβδομάδα
τώρα παίζει με το μυαλό των παικτών
του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι δεν τον
νοιάζει αν είναι και 15.000 οπαδοί στο
γήπεδο, αυτός και η ομάδα του θα παί-
ξουν στον τελικό και, μάλιστα, δήλωσε
προτίμηση στην Μπαρτσελόνα. Κλασι-
κά πράγματα από τη γενικότερη «τουρ-
κική παιδεία».

Στο Final-4 της Euroleague η Μπαρ-
τσελόνα του Σαρούνας Γιασικεβίτσι-
ους, του Νικ Καλάθη και του Μίροτιτς
κατεβαίνει με το πιο ακριβό μπάτζετ,
στα 39 εκατ. ευρώ, και ακολουθεί η Ρε-
άλ Μαδρίτης του αειθαλούς κόουτς
Πάμπλο Λάσο και των Ταβάρες, Ντεκ,

Γιουλ με 29 εκατ. ευρώ. Η Έφες είναι
στα 25 εκατ. ευρώ και ο Ολυμπιακός
στα 15 εκατ. ευρώ. 

Η κερκίδα σαφώς θα γέρνει υπέρ
του Ολυμπιακού, καθότι οι «ερυθρό-
λευκοι» πήραν τα μισά εισιτήρια του
πολυτελέστατου Stark Arena, χωρητι-
κότητας 20.000 θεατών. 

Παίζει απόψε με την Έφες
στο Final-4 στο Βελιγράδι -
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ
Μαδρίτης το άλλο ζευγάρι

Ο Θρύλος ραντεβού 
με την ιστορία του

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σήμερα 

19.00: Ολυμπιακός - Εφές
22.00: Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μ.

Σάββατο 
17.00: Μικρός τελικός
20.00: Μεγάλος τελικός



Η
ΑΕΚ έχασε 3-2 από τον
Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο
φινάλε του πρωταθλήματος,

ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον Πα-
ναθηναϊκό και ο Άρης πέρασε άνετα
με 3-0 από τα Γιάννενα κόντρα στον
ΠΑΣ. Η κατάσταση δεν άλλαξε όσον
αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ο
Ολυμπιακός θα παίξει στον 2ο προ-
κριματικό του Champions League,
ενώ ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Παναθη-
ναϊκός στον 2ο προκριματικό του
Conference League.

Αρκετά ήταν τα μεγάλα γεγονότα
της αυλαίας στο πρωτάθλημα της
Super League 1. Η ΑΕΚ βιώνει ίσως
τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας
της και στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν μετρη-
μένοι στα δάχτυλα και οι «οργανω-
μένοι» αποδοκίμασαν τους πάντες.
Ο Ελ Αραμπί σημείωσε χατ τρικ και
ξεπέρασε κατά ένα γκολ τον Κώστα

Μήτρογλου, 58, έναντι 57. Ο ΠΑΟΚ
ύστερα από 11 αγώνες δίχως νίκη
κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός ήταν αήτ-
τητος στα πλέι οφ, έχασε, αλλά έχα-
σε και τον Μακέντα που αποβλήθη-

κε και πιθανόν να μην έχει σέντερ
φορ στον τελικό του Κυπέλλου με
τον ΠΑΟΚ μεθαύριο, Σάββατο, στο
ΟΑΚΑ, καθότι ο Ιωαννίδης είναι ανέ-
τοιμος.

Η ΑΕΚ σε βαθιά κρίση Στα μπαράζ η Νότιγχαμ 
για 250 εκατ. ευρώ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρι-
νάκη, έχασε 2-1 στην έδρα της από τη Σέφιλντ Γιου-
νάιτεντ, αλλά πήρε την πρόκριση στα πέναλτι για το
μπαράζ του Γουέμπλεϊ με στόχο την άνοδο στην
Premier League. Θα αντιμετωπίσει τη Χάντερ-
σφιλντ στις 19 Μαΐου. Όποια ανέβει, έχει από χέρι
κοντά στα 250 εκατ. ευρώ μπόνους από τηλεοπτικά
και άλλα. 

Και πάλι κορυφαίος 
ο Κώστας Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν και πάλι ο κορυφαίος
της Λίβερπουλ και την οδήγησε σε νίκη 2-1 εκτός
έδρας επί της Σαουθάμπτον. Ολοκλήρωσε την
αναμέτρηση με rating στο 7,6, πίσω μόνο από τον
Τζέιμς Μίλνερ, ο οποίος είχε 8,4. Είχε 92,3% πο-

σοστό επιτυχίας στις μεταβιβάσεις, 3/3 τά-
κλιν, 3/3 κερδισμένες μονομαχίες στο έδα-
φος, 2/3 κερδισμένες εναέριες μονομα-
χίες και 4 δημιουργημένες φάσεις.

Σοβαρό πρόβλημα 
με τον Βοτανικό

Τον Φεβρουάριο του 2023 θα συνεδριάσει το Δι-
οικητικό Εφετείο για να επικυρώσει ή όχι την ψη-
φοφορία της γενικής συνέλευσης του Ερασιτέχνη
Παναθηναϊκού να μεταφερθεί ο σύλλογος από τη
Λεωφόρο στον Βοτανικό. Αυτό έγινε μετά την προ-
σφυγή στα δικαστήρια 59 μελών του Ερασιτέχνη,
που έκαναν και αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η ετυ-
μηγορία έπρεπε να βγει από τα δύο τρίτα των μελών
και όχι των ψηφισάντων.

Ο Περέιρα αποβλήθηκε 
για τέταρτη φορά

Συνηθισμένα για τον Πορτογάλο τεχνικό Βίτορ
Περέιρα. Μόλις ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα
στον παίκτη του Βίκτορ Καντίγιο, εισέβαλε στον
αγωνιστικό χώρο, προσπάθησε να επιτεθεί στον δι-
αιτητή και αποβλήθηκε κι αυτός. Ο Περέιρα είναι
τεχνικός της βραζιλιάνικης Κορίνθιανς και το ματς
ήταν κόντρα στην Μπόκα Τζούνιορς στο «Λα Μπομ-
πονέρα». Και αποβλήθηκε για τέταρτη φορά στην
καριέρα του. 

Φευγάτος ο Πασχαλάκης
Στο τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον
Παναθηναϊκό, ο διεθνής γκολκίπερ Αλέξανδρος Πασχαλάκης
συμπεριφέρθηκε σαν φευγάτος από τον «δικέφαλο» και το
ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει ή θα φύγει για τη Σαουδική
Αραβία. Τη λύση θα δώσει προσωπικά Ιβάν Σαββίδης, αυτός
χειρίζεται αποκλειστικά τέτοια θέματα, όπως είχε γίνει και
με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Αινιγματικός Κριχόβιακ
για το μέλλον του

Μια αινιγματική ανάρτηση του διεθνούς Πολωνού μέσου Γκρέγκορζ Κριχόβιακ, μετά την
ήττα 2-3 από τον Ολυμπιακό, έβαλε σε σκέψεις τον κόσμο της ΑΕΚ για τις προθέσεις του:
«Μόνο η ελληνική φιλοξενία είναι πιο όμορφη από τα ελληνικά μνημεία. Ευχαριστώ
πολύ τους υπέροχους οπαδούς για τη φανταστική υποστήριξη και τον όμορφο χρόνο που
πέρασα στην Ελλάδα. Ελπίζω να συναντηθούμε ξανά».
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Ο φωτογράφος των celebrities Σπύ-
ρος Πώρος θα είναι υποψήφιος με το
ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εθνικές
εκλογές.

• Βροχή από προτάσεις γάμου
δέχεται στο διαδίκτυο το μοντέλο
Κάτια Ταραμπάνκο.

• Με 13 λεπτά διαφορά γεννήθηκαν οι
δίδυμες κόρες του Μιχάλη Ζαμπίδη.

• Τρίτη φορά
μπαμπάς θα
γίνει ο ηθο-
ποιός Θανά-
σης Πα-
τριαρχέας.

• Νίκος Βουρ-
λιώτης: «Με την
Όλγα έχουμε
έναν χρόνο που
έχουμε χωρίσει,
αλλά μένουμε
όλοι μαζί με το παιδί».

• Πουκάμισο του Οίκου Valenti-
no, αξίας 1.500 ευρώ, φόρεσε ο
Γιώργος Μαζωνάκης στη συνέν-
τευξη Τύπου για τη συνεργασία
του με τον διάσημο Arash.

• Ο Ηλίας Ψινάκης αποδέχτηκε την
πρόταση του Χρήστου Μάστορα και θα
εμφανισθεί στην κριτική επιτροπή του
«X-Factor».

• Ο Δήμος Ζωγράφου προχώρη-
σε στην «υπηρεσιακή» εκταφή
του Στάθη Ψάλτη, χωρίς την πα-
ρουσία συγγενών. Έξαλλη η κό-
ρη του, ισχυρίζεται πως δεν ενη-
μερώθηκε.

• Σε ιταλική πόλη θα πραγματοποιηθεί
ο τελικός του «MasterChef».

• Ο χορογράφος Τάσος Ξιαρχό θα
είναι καλεσμένος στον γάμο της
Κόνις Μεταξά. Οι δύο φίλοι τα ξα-
ναβρήκαν!

• Ο Απόστολος Ρουβάς βρίσκεται στο
πατρικό του στην Κέρκυρα και πόζαρε
με τον αδελφό του, Νίκο! 

• Μπέττυ Μαγγίρα, Ελένη Τσολά-
κη και Μάριον Μιχελιδάκη συνε-
χίζουν και την επόμενη σεζόν
στο Open. 

Τ
ιμώντας την Παγκόσμια ημέρα Μουσείων, το
Ιλίου Μέλαθρον άνοιξε τις πόρτες του στο
κοινό, με τη σημαντική έκθεση «Μορφές και
Κιονόκρανα» («Forms and Capitals») του

διεθνούς φήμης εικαστικού Κώστα Ευαγγελάτου. 
Τα εγκαίνια έγιναν χθες το απόγευμα στο Νομισμα-

τικό Μουσείο και το φιλότεχνο κοινό ξεναγήθηκε στις
επτά σημαντικές δημιουργίες του καλλιτέχνη, έργα
του οποίου έχουν φιλοξενηθεί σε διεθνή κέντρα πολι-
τισμού της Ευρώπης και της Αμερικής.

Ο πολυβραβευμένος Έλληνας θεωρητικός της Τέ-
χνης μίλησε στην «Political» για τη νέα του έκθεση
που θα διαρκέσει έως τα μέσα Ιουνίου: «Σε μια εποχή
που οι ζωγραφικές αξίες έχουν συρρικνωθεί από τις
τεχνολογικές εκφραστικές μεθόδους, συνεχίζω να
ζωγραφίζω τις μορφές με μοντέλα εκ του φυσικού και
τα φόντα, από τη φαντασία και τις αναμνήσεις μου. Η
διαχρονικότητα των ελληνοκεντρικών μοτίβων είναι
το κύριό μου μέλημα και το αποδίδω με σύγχρονη
οπτική και προοπτική, ενάντια σε όποια αντιγραφική
τάση, με εκφραστική τόλμη και εσωτερική αλήθεια».

Οι ζωγραφικές συνθέσεις του Κώστα Ευαγγελάτου
με τίτλο «Μορφές και Κιονόκρανα» βασίζονται στη
σύζευξη της γυναικείας μορφής και του ιωνικού κίο-
να, σε ένα φαντασιακό και συγκινησιακά φορτισμένο
περιβάλλον.

«Η επιζωγράφιση γεωμετρικών αντικειμένων και
ιδιαίτερα σφαιρών είναι πολυετής στην εικαστική

μου πορεία. Στις περίοπτες σφαίρες μου κυριαρχεί η
γυναικεία μορφή σε προφίλ που αναδύεται, με υλικό
το λάδι στην κοίλη επιφάνεια, με δυναμική, αποστα-
σιοποιημένη έκφραση. Το διαχρονικό σχήμα της έλι-
κας σε συνδυασμό με ονοματογραφίες που διατυ-
πώνονται συνειρμικά και ανάγλυφα στη σφαιρική
επιφάνεια δημιουργούν ένα συμπαντικό σώμα ανα-
μνήσεων, με αποχρώσεις από το βαθύ μπλε της θά-
λασσας μέχρι το γαλάζιο του ουρανού. Η θεματολο-
γική προσέγγιση με συμμετρικές μορφές που ανα-
δύονται από τη μνήμη έχει σαφή αναφορά σε επιτύμ-
βιες γλυπτικές συνθέσεις».

Ο Κώστας Ευαγγελάτος, γεννημένος το 1957 στο
Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, είναι ένας καταξιωμένος
ζωγράφος, ποιητής και θεωρητικός της Τέχνης. Έχει
πραγματοποιήσει εικαστικές σπουδές σε ζωγραφική,
περφόρμανς και θεωρία Σύγχρονης Τέχνης στο The
New School for Social Research του Πανεπιστημίου
της Νέας Υόρκης, με καθηγητές τους Allen David και
Pearl Ehrlich. Από το 1991 είναι μέλος του Επιμελητη-
ρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έργα του έχουν
παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα έχουν εκ-
δοθεί λευκώματα τέχνης με έργα του και βιβλία με
ποιήματα και αισθητικά δοκίμιά του. Ίδρυσε το 1990
στην Αθήνα την ομάδα τέχνης ART STUDIO EST και το
2000 στο Αργοστόλι τη Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa
«Ροδόπη».

Τα κιονόκρανα
του Ευαγγελάτου 
στο Νομισματικό Μουσείο



Συναυλίες στην Κύπρο

Ετοιμάζει βαλίτσες για το νησί της Αφροδίτης ο
Ορφέας Περίδης. Ο εξαιρετικός τραγουδοποιός
θα δώσει μια σειρά συναυλιών στο νησί, ανυπο-
μονώντας για τη συνάντηση με το ένθερμο κοινό
του: «Για τριάντα συναπτά έτη επισκέπτομαι τους
αγαπημένους μου φίλους στην Κύπρο, με την ίδια
πάντα χαρά (αν και τείνει αυξανόμενη) για έναν
και μόνο λόγο: αυτή η αγάπη των φίλων μου είναι
που με κρατάει στην καλλιτεχνική ζωή, αυτή μου
δίνει και θάρρος να ανέβω στη σκηνή».

«Αίμα»

Η Άννα Βίσση επανέρχεται δισκογραφικά, με
νέο τραγούδι διά χειρός του εκκεντρικού δημι-
ουργού (και πρώην συζύγου της) Νίκου Καρβέ-
λα. Το ανεβαστικό κομμάτι με τίτλο «Αίμα», που
θα το συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της καλο-
καιρινής περιοδείας της, θα κυκλοφορήσει επί-
σημα τη Δευτέρα 30 Μαΐου, με συμμετοχή-έκ-
πληξη: Η 24χρονη πολυτάλαντη Δάφνη (Daphne
Lawrence) που γνωρίσαμε από το «The Voice of
Greece» συμπράττει φωνητικά με την απόλυτη
Ελληνίδα σταρ, ενώ συνυπογράφει μέρος των
στίχων του τραγουδιού. 

Η «καυτή» Ασημίνα Ιγγλέζου
συμμετείχε στο φετινό «Spetsa-
thlon 2022» κατακτώντας βλέμ-
ματα θαυμασμού από τον αντρικό
πληθυσμό. Η πρώην «Survivor»
έδωσε τον καλύτερό της εαυτό
στα αθλήματα και έπειτα εξουθε-
νωμένη, φόρεσε το brazilian
μπικίνι της και απόλαυσε θαλασ-
σινές βουτιές στις παραλίες του
νησιού, στέλνοντας αγωνιστι-
κούς χαιρετισμούς: «Ό,τι έχω
κάνει, το έχω κάνει γιατί δεν
άκουγα κανέναν, ούτε τον εαυτό
μου κάποιες φορές».

Sexy στις
Σπέτσες

«Σ
υγκεκριμένοι παίκτες έχουν άμεση επικοινωνία με την
παραγωγή και μάλιστα μαζί αποφασίζουν πώς θα κινηθεί
η “πλοκή” των επόμενων επεισοδίων». Ο απίστευτος

ισχυρισμός του Ανδρέα Μικρούτσικου περί στημένων σκηνικών στο
ριάλιτι επιβίωσης του Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί κάνει τον
γύρο του διαδικτύου. Ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου τα
είπε έξω από τα δόντια στην εκπομπή «Super Κατερίνα». «Με τους
όρους και τις συνθήκες που ζουν όλα φαίνονται θεμιτά από άποψη
επιβίωσης. Τι κανόνες και τι κινητά, όταν συσκέπτονται με την παρα-
γωγή ποιο θα είναι το επόμενο πλάνο ή αν θα ερωτευτεί ο Μαρτίκας
τη Βρισηίδα. Είναι η αποθέωση, το βασίλειο του στημένου και το λέει
ένας άνθρωπος που έχει κάνει τέτοιες εκπομπές και απεχθάνομαι το
στημένο», ξέσπασε ο παρουσιαστής, συμπληρώνοντας πως η πηγή
του είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν έχει σχέση.

Μυστήρια ανάρτηση
Αναστάτωση προκάλεσε στα media η γαμήλια φωτογράφιση της
Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με εντυπωσιακό νυφικό. Το γνωστό
μοντέλο συνόδεψε το ενσταντανέ με ένα διφορούμενο ποστ, το
οποίο «άναψε» φωτιές στο Instagram. «Τρεις μέρες απέμειναν.
YesIdo», έγραψε, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες για το αν πρό-
κειται για νέο πρότζεκτ ή ετοιμάζεται να ανέβει ξανά τα σκαλιά
της εκκλησίας μετά το διαζύγιο με τον Αριστομένη Γιαννόπουλο.

Στο απέραντο γαλάζιο των Κυκλάδων ταξι-
δεύει με σκάφος η Άλκηστις Πρωτοψάλτη!
Η σημαντική ερμηνεύτρια και λάτρις των
θαλάσσιων σπορ, ύστερα από μια αναζωογο-
νητική υποβρύχια βόλτα στον βυθό (scuba-
diving) πάντα με τον κατάλληλο εξοπλισμό,
φωτογραφήθηκε στο Instagram με ολόσω-
μη φόρμα κατάδυσης, αναφέροντας στη λε-
ζάντα: «Πρώτη βουτιά για φέτος, αγκαλιά με
την αδρεναλίνη. Καταδυθείτε σε ό,τι σας κά-
νει καλό!».
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Αποκάλυψη-βόμβα 
για το «Survivor»

Scuba



H
αϋπνία είναι η πιο συχνή διαταραχή του
ύπνου. Συχνά χάνουμε τον ύπνο μας
επειδή είτε σκεφτόμαστε πράγματα
που έγιναν και μας στενοχώρησαν ή

μας άγχωσαν, είτε αναλογιζόμαστε αυτά που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. 

Σύμφωνα με το ιατρικό σάιτ meletiypnou.gr του
ΕΚεΔΥ (Εργαστήριο - Κέντρο Διαταραχών Ύπνου)
το οποίο λειτουργεί στον «Ευαγγελισμό», αϋπνία
είναι είτε η δυσκολία στην έναρξη ή στη διατήρη-
ση του ύπνου είτε η πρώιμη πρωινή αφύπνιση
(δηλαδή αφύπνιση πριν από την επιθυμητή ώρα),
παρόλο που υπάρχουν επαρκής χρόνος και κα-
τάλληλες συνθήκες για ύπνο. 

Επίσης αϋπνία ορίζεται το όποιο αίσθημα κα-
κής ποιότητας ύπνου (έλλειψη αναζωογονητικού
ύπνου), το οποίο συνδέει ο ασθενής με κόπωση
και φτωχή ποιότητα ζωής την ημέρα. Όλα τα πα-
ραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχή της
λειτουργικότητας του ατόμου την επόμενη ημέρα,
τόσο σωματική όσο και ψυχική. 

Για να θεωρήσουμε ότι ένα άτομο πάσχει από
αϋπνία, τα συμπτώματα που σχετίζονται με αυτήν
πρέπει να συμβαίνουν τουλάχιστον τρεις φορές
την εβδομάδα και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον
έναν μήνα. Η αϋπνία είναι μια υποκείμενη αίσθηση
του ίδιου του ασθενή, δηλαδή η εκτίμηση του ίδιου
ότι δεν κοιμάται επαρκώς ή ποιοτικά. Τα περισσό-
τερα άτομα με αϋπνία κοιμούνται αρκετές ώρες και
στην πλειονότητα αυτών, ο ύπνος τους δεν παρου-

σιάζει κάποια συγκεκριμένη διαταραχή. 
Συνήθως της αυπνίας προηγείται μια κατάστα-

ση ή ένα συμβάν που μας προβλημάτισε και μας
έκανε να χάσουμε τον ύπνο μας. Καθώς όμως οι
μέρες περνούν, ο κακός και μη επαρκής ύπνος γί-
νεται ένα νέο πρόβλημα που δημιουργεί το δικό

του άγχος. Ακόμα και αν το πρόβλημα που μας
οδήγησε στην αϋπνία λυθεί, το άτομο έχει μια και-
νούργια αγωνία. Θα καταφέρω να κοιμηθώ σήμε-
ρα; Όσο πλησιάζει η ώρα του ύπνου, τόσο το άγ-
χος εντείνεται. Και όσο εντείνεται το άγχος, τόσο
επιδεινώνεται η αϋπνία. Δημιουργείται έτσι ένας
φαύλος κύκλος.

Εκτός από το ψυχολογικό αίτιο που είναι το πιο
συχνό, διάφορες ιατρικές και ψυχιατρικές νόσοι,
εργασία με εναλλασσόμενες βάρδιες, διεγερτι-
κές ουσίες και φάρμακα ή ο τρόπος ζωής μας
(π.χ., έντονη γυμναστική τις βραδινές ώρες, μεγά-
λη κατανάλωση αλκοόλ ή φαγητού κ.λπ.) μπορούν
να προκαλέσουν αϋπνία. 

Αποφύγετε τη χρήση υπολογιστή ή κινητού και
γενικά την έκθεση σε οθόνες ηλεκτρονικών μέ-
σων μετά τις δέκα το βράδυ. Μπορεί να διαταραχ-
θούν η έκκριση και η λειτουργία της μελατονίνης
και αυτό να δυσκολέψει ή να καθυστερήσει την
έναρξη του ύπνου σας. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Για να θεωρήσουμε ότι κάποιος
πάσχει, πρέπει τα συμπτώματα 
να συμβαίνουν τουλάχιστον 
3 φορές την εβδομάδα και να έχουν
διάρκεια τουλάχιστον 1 μήνα

Στο κρεβάτι 
μόνο αν νυστάζετε
Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνετε στο
κρεβάτι μόνο αν νυστάζετε. Εάν δε νυστά-
ζετε, κάντε κάτι διαφορετικό, όπως να δια-
βάσετε ένα βιβλίο. Εάν δεν αποκοιμηθείτε
έπειτα από 20 λεπτά, σηκωθείτε από το
κρεβάτι και κάντε κάτι άλλο το οποίο θα σας
χαλαρώσει. Το υπνοδωμάτιό σας πρέπει να
είναι το μέρος όπου πηγαίνετε για ύπνο.
Επιστρέψτε στο κρεβάτι όταν και μόνο όταν
νυστάξετε. Αποκτήστε συνήθειες που σας
βοηθούν να χαλαρώσετε το βράδυ πριν πά-
τε για ύπνο. Αυτές μπορεί να περιλαμβά-
νουν ένα ζεστό μπάνιο, ένα ελαφρύ γεύμα
ή λίγα λεπτά διάβασμα ενός βιβλίου. Διατη-
ρήστε μια σταθερή ώρα αφύπνισης κάθε
πρωί. Δημιουργήστε και κρατήστε ένα στα-
θερό πρόγραμμα. Μην πίνετε καφέ από το
μεσημέρι και μετά.

Α Ϋ Π Ν Ι Α

Συμβουλές για καλό ύπνο



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η όψη Ήλιου σε τρίγωνο με
Πλούτωνα σας βοηθά να κάνετε κάποιες καλές
κινήσεις στα οικονομικά σας. Πολύ πιθανόν να
πάρετε βοήθεια από ένα ισχυρό πρόσωπο, που
βρίσκεται σε μια θέση-κλειδί, για κάποια υπόθε-
ση που σας απασχολεί. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάποια πράγματα συνεχίζουν να αλλάζουν στη
ζωή σας και έχετε μάθει ότι τίποτα δεν μπορεί να
μείνει αμετακίνητο, όταν μάλιστα τα θεμέλιά του
είναι προβληματικά. Ο Ήλιος σήμερα στο δικό
σας ζώδιο δέχεται μια δυνατή και ανανεωτική
ενέργεια από τον Πλούτωνα, για αυτό είναι η κα-
τάλληλη στιγμή να κάνετε μια ανατροπή, που θα
δουλέψει προς όφελός σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Ήλιος στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι σάς βοη-
θά σήμερα να ανανεώσετε τα επαγγελματικά σας
σχέδια και να φροντίσετε την υγεία σας. Οι μυστι-
κές συναντήσεις και οι συμφωνίες ευνοούνται
πάρα πολύ. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Κάτι μαγικό μπορεί να συμβεί στην προσωπική
σας ζωή, ιδίως για εσάς που ανήκετε στις τελευ-
ταίες μέρες του ζωδίου σας. Είναι μια πολύ ιδιαί-
τερη στιγμή, που το πάθος θα έρθει όταν δεν θα
είστε έτοιμοι. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η όψη του Ήλιου με τον Πλούτωνα θα επηρεάσει
τα επαγγελματικά σας, βάζοντας μια ανανεωτική
πινελιά σε ό,τι θελήσετε να ολοκληρώσετε σήμε-
ρα. Ίσως, μάλιστα, να δεχθείτε μια πολύ σημαντι-
κή επαγγελματική πρόταση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια ιδιαίτερη μέρα για εσάς τους Παρθένους,
που θα έχετε τη δυνατότητα της αλλαγής και της
προσωπικής επιτυχίας. Μην αμφιβάλλετε για τα
καλά που έρχονται, όταν μάλιστα έχετε κουραστεί
για να ολοκληρώσετε ένα έργο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα έχετε μια δυνατή καθοδήγηση, μια
ευκαιρία και μια βοήθεια, που μάλλον θα έρθει
από πηγή που δεν περιμένατε. Ένα οικονομικό
θέμα θα έχει καλή πορεία ή θα τακτοποιηθεί ένα
χρέος σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια πολύ δυνατή μέρα από κάθε άποψη. Ισχυροί
συνοδοιπόροι θα βρεθούν δίπλα σας και θα έχετε
ευκολία,στο να προωθήσετε τα πράγματα που
εσείς επιθυμείτε, βάζοντας την προσωπική σας
σφραγίδα. Οι των τελευταίων ημερών να περιμέ-
νετε επιτυχία και αναγνώριση.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Καλή μέρα για να φροντίσετε τα οικονομικά σας,
αλλά και κάποιες επαγγελματικές κινήσεις σας.
Το μυστικό της μέρας είναι ότι μέσα από το παλιό
και φθαρμένο μπορείτε να βγάλετε την ανανέωση
και την ευκαιρία.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Όσοι ανήκετε στις τελευταίες μέρες του ζωδίου
σας, θα νιώσετε σήμερα να σας κυριεύει μια εσω-
τερική δύναμη, αλλά και μια δημιουργικότητα,
άξια να σας μεταμορφώσει και να σας δώσει την
ικανοποίηση της θετικής αλλαγής. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα εκείνο που θα παίξει βασικό ρόλο στις
καθημερινές σας ενασχολήσεις είναι ότι θα έχε-
τε απόλυτη ισορροπία στα θέλω σας και στις επι-
θυμίες των άλλων. Σήμερα η αναδρομή σε θέμα-
τα που σας απασχολούν θα είναι μια πολύ καλή
επιλογή. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια σημαντική μέρα να χτίσετε καινούργια
σχέδια, να δείξετε την αξία σας και να πάρετε
βοήθεια από πραγματικά ανιδιοτελείς φίλους. Τα
συναισθήματά σας παγιώνονται για πρόσωπα που
βρίσκονται στο πλευρό σας.
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ΟΉλιος δημιουργεί όψη τριγώνου με τον
Πλούτωνα, μια χρονική στιγμή που η
εσωτερικότητά μας, οι αντιπαλότητες
και ο έλεγχος πάνω στις καταστάσεις

που βιώνουμε είναι τα χαρακτηριστικά αυτής
της πολύ ισχυρής πλανητικής όψης. Ευνοούνται
τα ζώδια της Γης των τελευταίων ημερών,
ώστε να πάρουν κάποιες αποφάσεις ή να
απαλλαγούν από μια κακή συνήθεια.



Τ
ελικά, τι ’χες, Γιάννη, τι ’χα πάντα! Τι κι αν
ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές δια-
δικασίες και μπήκε νέο αίμα στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ… Την κρίσιμη στιγμή, τα στελέχη του

απέδειξαν ότι ούτε το μάθημα από τη μετακόμιση
στα έδρανα της αντιπολίτευσης πήραν, ούτε καν να
επιδείξουν τη στοιχειώδη σοβαρότητα, στην πιο
κρίσιμη παγκοσμίως στιγμή, για τα εθνικά μας θέ-
ματα μπορούν.

Οι παλαιότεροι έχουν ζήσει εποχές που, παρά τις
σφοδρές αντιπαραθέσεις για κοινωνικά και άλλα
ζητήματα στη Βουλή, οι ηγεσίες των κομμάτων, και
δη αυτών που είχαν κυβερνήσει, επεδείκνυαν τον
αναγκαίο αυτοπεριορισμό στην κριτική τους επί ζη-
τημάτων της εξωτερικής πολιτικής. Ιδιαίτερα, δε,
όταν ο πρωθυπουργός βρισκόταν εκτός των συνό-
ρων, δίνοντας τη μάχη για την προώθηση των συμ-
φερόντων της χώρας. Σε αυτή την επίσκεψη του
πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στις Ηνωμένες
Πολιτείες, ο άγραφος αυτός κανόνας δεν τηρήθηκε
από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης. Και
ας είναι από τις πλέον βεβαρυμένες των τελευταίων
πολλών ετών η παγκόσμια συγκυρία.

Ήταν, όμως, η πρώτη ίσως φορά που δεν τηρήθη-
κε και από την πλευρά της Αθήνας ένας ακόμη
άγραφος κανόνας. Αυτός που θέλει τους Έλληνες
πρωθυπουργούς να μεταβαίνουν στην Ουάσιγκτον
για να αναδείξουν περισσότερο τα προβλήματα με
τους γείτονες και λιγότερο τα πλεονεκτήματα της

χώρας μας, λόγω γεωγραφικής και γεωστρατηγι-
κής θέσης.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επέλεξε να αντιστρέψει το
«μείγμα» των παρεμβάσεών του και να ρίξει το βά-
ρος στην επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης
με τις ΗΠΑ και του ρόλου της Ελλάδας ως αναδυό-
μενου ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, καθώς
και την περαιτέρω ισχυροποίηση των ερεισμάτων
της χώρας στο Κογκρέσο. Η επίτευξη αυτού του
στόχου, άλλωστε, υπηρετεί και εκείνον της υπενθύ-
μισης ότι η Τουρκία κυβερνάται από ένα αυταρχικό
καθεστώς, που δεν σέβεται κανέναν από τους διε-
θνείς κανόνες και χρησιμοποιεί τους συμμάχους
κατά το δοκούν.

Το τελευταίο δεν είναι άνευ αξίας για τη Δύση. Το
αντίθετο. Από όσα ειπώθηκαν κατά τη διήμερη πα-
ρουσία του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον από
τους Αμερικανούς αξιωματούχους, είναι προφανές
ότι οι δυτικές δημοκρατίες, προεξάρχουσας της
αμερικανικής, επανασυνδέονται με το αξιακό πλαί-
σιο που απορρέει από τις δημοκρατικές αρχές και
την εμπιστοσύνη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Η επανασύνδεση αυτή έχει αυτονόητη αξία και
προστιθέμενη δυναμική. Και το κλίμα της επίσκε-
ψης Μητσοτάκη στις ΗΠΑ ήταν τόσο θερμό, ακρι-
βώς γιατί η Ελλάδα όχι μόνο ιστορικά, αλλά και σή-
μερα, στέκεται «στη σωστή πλευρά». 

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία δεν δίστασε να πάρει ξεκάθαρη θέση, η οποία

έχει συμβάλει όχι μόνο στον αμυντικό σχεδιασμό
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και στην υπερά-
σπιση γειτονικών συμμαχικών χωρών, αλλά και στη
διαμόρφωση της συσπείρωσης και ενότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εξυπηρέτηση αμερι-
κανικών και άλλων συμμαχικών δυνάμεων διά των
θαλασσών και των λιμανιών της.

Για αυτό χειροκροτήθηκε και συγκίνησε ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός. Γιατί υπενθύμισε ότι η μικρή
μας χώρα -κοιτίδα, όμως, και μάνα της Δημοκρα-
τίας- αγωνίζεται για τα ίδια ιδανικά με τη μεγάλη
Αμερική. Έχει τις ίδιες αγωνίες για τη ροπή προς
τον λαϊκισμό και την έκπτωση των κατακτημένων με
κόπο ελευθεριών. Μάχεται με την ίδια πίστη, για τα
ίδια πιστεύω. Και μάχεται σταθερά, αταλάντευτα και
ανεξάντλητα. 

Γιατί, τελικά, επέδειξε την ωριμότητα εκείνη που
απαιτεί η γνώση του ακροατηρίου στο οποίο απευ-
θύνεσαι. Θέλει μαεστρία και συγκρότηση για να
πεις όσα οι πολίτες σου θέλουν να ακούσουν, με
τρόπο που θα γίνει κατανοητός από τα αυτιά στα
οποία απευθύνεσαι. 

Και κυρίως για να γίνει σε βάθος αντιληπτό ότι
τα δικά μας προβλήματα συνδέονται απολύτως με
όσα διακυβεύονται στο διεθνές στερέωμα και κυ-
ρίως ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει μέρος
της λύσης και όχι πηγή επιδείνωσης των κρίσι-
μων ζητημάτων της πρωτόγνωρης συγκυρίας που
διανύουμε. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Όταν μπορείς να μιλάς 
στη γλώσσα και στην καρδιά τους 

Το κλίμα της
επίσκεψης

Μητσοτάκη στις
ΗΠΑ ήταν τόσο

θερμό, ακριβώς
γιατί η Ελλάδα

όχι μόνο
ιστορικά, αλλά

και σήμερα,
στέκεται «στη

σωστή πλευρά»
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