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E
νας καλός πολιτικός φαίνεται και εκτιμά-
ται από τον λαό για αυτά που κάνει και όχι
για αυτά που λέει. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, κόντρα στη λογική/πολιτική των «θα»

και του λαϊκισμού, εφαρμόζει μια πολιτική με βάση
την ειλικρίνεια και την «πράξη» μέσω όχι απλών δε-
σμεύσεων αλλά άμεσα εφαρμοστέων μέτρων. Πρώτα
πράττει και ύστερα ανακοινώνει, σε απλά λόγια και
σε αντίθεση με άλλους «συνήθεις υπόπτους». 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει
εμπράκτως όσα εξαγγέλλει χωρίς να περιορίζεται
απλώς σε «μεγάλα λόγια». Ο πρωθυπουργός και πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας υπερτόνισε τόσο χθες
στο Συνέδριο του κόμματος όσο και προχθές στο μή-
νυμά του προς τους πολίτες ότι αυτή η κυβέρνηση

στέκεται «δίπλα στον πολίτη». Και στέκεται δίπλα με
έργα, προϊόντα ώριμης σκέψης μέσα από τη βάσανο
των υπολογισμών, ώστε να μην εξοκείλουν τα δημο-
σιονομικά αλλά και να βοηθηθεί η κοινωνία, ιδίως τα
πιο ασθενή τμήματά της. Προσοχή, οι αποφάσεις
λαμβάνονται όχι προς χάριν της εξυπηρέτησης των
μικροκομματικών σκοπιμοτήτων αλλά στην κατεύ-
θυνση της ουσιαστικής στήριξης της κοινωνίας.  

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε μια κίνηση
θάρρους, τονίζοντας την αδράνεια της Ευρώπης και
μη διστάζοντας να ψέξει τις Βρυξέλλες για τη δυσκι-
νησία τους, «το αργοκίνητο υπερωκεάνειο», στο
οποίο έδειξε τη σωστή ρότα. «Σε αντίθεση με τις
πρωτοβουλίες που πήρε για το Ταμείο Ανάκαμψης,
εδώ η Ευρώπη εμφανίζεται -μέχρι σήμερα τουλάχι-

στον- κατώτερη των περιστάσεων. Και, δυστυχώς, η
λύση της αργεί. Για αυτό και η Ελλάδα συνεχίζει να τη
διεκδικεί αλλά στο μεταξύ δεν αδρανεί. Δεν θα την
περιμένει», είπε ο πρωθυπουργός, βγαίνοντας
μπροστά από πολλούς άλλους ομολόγους του, με το
βλέμμα στον Έλληνα πολίτη       που ταλαιπωρεί-
ται από τις απανωτές αυξήσεις στα βασικά προϊόντα
κατανάλωσης, στις μετακινήσεις, στην οικιακή ενέρ-
γεια, τον Έλληνα πολίτη που από το 2010 αναμετράται
συνεχώς με τις αντοχές και την υπομονή του. Και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει ότι και το γνωρίζει και
το αναγνωρίζει και για αυτό προχωρά στην όσο δυνα-
τόν ανακούφισή του από τα απανωτά χτυπήματα. 
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Μ
έσα σε κλίμα ενότητας και
ενθουσιασμού από τουλάχι-
στον 10.000 συνέδρους και
παρατηρητές άνοιξε τις πύ-

λες του το 14ο Συνέδριο της ΝΔ. Ο πρω-
θυπουργός, που εισήλθε καταχειροκρο-
τούμενος στην αίθουσα, αναφέρθηκε
στις εξελίξεις στην Ουκρανία, στις πρω-
τοβουλίες που πήρε για την ενεργειακή
κρίση, στη στήριξη των κοινωνικών ομά-
δων και ανέπτυξε το πρόγραμμά του για
την ανανέωση της λαϊκής ετυμηγορίας. Η
παρουσία της νεολαίας ήταν έντονη, ενώ
σε όλους τους συνεδριακούς χώρους
κυριαρχούσε το σύνθημα «Δίπλα σε κά-
θε Πολίτη».

Σε ένα διαφορετικό σκηνικό σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια ξεκίνησε το
14ο Συνέδριο της ΝΔ. Η εξέδρα του ομι-
λητή είχε τοποθετηθεί στο κέντρο της αί-
θουσας, με τους συνέδρους και τους πα-
ρατηρητές να μπορούν να παρακολου-
θούν περιμετρικά τις ομιλίες. Ένα σκηνι-
κό που θυμίζει τις προεκλογικές ομιλίες
του Μπάρακ Ομπάμα και του Εμανουέλ
Μακρόν. 

Απουσία Σαμαρά 
Από την πρώτη μέρα του Συνεδρίου

απουσίαζε ο Αντώνης Σαμαράς. Σύμφω-
να με πληροφορίες, είχε ένα μικρό ατύ-
χημα στο πόδι, το οποίο δεν του επέτρε-
ψε τη συμμετοχή του. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός Κώστας Καραμανλής είχε θερ-
μό εναγκαλισμό με τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη και κάθισε δίπλα στον γενικό διευ-
θυντή της ΝΔ Γιάννη Μπρατάκο.

Δεν ξέχασαν τη Μαριέττα
Το Συνέδριο ξεκίνησε με ενός λεπτού

σιγή στη μνήμη της Μαριέττας Γιαννά-
κου, του ιστορικού στελέχους του κόμ-
ματος που με τη μαχητικότητά του άφησε
το στίγμα του στην κεντροδεξιά παράτα-
ξη. Ακολούθησε η προβολή βίντεο με

πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
το οποίο παρουσίαζε ορισμένα από τα
πεπραγμένα της κυβέρνησης που αφο-
ρούν κυρίως την κοινωνία.  

Δυναμικό «παρών» της νεολαίας 
Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδο-

κία, καθώς στο Metropolitan EXPO πα-
ρευρέθηκαν περίπου 10.000 σύνεδροι
και παρατηρητές, γεμίζοντας ασφυκτικά
την αίθουσα. Δυναμικό «παρών» έδωσε
η νέα γενιά. Είναι ενδεικτικό πως ο μέ-
σος όρος ηλικίας του 40% των συνέδρων
φέτος είναι κάτω από τα 35 έτη, όταν στο
13ο Συνέδριο το συγκεκριμένο ποσοστό
ήταν μόλις 17%, στοιχείο που επιβεβαι-
ώνει την ενασχόληση των νέων με την
πολιτική και την εμπιστοσύνη που δεί-
χνουν στο πρόσωπο του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. 

Περί τους 350 ομιλητές 
Επίσης, το ένα τρίτο των μελών της Πο-

λιτικής Επιτροπής απαρτίζεται από γυ-
ναίκες. Στόχος είναι η σύνθεση του νέου
κομματικού οργάνου που θα προκύψει
από τις εκλογές να είναι ανανεωμένη κα-
τά 50%. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
θα πάρουν τον λόγο 350 βουλευτές,
υπουργοί, κομματικά στελέχη, εκπρό-
σωποι ευρωπαϊκών κομμάτων αλλά και
του ελληνικού κοινοβουλίου. 

Συνέδριο χωρίς Βαγγέλη δεν γίνεται 
Τον πρωθυπουργό κάλεσε στο βήμα ο

πρώην πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊ-
μαράκης. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνοντας
τον λόγο έκανε ειδική αναφορά σε
όλους τους πρώην προέδρους του κόμ-
ματος και φτάνοντας στο όνομα του προ-
έδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του
Συνεδρίου είπε χαρακτηριστικά: «Συνέ-
δριο χωρίς τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη δεν
γίνεται».

Γαλάζια γιορτή
μέσα σε κλίμα
ενότητας και 
ενθουσιασμού!
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«Είμαστε με την Ουκρανία» 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 14ου
Συνεδρίου της ΝΔ έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία, το-
νίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι η κυ-
βέρνηση από την πρώτη στιγμή χωρίς αστερί-
σκους στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας και
απέναντι στη ρωσική εισβολή. «Δεν υπάρχουν
ίσες αποστάσεις απέναντι στον επιτιθέμενο και
τον αμυνόμενο. Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις
μεταξύ του δεσποτισμού και της δημοκρατίας.
Για αυτό και εμείς έχουμε τη δύναμη να το πού-
με. Είμαστε με την ειρήνη. Στηρίζουμε έμπρα-
κτα τους αμυνόμενους». Παράλληλα, σημεί-
ωσε πως η κεντροδεξιά παράταξη έχει σταθερό
προσανατολισμό, τον οποίο έθεσε από το 1976 ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής. Επίσης, τόνισε
πως η κυβέρνηση είναι ευθυγραμμισμένη με
τις αποφάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ: «Με λίγα
λόγια, είμαστε με την Ουκρανία, γιατί είμαστε
με τη δημοκρατία και γιατί είμαστε και με τη
Δύση. Υπηρετούμε με συνέπεια τις υποχρεώ-
σεις μας προς τους φίλους μας για να μπορού-
με να ζητούμε και εμείς τη δική τους συμπαρά-
σταση, αν χρειαστεί». 

Δεν υπάρχουν 
πλέον Αριστερά 
και Δεξιά, υπάρχουν
καθήλωση 
και εξέλιξη
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Tων Σωτήρη Σταθόπουλου, 

Σπύρου Μουρελάτου 

Τ
ον πολιτικό οδικό χάρτη της
επόμενης κρίσιμης περιόδου
έως το επικείμενο εκλογικό
ραντεβού οριοθέτησε με σαφή-

νεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης, μιλώντας χθες βράδυ κατά την
έναρξη του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της
Νέας Δημοκρατίας.

«Δηλώνω “παρών” στο μέλλον της χώ-
ρας, οι τρεις λέξεις από “σίγμα” που θα
πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν στον νου
τους πηγαίνοντας προς την κάλπη είναι
“σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια”. Να
αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας με
το μυαλό και την καρδιά τους», διεμήνυσε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζοντας
πως μια επόμενη, αυτοδύναμη κυβέρνη-
ση αποτελεί αντικειμενική αναγκαιότητα:
«Μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση συ-
νεπάγεται και ένα ισχυρό κράτος. Να γιατί
δυνατή ΝΔ σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα.
Και γιατί με περιχαρακωμένα τα άλλα
κόμματα η αυτοδύναμη κυβέρνηση παύει
να υφίσταται ως παραταξιακός στόχος,
αλλά μετατρέπεται σε αντικειμενική ανα-
γκαιότητα».

Ενισχύοντας το κεντρικό προεκλογικό
του δίλημμα, ο πρωθυπουργός, ο οποίος
μίλησε για νέο λαϊκισμό κόντρα στον απο-
τελεσματικό ορθολογισμό, τόνισε ότι οι
πολίτες καλούνται να αποφασίσουν ποια
δύναμη εξελίσσεται και ποια παραμένει
δέσμια του παρελθόντος και ποιο κόμμα
εκλέγεται για να κυβερνήσει μόνο του,
γνωρίζοντας όμως πως μπορεί να διοική-
σει ενωτικά: «Τα χρώματα ανάμεσα στα
κόμματα έχουν ξεθωριάσει, όμως οι ιδεο-
λογίες μένουν. Δεν υπάρχουν πλέον Αρι-
στερά και Δεξιά, υπάρχουν καθήλωση και
εξέλιξη. Υπόσχομαι - πράττω, είναι το χει-
ροπιαστό αποτέλεσμα, είναι αυτό που θέ-
λει ο πολίτης. Τόλμη και ανοιχτές απόψεις
βρίσκονται στο DNA του κόμματός μας σε
αντίθεση με τους αντιπάλους μας που μέ-
νουν προσκολλημένοι στο χθες. Κρίσιμο
νήμα παράδοσης και εξέλιξης. Η ΝΔ της
Ελλάδας είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό
κόμμα της Ευρώπης».

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε κατ’ ουσίαν
τους πολίτες να περιφρουρήσουν με την
ψήφο τους την πρόοδο που έχει συντελε-
στεί στον τόπο, διευκρινίζοντας ότι οι κα-
τακτήσεις των τελευταίων 33 ετών ούτε
αυτονόητες ήταν ούτε και δεδομένες:
«Δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην υπα-
νάπτυξη και στον διχασμό». Εμφανίστηκε,
δε, βέβαιος για καλύτερες μέρες, τονίζον-
τας ότι η πατρίδα και η κυβέρνηση απέδει-
ξαν πως μπορούν να ξεπερνούν τις τρικυ-
μίες των καιρών. «Η παράταξή μας απέ-

δειξε ότι μπορεί να αποτελέσει τη μεγάλη
κοίτη, το προοδευτικό κέντρο πολλών
ρευμάτων σκέψης που τα ενώνει η Ελλά-
δα της ανάπτυξης», είπε χαρακτηριστικά. 

Μηνύματα στο εσωτερικό 
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να

στείλει μηνύματα και προς το εσωτερικό
του κόμματος: «Δεν υπάρχει κυβέρνηση
χωρίς κόμμα, όπως και κόμμα μακριά από
την κοινωνία. Σας θεωρώ πρεσβευτές μου
σε κάθε ελληνική γωνιά». Ωστόσο, ανα-
φέρθηκε και στους κινδύνους, σημει-
ώνοντας τους διακριτούς ρόλους ανάμεσα
σε κυβέρνηση και κόμμα. «Εχθρός μας εί-
ναι ο κυβερνητισμός, η έπαρση και ο πα-
ραγοντισμός. Ο καθένας μας πρέπει να
ακούει τα προβλήματα των πολιτών και να
απαντάει με επιχειρήματα και να είναι κα-
λά ενημερωμένος», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, καλώντας όλα τα στελέχη να

μεταφέρουν στους πολίτες όσα έχει κάνει
πράξη σε μόλις 33 μήνες η κυβέρνηση της
ΝΔ: «Το είπαμε, το κάναμε, είμαστε δίπλα
στον κάθε πολίτη ανεξάρτητα από το τι
ψηφίζει. Πρέπει να κάνουμε την κρίση
ευκαιρία και να εντάξουμε τη χώρα μας
στην επενδυτική βαθμίδα, είναι ένας στό-
χος εφικτός μετά τις δύο αναβαθμίσεις
στην οικονομία». 

«Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι» 
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο

κυβερνητικό έργο, το οποίο προωθήθη-
κε παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που
εξακολουθούν να υφίστανται. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτι-
κά στα μέτρα στήριξης που πήρε για τις
κοινωνικές ομάδες, τις φοροελαφρύν-
σεις, την ενίσχυση της μεσαίας τάξης
και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση των υπέ-

ρογκων λογαριασμών ρεύματος. Ωστό-
σο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο
Μεταναστευτικό, όπου οι ροές έχουν
σχεδόν εκμηδενιστεί σε σχέση με το
παρελθόν. «Είπαμε ότι η Ελλάδα δεν θα
είναι ξέφραγο αμπέλι. Είπαμε ότι θα
φυλάξουμε τα σύνορά μας και το κάνα-
με πράξη. Εμείς αντικαταστήσαμε την
ντροπή της Μόριας», σημείωσε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. 

«Εχθρός μας είναι 
ο κυβερνητισμός, η έπαρση 
και ο παραγοντισμός», τόνισε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
την έναρξη του 14ου Τακτικού
Συνεδρίου της ΝΔ

«Δηλώνω “παρών” 
στο μέλλον της χώρας»
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Σ τα μηνύματα που θα εκπέμψει στο
14ο Συνέδριο της ΝΔ, σε μια ιδιαίτε-
ρα κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη

λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέ-
μου της Ουκρανίας, αναφέρεται με συνέν-
τευξή του στην «P» ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ
και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊ-
μαράκης. Σημειώνει πως σε όλα τα κρίσιμα
γεγονότα η ΝΔ, από το 1979 μέχρι σήμερα,
βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας,
ενώ εκφράζει την αισιοδοξία του πως η ΕΕ θα
βρει τελικά τη χρυσή τομή και θα λάβει μέτρα
για τη στήριξη των πολιτών. 

Παράλληλα υποστηρίζει πως η ΝΔ είναι «η
μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη
σταθερότητα, την ασφάλεια, την προοπτική και
ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά και την πα-
τρίδα μας». Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, που είναι
και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του
Συνεδρίου, είναι ίσως το μοναδικό πολιτικό πρό-
σωπο της κεντροδεξιάς παράταξης που έχει πά-
ρει μέρος σε όλα τα Συνέδρια του κόμματος από
διαφορετικές κομματικές θέσεις, στηρίζοντας
αδιαλείπτως και με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια
την πορεία της ΝΔ, με αποκλειστικό γνώμονα την
προσφορά προς την κοινωνία και τη χώρα. 

Είσαστε από τα ιστορικά στελέχη που
έχουν πάρει μέρος σε όλα τα Συνέδρια
της ΝΔ από διαφορετικές κομματικές
θέσεις. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας
για το 14ο Συνέδριο του κόμματος;

Η Νέα Δημοκρατία με τα συνέδριά της, που
ξεκινούν από τον Απρίλιο του 1979, έχει απο-
δείξει ότι λειτουργούσε και συνεχίζει να λει-
τουργεί ως μεγάλη και υπεύθυνη παράταξη

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος ΕΛΚ,

πρώην πρόεδρος ΝΔ

«Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω 
στο 2012 και στο 2015»

«Η ΝΔ είναι 
η παράταξη 
που αντιμετωπίζει
τις κρίσεις, έχει
πρόγραμμα, όραμα
και σχεδιασμό 
για το αύριο»

στον Σωτήρη Σταθόπουλο
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που ασκεί πολιτική ανοιχτών οριζόντων και
μπορεί να προσαρμόζεται στα δεδομένα της
κάθε εποχής. Έτσι και το 14ο Συνέδριό της,
που διεξάγεται σε μια κομβική και κρίσιμη
περίοδο για την Ευρώπη και τον κόσμο, θα
αποτελέσει την αφετηρία για νέους αγώνες
και θα εκπέμψει ένα ηχηρό μήνυμα, ότι είμα-
στε η παράταξη που αντιμετωπίζει τις κρί-
σεις, έχει πρόγραμμα, όραμα και σχεδιασμό
για το αύριο. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια
των θεματικών συνεδριάσεων, θα επιβεβαι-
ωθούν οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες της,
μέσα από τις παρεμβάσεις σημαντικών προ-
σωπικοτήτων από τον χώρο της Χριστιανοδη-
μοκρατίας και της Κεντροδεξιάς, οι οποίοι
έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν. Σε αυτό
το Συνέδριο θα κάνουμε τον απολογισμό
όσων έχουμε πετύχει στα τρία χρόνια διακυ-
βέρνησης της χώρας και θα ανανεώσουμε
την ελπίδα μας για το μέλλον. Είναι λοιπόν ιδι-
αίτερη τιμή και χαρά για μένα να έχω συμμε-
τάσχει σε όλα τα Συνέδρια της μεγάλης αυτής
παράταξης, την οποία και υπηρετώ αδιαλεί-
πτως και με συνέπεια από κάθε μετερίζι, με
αποκλειστικό γνώμονα την προσφορά στην
ελληνική κοινωνία και στη χώρα μου.

Σε μία κρίσιμη στιγμή λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης, η ΕΕ μέχρι στιγμής δεν
έχει δείξει τα ίδια ανακλαστικά, όπως
συνέβη με την πανδημία. Εκτιμάτε πως
θα υπάρξει τελικά κοινή αντιμετώπιση;
Ποιο είναι το κλίμα που εισπράττετε;

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι μια ένωση κυρίαρχων, αυτόνο-
μων κρατών με εθνικές πολιτικές. Δεν είναι
ομοσπονδία και δεν της έχουν παραχωρηθεί
αρμοδιότητες για όλα τα θέματα, για τα οποία
συνήθως επικρίνεται. Η υγειονομική κρίση, η
διαχείριση της οποίας δεν ήταν αρμοδιότητά
της, την οδήγησε, έστω και με κάποιες μικρές
καθυστερήσεις, να δράσει ενιαία και συντο-
νισμένα, ώστε να παρέχει ένα φθηνό, ασφα-

λές και προσιτό εμβόλιο σε όλα τα κράτη-μέ-
λη, ανεξαρτήτως μεγέθους και πληθυσμού.
Έτσι και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα πρέπει
να μας προβληματίσει και να οδηγήσει στη
λήψη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για
την ενέργεια και την αντιμετώπιση μελλοντι-
κών κρίσεων που θα προκύπτουν λόγω της
έλλειψης ενεργειακής αυτονομίας της Ένω-
σης. Και η ευκαιρία είναι πλέον μπροστά μας.
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης στο-
χεύει στην αναθεώρηση των συνθηκών και
στη μετατροπή της πολιτικής της υγείας και
της ενέργειας από εθνική σε ευρωπαϊκή πο-
λιτική, προκειμένου η Ένωση να μπορεί να
δρα γρήγορα, χωρίς αγκυλώσεις και γραφει-
οκρατία, αλλά και χωρίς να πρέπει να δια-
πραγματεύεται με τα εθνικά συμφέροντα των
κρατών-μελών. Αισιοδοξώ λοιπόν ότι στο τέ-
λος θα βρεθεί η χρυσή τομή προς όφελος του
Ευρωπαίου πολίτη.

Η ξεκάθαρη στάση που πήρε η κυβέρ-
νηση απέναντι στη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία πιστεύετε πως θα ενι-
σχύσει την εξωτερική πολιτική της χώ-
ρας σε σχέση με την ουδέτερη στρατη-
γική που ακολουθεί η Άγκυρα;

Η Νέα Δημοκρατία έχει διαχρονικά απο-
δείξει ότι βρίσκεται στη σωστή πλευρά της
Ιστορίας σε όλους τους σταθμούς των σημαν-
τικών γεγονότων, από το 1974 μέχρι και σή-
μερα. Έτσι και τώρα, η ελληνική κυβέρνηση,
με την ξεκάθαρη στάση στον πόλεμο της Ου-
κρανίας, έδειξε ότι υπηρετεί τη Δημοκρατία
και την Ελευθερία, γιατί ο πόλεμος αυτός εί-
ναι πόλεμος ενός απολυταρχικού καθεστώ-
τος που θέλει να επιβάλλει βιαίως αλλαγή
των συνόρων. Δεν υπάρχει τίμημα για την
Ελευθερία, τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και το κράτος δικαίου.

Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλο-
γών, παρά την επανεκλογή Μακρόν,

κατέγραψαν σημαντική άνοδο των δυ-
νάμεων της Ακροδεξιάς και του λαϊκι-
σμού. Πιστεύετε πως το γεγονός αυτό
μπορεί να αλλάξει συνολικά την ευ-
ρωπαϊκή στάση απέναντι στην οικονο-
μική κρίση;

Η επανεκλογή του Γάλλου προέδρου είναι
μια νίκη κατά του λαϊκισμού, του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας. Είναι μια νίκη της ενω-
μένης Ευρώπης απέναντι σε φωνές που την
επικρίνουν για ένα δημοκρατικό έλλειμμα,
μια έντονη γραφειοκρατία, ολιγωρία και έλ-
λειψη αντανακλαστικών και επιβουλεύονται
με αυτόν τον τρόπο τη διάλυσή της.

Ωστόσο, δεν είναι ώρα εφησυχασμού, αλλά
η στιγμή που η Ευρώπη αντιμέτωπη με αυτόν
τον πόλεμο, ο οποίος δοκιμάζει τις αντοχές
των οικονομιών και των κοινωνιών, πρέπει να
δράσει ενιαία, συντονισμένα και να αποδείξει
ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, προ-
στατεύοντας τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος
αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες του και βλέ-
πει καθημερινά το πραγματικό του εισόδημα
να μειώνεται. 

Με τη δράση μας, πρέπει να κάνουμε πρά-
ξη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να οδηγή-
σουμε τις δυνάμεις του λαϊκισμού και του δι-
χασμού στο περιθώριο, εκεί όπου ανήκουν.

Εκτιμάτε πως αντίστοιχη δυναμική μπορεί
να καταγράψουν ανάλογες πολιτικές δυνά-
μεις και στη χώρα μας, όπως συνέβη την πε-
ρίοδο των μνημονίων;

Είναι γεγονός ότι κινούμαστε σε ένα αντί-
ξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Και αυτό λει-
τουργεί προς όφελος εκείνων που τρέφονται
πολιτικά από τις κρίσεις και περιμένουν για
να καλλιεργήσουν την ένταση και τη διχό-
νοια. Μέσα από το Συνέδριό μας, σε αυτούς
θα δώσουμε για ακόμη μια φορά την απάντη-
ση. Ότι η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω στο 2012
και στο 2015. Δεν γυρίζουμε πίσω σε όσα με
κόπο, θυσίες και με κόστος καταφέραμε να
ξεπεράσουμε. Είμαστε η μόνη πολιτική δύ-
ναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότη-
τα, την ασφάλεια, την προοπτική και ένα κα-
λύτερο μέλλον για τη νέα γενιά και την πατρί-
δα μας. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη κατά
του λαϊκισμού και της οπισθοδρόμησης κάθε
μέρα και παντού.

Πιστεύετε πως οι πολίτες θα συγκρί-
νουν το Συνέδριο της ΝΔ με τα όσα δια-
δραματίστηκαν κατά τη διεξαγωγή του
Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ;

Δεν φοβόμαστε τη σύγκριση, την προ-

καλούμε, γιατί έχουμε πρόγραμμα, όραμα

και σχεδιασμό για το μέλλον. Η Νέα Δημο-

κρατία είναι βαθιά προοδευτικό κόμμα,

που απευθύνεται στους πολίτες, αφουγ-

κράζεται τις αγωνίες και τους φόβους τους,

απαντά με επιχειρήματα στα προβλήματά

τους και δίνει λύσεις, σε αντίθεση με τα

κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία συ-

νεχίζουν να μιλούν με τη γλώσσα του πα-

ρελθόντος, χωρίς να διατυπώνουν προτά-

σεις. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση, ετοιμό-

τητα και ενότητα εν όψει των πολλαπλών

προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας και

απειλούν την πρόοδο και την ανάπτυξη. 

«
«Είμαστε η μόνη πολιτική
δύναμη που μπορεί 
να εγγυηθεί 
τη σταθερότητα, 
την ασφάλεια 
και την προοπτική»



Ιστορικό χρέος να είμαστε 
μαζί με τον πολίτη

Το σύνθημα του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, «Δίπλα σε κάθε
πολίτη», συμπυκνώνει τη διαχρονική πολιτική μας φιλοσοφία αλλά και την κεντρική
πολιτική επιλογή της κυβέρνησής μας σήμερα. Σε μια ιστορικά κρίσιμη συγκυρία για
την πατρίδα μας και όλο τον πλανήτη λόγω της ενεργειακής κρίσης και της γεωπολιτι-
κής ανησυχίας που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Έχουμε δώσει μια υπόσχεση στις Ελλη-
νίδες και τους Έλληνες: να στηρίζουμε
τους πολίτες, την κοινωνία και την οικονο-
μία στα δύσκολα. Και αυτή την υπόσχεση
την υλοποιούμε με πράξεις. Αυτό κάναμε
άλλωστε στα δύο χρόνια της πανδημίας.
Διοχετεύοντας πάνω από 43 δισ. ευρώ -
ένα τεράστιο ποσό- στην ενίσχυση όλων
των πολιτών και επιχειρήσεων και ιδίως
της μεσαίας τάξης και όσων έχουν τη με-
γαλύτερη ανάγκη. Αυτό συνεχίζουμε να
κάνουμε και σήμερα, που μια νέα διεθνής
κρίση μάς δοκιμάζει όλους. Παρεμβαίνον-
τας έγκαιρα με Εθνικό Σχέδιο. Υπέρ των
αδυνάτων. Υπέρ των πολλών. Υπέρ τελικά
όλων των Ελλήνων.

Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα η
παράταξη του κοινωνικού φιλελευθερι-
σμού. Πιστεύουμε στην οικονομία της αγο-
ράς. Αλλά πιστεύουμε και στον ρυθμιστικό
ρόλο του κράτους που πρέπει να έχει ρόλο
επόπτη, θέτει δίκαιους κανόνες για όλους
και διασφαλίζει την τήρησή τους.

Ταυτόχρονα, η Νέα Δημοκρατία είναι και
ένα κόμμα γνήσια λαϊκό. Όχι όμως λαϊκί-

στικο. Άλλοι είναι αυτοί που ανεύθυνα και ανέξοδα τάζουν τα πάντα στους πάντες για να κάνουν
στη συνέχεια στροφή 180 μοιρών. Εμείς λέμε πάντα την αλήθεια στους πολίτες και εξαντλούμε
όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια προς όφελός τους, χωρίς να τα ξεπερνάμε.

Δίνουμε τις μάχες για την πατρίδα και στην Ευρώπη. Η δική μας παράταξη κατοχύρωσε με
πράξεις ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και αυτή η επιλογή μας δικαιώθηκε ιστορικά. Αυτό όμως
δεν σημαίνει πως δεν αγωνιζόμαστε να αποτρέψουμε την ευρωπαϊκή μας οικογένεια από λάθη.

Όλοι στην ΕΕ πρέπει να δούμε με προσοχή τα μηνύματα των εκλογών στη Γαλλία. Αν οι πολί-
τες νιώσουν μόνοι και ανυπεράσπιστοι στην κρίση, μπορεί να γοητευτούν από τις σειρήνες του
λαϊκισμού και των άκρων. Το μήνυμα αυτό άλλωστε έχει στείλει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας όμως, μια παράταξη με ιδεολογική αυτοπεποίθη-
ση που ταυτόχρονα ξεπερνά τις ταμπέλες της Δεξιάς, της Αριστεράς και του Κέντρου, δεν άφη-
σε και δεν θα αφήσει μόνο κανέναν πολίτη. Όχι στα λόγια. Αλλά με πράξεις.

Η αύξηση των επενδύσεων 
και η συμβολή τους 
στα νέα μέτρα στήριξης 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε προ ολίγων ωρών ένα από
τα γενναιότερα πακέτα
στήριξης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, ύψους 3,2
δισ. ευρώ, απορροφώντας
τις -εισαγόμενες- αυξή-
σεις στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια. Αυτά έρχονται επι-
πλέον των 3,5 δισ. ευρώ
που έχουν ήδη διατεθεί για
την ανακούφιση της κοι-
νωνίας και των επιχειρή-
σεων από το υψηλό ενερ-
γειακό κόστος και των 900
εκατ. ευρώ για τη στήριξη
των ευάλωτων συμπολιτών
μας, ενώ στην αύξηση του
διαθέσιμου εισοδήματος
έχουν συμβάλει φυσικά
τόσο ο νέος γύρος μειώσε-
ων στους φόρους και τις
ασφαλιστικές εισφορές,
όσο και η διπλή αύξηση
του κατώτατου μισθού. 

Εν μέσω των επάλληλων
κρίσεων, η κυβέρνηση της

Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι είναι δίπλα στον πολίτη
-έχει προηγηθεί το ύψους 43 δισ. ευρώ πακέτο μέτρων για την πανδημία του
κορονοϊού. Έμπρακτα, αποτελεσματικά, νοικοκυρεμένα. Χωρίς να θέτει σε κίν-
δυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας ούτε να μεταφέρει τα βάρη στις
επόμενες γενιές.

Και τα επιτυχαίνει όλα αυτά χάρις κυρίως στην πολύ καλή πορεία της ελληνικής
οικονομίας, που το 2021 υπερέβη και την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη με ρυθμό ανά-
πτυξης 8,3% -καλύπτοντας τις πληγές της πανδημίας- και ιστορικά ρεκόρ

• όλων των εποχών στις εξαγωγές 
• 20ετίας στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων
• και 10ετίας στη βιομηχανική παραγωγή.
Η σκληρή και συστηματική δουλειά συνολικά της κυβέρνησης με επικεφα-

λής τον πρωθυπουργό από την πρώτη ημέρα της θητείας μας αποδίδει καρ-
πούς. Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια στην Ευρωζώνη στον ρυθμό αύ-
ξησης των επενδύσεων, με μία από τις καλύτερες επιδόσεις (κοντά στο 20%)
παγκοσμίως για το διάστημα από το 3ο τρίμηνο του 2019 έως το 4ο τρίμηνο του
2021, ενώ συγκαταλέγεται πλέον στις 10 ελκυστικότερες για επενδύσεις χώρες
της Ευρώπης.

Οι επενδύσεις δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις. Νέες επενδύσεις σημαί-
νουν νέες, καλά αμειβόμενες, θέσεις εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ, άρα και
του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων.

Προχωρούμε με σχέδιο και εργατικότητα για να αλλάξουμε την Ελλάδα και
να φέρουμε ευημερία και προκοπή στον ελληνικό λαό.

του Άδωνι Γεωργιάδη
υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

του Κώστα Καραμανλή
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ 2022
POLITICAL 8



Με υπευθυνότητα το τιμόνι της χώρας
Διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο σε όλη την Ευρώπη και συνεπώς και στην πατρίδα

μας. Τα δεδομένα είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, η παγκόσμια
διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο εισαγόμενος πληθωρισμός αλλά και οι καθημερινές
προκλήσεις στο Αιγαίο αλλά και στον Έβρο με απειλές από παράνομες μεταναστευτικές ροές.

Σε αυτήν τη δύσκολη εποχή, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρα-
τούν με υπευθυνότητα το τιμόνι της χώρας, με προτεραιότητα τη θωράκιση της πατρίδας, την
ενότητα της κοινωνίας, τη συνοχή και την αλληλεγγύη, την οικονομική ανάπτυξη και την ασφά-

λεια των πολιτών.
Στις μέρες μας, η εθνική ασφάλεια οφεί-

λει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η
ασφάλεια των πολιτών, βασικό μας μέλη-
μα. Η ΕΛΑΣ επιτελεί με αποφασιστικότητα
αυτή την αποστολή και στα δύο μέτωπα:

Στα σύνορα, αντιμετωπίζουμε με επιτυ-
χία καθημερινά τις ασύμμετρες απειλές
στον Έβρο. Διασφαλίζουμε τα εθνικά σύ-
νορα. Στο εσωτερικό της χώρας η ΕΛΑΣ
μάχεται καθημερινά με αποτελεσματικό-
τητα έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια για
όλους, ασφάλεια παντού.

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν από την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και
αναδεικνύουν αυτή την αποτελεσματικό-
τητα είναι οι εξής:

• Η εγκληματικότητα που αφορά τη μέση
οικογένεια μειώθηκε κατά 30% το τελευ-
ταίο δεκάμηνο σε σχέση με την προ καραν-
τίνας περίοδο.

• Η ΕΛΑΣ εξιχνίασε πολλά σκοτεινά εγ-
κλήματα και κραυγαλέες υποθέσεις που
συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.

• Εγγυόμαστε την ασφάλεια στα πανεπι-
στήμια: η ΕΛΑΣ παρεμβαίνει σε κάθε νόμιμη καταγγελία για να αντιμετωπίσει πράξεις βίας και
ανομίας. 

• Κάνουμε πράξη τα αποφασιστικά μέτρα κατά του χουλιγκανισμού.
• Υπερδιπλασιάσαμε τις νυχτερινές περιπολίες στις γειτονιές.
• Εφαρμόζουμε ειδικά επιχειρησιακά σχέδια για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης.

Μόνο το τελευταίο τρίμηνο έχουν οδηγηθεί σε ΠΡΟΚΕΚΑ 2.376 παράνομοι μετανάστες.
• Αντιμετωπίζουμε την ενδοοικογενειακή βία με την ίδρυση ειδικών γραφείων σε όλη την

επικράτεια και τη συνεχή εκπαίδευση στελεχών.
• Εφαρμόζουμε με συνέπεια τον νόμο για τις διαδηλώσεις. Στη δημοκρατία μας, είναι αυτο-

νόητο το δικαίωμα της διαδήλωσης, της συνάθροισης, αλλά είναι αυτονόητο και διασφαλισμένο
δικαίωμα και η ελευθερία, η απρόσκοπτη μετακίνηση και ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή.

Στον τομέα της ανασυγκρότησης του σώματος:
• Επιταχύνεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ. Απελευθερώνονται έτσι 1.500

αστυνομικοί από τη διακίνηση δικογράφων και εντάσσονται στις υπηρεσίες προστασίας του
πολίτη.

• Ενισχύουμε την προστασία των αεροδρομίων δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας στους
τουρίστες. 

• Αναβαθμίζουμε την εκπαίδευση των αστυνομικών.
• Συγκροτούμε διεθνείς συνεργασίες για την πάταξη του εγκλήματος και την αντιμετώπιση

της παράνομης μετανάστευσης.
Με όπλο την αξιοπιστία μας και την αποτελεσματικότητα, σε όλους τους κρίσιμους τομείς, η

Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την ανανέωση της λαϊκής εντολής με αυτοδύναμη πλειοψηφία
στο τέλος της τετραετίας.

Παραμένουμε σταθερά 
σε αναπτυξιακή τροχιά

Συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο για την καθημερινότητα του
πολίτη, για το καλό της πατρίδας μας και των συμπολιτών μας σε όλα τα επί-
πεδα της κυβερνητικής πολιτικής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με
πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια δια-
κυβέρνησης έχει αλλάξει πολλά αντιμετωπίζοντας τις κρίσεις και επιτάσ-

σοντας άμεσες και βιώσι-
μες λύσεις. Από τους
πρώτους κιόλας μήνες
έπρεπε να διαχειριστεί
την τουρκική προκλητι-
κότητα και να αποτρέψει
την εργαλειοποίηση του
Μεταναστευτικού από την
Τουρκία και την εισβολή
μεταναστών από τον
Έβρο. Εν συνεχεία δια-
χειρίζεται την πανδημία
Covid-19 τόσο στο υγει-
ονομικό επίπεδο με την
ενίσχυση του ΕΣΥ, τον εμ-
βολιασμό του πληθυσμού
και την υγειονομική κά-
λυψη όσο και σε επίπεδο
στήριξης της κοινωνίας,
διαθέτοντας σειρά από
οικονομικά πακέτα ενί-
σχυσης. Παράλληλα, δια-
χειρίζεται και τις συνέ-
πειες του πολέμου στην
Ουκρανία λόγω της παρά-

νομης ρωσικής εισβολής με επιπλέον στήριξη στους πολίτες για όσο χρει-
αστεί. Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια διακυβέρνησης οι πολίτες στηρίζουν
τον πρωθυπουργό και την παράταξή μας. Το Συνέδριό μας συμπίπτει με την
αφετηρία του τέταρτου χρόνου διακυβέρνησής μας και μέσα από αυτό θα
υπάρξουν οι γόνιμες διαδικασίες για να κάνουμε αυτό που ως παράταξη ξέ-
ρουμε, να υπηρετούμε τον πολίτη. Η προσπάθειά μας για την αναμόρφωση
της χώρας είναι διαρκής και παραμένουμε σταθερά σε αναπτυξιακή τροχιά
προς όφελος όλων των Ελλήνων.
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του Τάκη Θεοδωρικάκου
υπουργός Προστασίας του Πολίτη

του Θάνου Πλεύρη
υπουργός Υγείας 
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Το Συνέδριο θα αναδείξει 
τις προοπτικές προόδου της πατρίδας

Το 14ο Συνέδριο της ΝΔ δεν αποτελεί μόνο μια κομματική αφετηρία για προετοιμασία για τη
νέα νίκη του κόμματός μας ενόψει των προσεχών εκλογών, αλλά και ευκαιρία να περάσουμε
στα στελέχη και στη βάση μας όσα, σημαντικά, έχουμε επιτύχει στα τρία χρόνια που κυβερνάμε
τη χώρα. Ένας από τους τομείς στους οποίους η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει
προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. Ένας τομέας που δεν συνδέεται

άμεσα μόνο με τις προοπτικές ανάπτυξης
της χώρας μας, αλλά και με τη στήριξη και
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτε-
ρα σε περιόδους δύσκολες, όπως αυτή
που βιώνουμε.

Οι δυνατότητες της αγροτικής μας παρα-
γωγής είναι σημαντικές, καθώς τα ελληνι-
κά προϊόντα είναι γνωστά παγκοσμίως για
την ποιότητά τους.

Ο στόχος μας είναι διττός: Από τη μια θέ-
λουμε να κάνουμε το αγροτικό επάγγελμα
ελκυστικό επιχειρηματικά σε εκείνους
που θα επιλέξουν να το ακολουθήσουν και
από την άλλη θέλουμε να παράσχουμε
στους αγρότες μας την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, ώστε να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις της νέας εποχής, κάνοντας
χρήση κάθε τεχνολογικής δυνατότητας και
επιστημονικής γνώσης που παρέχεται.

Στηρίζουμε και δίνουμε προοπτική
στους νέους μας που θέλουν να γίνουν
αγρότες. Για εμάς η γη αποτελεί κεφάλαιο
για επιχειρηματική ανάπτυξη και μοχλό
κοινωνικής προόδου.

Η ΝΔ με το 14ο Συνέδριό της θα αναδεί-
ξει τις προοπτικές προόδου της πατρίδας μας, αφού και μέσα στο ασταθές διεθνές περιβάλλον
που ζούμε η Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια έχει κάνει τόσο σημαντικά βήματα προόδου, ώστε
να έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση πανευρωπαϊκά.

Στη συνέχιση αυτού του ελληνικού θαύματος, η συνεισφορά της κομματικής βάσης της ΝΔ
είναι καθοριστική, γιατί είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας και τα μηνύματά της αποτελούν
οδηγό για την περαιτέρω πορεία μας. Άλλωστε, μια κυβέρνηση είναι επιτυχημένη όταν βρίσκε-
ται δίπλα στον πολίτη και δίνει λύση στα προβλήματά του, παρέχοντας παράλληλα προοπτικές
ανάπτυξης στη χώρα.

Η αναφορά μας ήταν 
και θα είναι ο πολίτης 

H παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, είναι μια παράταξη με εύρος και πλέον
πολύ πιο ανανεωμένη και μεγαλύτερη. Είμαστε ένα μεγάλο, λαϊκό, κεντροδεξιό
και φιλελεύθερο κόμμα που καθορίζεται από το κοινωνικό του πρόσημο. Παρά
το γεγονός ότι κληθήκαμε και καλούμαστε να διαχειριστούμε παγκόσμιες και
επάλληλες κρίσεις πρωτόγνωρης έντασης και συχνότητας, η αναφορά μας ήταν

και θα είναι πάντα ο πολί-
της. Και αυτό είναι και το
σύνθημα του 14ου Συνε-
δρίου μας. Είμαστε στην
πράξη δίπλα σε κάθε πολί-
τη, γιατί αυτή είναι η φιλο-
σοφία της παράταξής μας,
αυτή είναι η φιλοσοφία της
κυβέρνησής μας. 

Αφήνουμε στην άκρη τις
κακόβουλες σειρήνες του
λαϊκισμού και της ημιμά-
θειας και με δομημένο
σχέδιο και παρά τις δυσκο-
λίες μένουμε πιστοί στο
εθνικό μας όραμα και δεν
βάζουμε στιγμή άνω τελεία
στις μεταρρυθμίσεις που
θα δώσουν ώθηση στην
πατρίδα να φύγει μπροστά.
Αναμετριόμαστε καθημε-
ρινά με την καλύτερη εκ-
δοχή του εαυτού μας, στο-
χοπροσηλωμένοι και μα-
κριά από την εσωστρέφεια

και τις αυταπάτες. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη υπεύθυνη πολιτική δύναμη
που μπορεί να εγγυηθεί με πράξεις και όχι με λόγια τη σταθερότητα, την ασφά-
λεια και την ανάπτυξη. Έχοντας μαζί μας την κοινωνία, χτίζοντας σχέσεις εμπι-
στοσύνης συνεχίζουμε την προσπάθεια για να αλλάξουμε την Ελλάδα, για να
δημιουργήσουμε από κοινού τη χώρα που αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και
όλους τους Έλληνες.

του Γιάννη Οικονόμου 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, 
κυβερνητικός εκπρόσωπος

του Γιώργου Γεωργαντά
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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Πάμε την Ελλάδα ψηλά! 

Το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για να κάνουμε τον
απολογισμό των όσων έχουμε πετύχει στα σχεδόν τρία χρόνια κυβέρνησης του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Αλλά και για να χαράξουμε μια ξεκάθαρη πορεία για το μέλλον της χώρας.

Το μεγάλο διακύβευμα -σε αυτήν την τόσο κρίσιμη περίοδο που διανύουμε για την Ελλάδα,
την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο- είναι να οριοθετήσουμε εκ νέου την πορεία και τον ρόλο
της Νέας Δημοκρατίας και να επιβεβαιώσουμε, στην πράξη, ότι είμαστε ένα λαϊκό, σύγχρονο,
κεντροδεξιό κόμμα που, με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, κάνει τη

ζωή των Ελλήνων καλύτερη.
Είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για όσο

καιρό χρειαστεί και αποδεικνύουμε καθη-
μερινά πως ό,τι λέμε το κάνουμε. «Νιώ-
θουμε, προσπαθούμε, δρούμε»: αυτά είναι
τρία ρήματα που διέπουν την καθημερινό-
τητά μας· και που εκπέμπει η απόφαση του
πρωθυπουργού για το νέο εθνικό πρό-
γραμμα στήριξης, με σταθερό προσανατο-
λισμό τους πιο αδύναμους, αλλά και με μέ-
τρα σημαντικής ανακούφισης για τη με-
σαία τάξη.

Eίμαι πεπεισμένος ότι η Νέα Δημοκρα-
τία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που
μπορεί να αδράξει τις ευκαιρίες για να οι-
κοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για όλες
τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, σε
όποια γωνιά της πατρίδας μας και αν ζουν.

Μπορούμε να συνδυάσουμε τον παρα-
δοσιακό με τον σύγχρονο ρόλο του κρά-
τους.

- Να συνδυάσουμε δηλαδή την ενίσχυση
της εθνικής άμυνας, που μεταφράζεται
στη διατήρηση μιας ισχυρής δύναμης απο-
τροπής των απειλών, με την εμπέδωση του

αισθήματος ασφάλειας στις πόλεις μας, τους δημόσιους χώρους και τις γειτονιές μας.
- Να εξασφαλίσουμε τη δικαιότερη κατανομή της «πίτας» της οικονομικής ανάπτυξης: Πε-

ρισσότερες -και καλύτερες- θέσεις εργασίας, ισότητα στις ευκαιρίες, διαφύλαξη των όρων αν-
ταγωνισμού με σεβασμό στην εργατική νομοθεσία, έτσι ώστε να αποτραπεί η δημιουργία «νη-
σίδων αυθαιρεσίας» που νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

- Να δημιουργήσουμε μια συνθήκη «νεωτερικότητας», που θα αφήνει στο παρελθόν παρω-
χημένες αντιλήψεις για την αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων και του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της χώρας και θα επιτρέπει να αναπτύξουμε καινοτόμες δράσεις, από τη βιομηχανία
και τον τουρισμό μέχρι τον πρωτογενή τομέα.

Για εμάς, λοιπόν, το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι ξεκάθαρο: Σταθερότητα και μπρο-
στά, ή περιπέτειες και πίσω. Με πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
κερδίζουμε και αυτήν τη μάχη για μια πιο φωτεινή Ελλάδα.

Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο
μοντέλο διαχείρισης κρίσεων

Από την έναρξη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
μέχρι σήμερα διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά μια σειρά επάλληλων κρίσεων,
αποδεικνύοντας τελικά ότι το κράτος μπορεί να στέκεται στο πλευρό των πολι-
τών. Περιορίσαμε τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης,
προστατεύσαμε την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών στις πρό-

σφατες πυρκαγιές, αποζη-
μιώσαμε με ταχύτητα τους
πληγέντες από τις θεομη-
νίες που έπληξαν την πα-
τρίδα μας, αντιδράσαμε
επιτυχώς στις προκλήσεις
στον Έβρο προστατεύον-
τας τα εθνικά μας σύνορα.
Όσα με την προηγούμενη
κυβέρνηση ήταν ζητούμε-
να, σήμερα θεωρούνται
κεκτημένα. 

Η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας μέσα από τις
δυσκολίες αυτές κατόρθω-
σε όχι μόνο να αναχαιτίσει
«απειλές», αλλά ταυτόχρο-
να δημιούργησε ένα σύγ-
χρονο μοντέλο διαχείρισης
κρίσεων χωρίς να αναστεί-
λει το πολυεπίπεδο μεταρ-
ρυθμιστικό της πρόγραμ-
μα. Η Νέα Δημοκρατία
απέδειξε ότι αναμετράται
με τα δύσκολα και απαντά

με πράξεις στις προκλήσεις τού αύριο. Έχουμε εμπιστοσύνη όχι μόνο στο έργο
μας αλλά και στο κριτήριο των πολιτών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σημασία
μιας αποτελεσματικής ηγεσίας, μιας στιβαρής κυβέρνησης, προκειμένου να
μπορεί να διαμορφώσει την επόμενη μέρα της πατρίδας μας. 

του Κώστα Τσιάρα
υπουργός Δικαιοσύνης 

του Στέλιου Πέτσα
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών



Νέα Δημοκρατία, αξιόπιστη 
δύναμη για τους πολίτες 

Στα τρία χρόνια που έχουν περάσει από τη μέρα που οι πολίτες εμπιστεύτηκαν τη διακυ-
βέρνηση της χώρας στη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη -εν μέσω πρωτοφανών και πολλαπλών κρίσεων- απέδειξε στην πράξη
ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την πρό-
οδο της χώρας. Για περισσότερα από δύο χρόνια ανταποκρινόμαστε -με εντιμότητα και

αποτελεσματικότητα- απέναντι σε μια
πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που δο-
κιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας και της
οικονομίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, με
πρωταρχικό μας μέλημα την ενίσχυση
της δημόσιας υγείας και την απορρόφη-
ση των κραδασμών από τις οικονομικές
συνέπειες της πανδημίας για τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του
απέδειξαν στην πράξη ότι η Νέα Δημο-
κρατία αποτελεί τη μοναδική πολιτική
δύναμη που μπορεί να μετατρέψει τις
κρίσεις σε ευκαιρίες, οδηγώντας τη χώ-
ρα μπροστά, με περισσότερη ευημερία
και ανάπτυξη για όλους, μακριά από τις
σειρήνες του λαϊκισμού και την άκρατη
καταστροφολογία του διχασμού που τα-
λαιπώρησε τη χώρα.

Αποδείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε
να υπερασπιζόμαστε με σθένος τα σύνο-
ρά μας -αποτελούν και σύνορα της Ευ-
ρώπης- απέναντι σε κάθε εξωγενή απει-
λή. Και αποκαταστήσαμε την εμπιστοσύ-

νη στην ελληνική οικονομία από τις διεθνείς αγορές και τους εταίρους μας, προσελκύον-
τας νέες επενδύσεις και υλοποιώντας -χωρίς καθυστερήσεις- το μεταρρυθμιστικό μας
πρόγραμμα με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, μειώνουμε φόρους και εισφορές με γεν-
ναίες παρεμβάσεις, ενώ η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού ισοδυναμεί με έναν
επιπρόσθετο, 15ο, μισθό τον χρόνο για περίπου 650.000 εργαζόμενους. Και συνεχίζουμε
να στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για την προστασία του εισοδήματός τους, ιδίως των πιο
ευάλωτων, με άμεσες κρατικές παρεμβάσεις -σταθερά, όπου και όποτε χρειάζεται- απέ-
ναντι στις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της εισαγόμενης ενεργει-
ακής κρίσης.

Στον τομέα του τουρισμού που έχω την ευθύνη να υπηρετώ -έπειτα από δύο δύσκολα
χρόνια περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας- με χαρά βλέ-
πουμε μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας, τα οποία αποτυπώνονται ήδη στον αριθμό των
κρατήσεων και των αφίξεων στη χώρα μας, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και μεθοδικής
προετοιμασίας.

Γιατί για εμάς το τουριστικό προϊόν είναι συνώνυμο της μέσης ελληνικής οικογένειας,
του πρωτογενούς τομέα και των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων που απασχολούνται
στον κλάδο. Το 14ο Συνέδριο της μεγάλης μας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, δεν μια
τυπική διαδικασία.

Αποτελεί απτή απόδειξη ότι είμαστε μια πολιτική δύναμη σε διαρκή διασύνδεση με την
κοινωνία και με όλα όσα απαιτούν οι πολίτες από εμάς. Απέναντι στις νέες προκλήσεις που
έχουμε μπροστά μας, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη δύ-
ναμη με συνέπεια λόγων και έργων. Και θα συνεχίσουμε να συνδιαμορφώνουμε -μαζί με
τους πολίτες- όλα όσα θα συνεχίζουν να πηγαίνουν τη χώρα μπροστά.

Ευκαιρία για διασύνδεση με τη βάση
Τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν πάντα μοναδικές ευκαιρίες

για ουσιαστική επαφή και διασύνδεση με τη βάση, τη ραχοκοκαλιά της παράτα-
ξης, αλλά και την κοινωνία. Το 14ο Συνέδριο έρχεται ύστερα από έναν ουσιαστι-
κό και γόνιμο προσυνεδριακό διάλογο, χωρίς αποκλεισμούς και αγκυλώσεις,
με τους πολίτες στο επίκεντρο. Παράλληλα, αποτελεί και μια ευκαιρία να μιλή-
σουμε για τις σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, που ήδη βελτιώνουν
τη ζωή των Ελλήνων. Γιατί, ειδικά στην Κοινωνική Πολιτική, μέσα σε ελάχιστο

χρόνο καταφέραμε να αλ-
λάξουμε την αντίληψη, τη
φιλοσοφία και την αποτε-
λεσματικότητα. Να βάλου-
με κανόνες και προδιαγρα-
φές, καινοτομώντας και
λύνοντας προβλήματα δε-
καετιών. Να αναδιοργανώ-
σουμε την επιδοματική
μας πολιτική με στόχο να
πηγαίνουν περισσότερα σε
όσους έχουν πραγματική
ανάγκη. Όπως το Επίδομα
Γέννησης των 2.000 ευρώ,
που έφτασε σε 170.000 οι-
κογένειες το 2020 και το
2021, αλλά και η επανάστα-
ση διαφάνειας στην Ανα-
δοχή και την Υιοθεσία, που
επέτρεψε ήδη σε 800 παι-
διά να φύγουν από τα ιδρύ-
ματα και να βρουν την κα-
τάλληλη για αυτά οικογέ-
νεια. Παράλληλα ο Προσω-

πικός Βοηθός αποτελεί μια πραγματική τομή στη ζωή ατόμων με αναπηρία,
όπως και η Εγγύηση για το Παιδί, που αποτελεί δίχτυ προστασίας, ειδικά των
ευάλωτων παιδιών.

Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα δίπλα στον πολίτη! Και με την ίδια στό-
χευση και ακόμα περισσότερη ορμή, θα συνεχίσουμε χωρίς να αφήνουμε κα-
νέναν πίσω. 

της Δόμνας Μιχαηλίδου
υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

του Βασίλη Κικίλια 
υπουργός Τουρισμού 
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Ευκαιρία αυτοκριτικής
και δημιουργικού διαλόγου

Η Νέα Δημοκρατία είναι η ισχυρή παράταξη της πραγματικής προόδου, της εξωστρέφειας
και της ανάπτυξης. Η παράταξη που θεμελίωσε τη δημοκρατία στην πατρίδα μας, η παράταξη
που με πείρα, γνώση και ευθύνη οδηγεί την Ελλάδα στη νέα εποχή. Το 14ο Συνέδριό μας αποτε-
λεί μια ευκαιρία αυτοκριτικής και δημιουργικού διαλόγου, για το καλό όχι μόνο της παράταξης
αλλά κυρίως της πατρίδας μας. Από τον Ιούλιο του 2019 που ο ελληνικός λαός μάς εμπιστεύθη-

κε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τό-
που έχουν αλλάξει πολλά. Κληθήκαμε να
αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες προκλή-
σεις σε ένα εξαιρετικά δυσμενές διεθνές
περιβάλλον: Μεταναστευτικό, προκλήσεις
στον Έβρο και το Αιγαίο, δύο χρόνια παν-
δημίας, διεθνής ενεργειακή κρίση με ει-
σαγόμενες ανατιμήσεις, πόλεμος στην Ου-
κρανία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας ανταποκρίθηκε έγκαιρα και έσπευσε
να προστατεύσει τις θέσεις απασχόλησης
και να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις. Το νέο εθνικό πρόγραμμα στή-
ριξης είναι αποτέλεσμα της συνετούς και
σοβαρής δημοσιονομικής πολιτικής μας.
Είναι σαφές ότι θα συνεχίσουμε να στηρί-
ζουμε όλους τους πολίτες με όλες τις δια-
θέσιμες δυνάμεις μέχρι τέλους.

Παράλληλα, συνεχίσαμε να μεταρρυθ-
μίζουμε το κράτος και μείναμε απόλυτα
συνεπείς ως προς την υλοποίηση των προ-
εκλογικών μας δεσμεύσεων. Μειώσαμε
φόρους και εργοδοτικές εισφορές, αυξή-
σαμε τον κατώτατο μισθό, ψηφιοποιήσαμε
εκατοντάδες λειτουργίες του κράτους και

προσφέραμε ισχυρά κίνητρα που έβαλαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από πολύ νωρίς έθεσε τα θεμέλια για ένα εντελώς διαφορετι-
κό μοντέλο ανάπτυξης, για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο διοίκησης της χώρας, για έναν αληθι-
νό ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, για μια Ελλάδα που καινοτομεί, στηρίζει την επιχει-
ρηματικότητα και πρωταγωνιστεί στο διεθνές περιβάλλον. Η πολιτική που ασκούμε έχει μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι διαθέτει μεταρ-
ρυθμιστική ορμή που δεν κατάφεραν να ανακόψουν οι διεθνείς κρίσεις κάθε είδους. Τηρούμε
τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Το είπαμε, το κάναμε. Και προχωράμε. Επενδύουμε στο
μέλλον, με ανάπτυξη για όλους και νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Αφετηρία για ένα
νέο δυναμικό ξεκίνημα

Το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας διεξάγεται σε μια κρίσιμη χρονική
συγκυρία όχι μόνο για τη χώρα αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Το κόμμα μας
για μια ακόμη φορά στην υπερσαραντάχρονη ιστορία του καλείται ως κυβέρνη-
ση αλλά και ως πολιτικός οργανισμός που βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την
κοινωνία να διαμορφώσει τη νέα στρατηγική και τις μεταρρυθμιστικές πολιτι-

κές που θα διασφαλίσουν
μακροπρόθεσμα την ανά-
πτυξη και την ευημερία της
χώρας και των πολιτών.

Η Νέα Δημοκρατία ήταν
πάντοτε κόμμα λαϊκό και
δημοκρατικό, αλλά ποτέ
λαϊκίστικο. Κόμμα πατριω-
τικό που βάζει πάνω από
όλα το εθνικό και όχι το
κομματικό συμφέρον.
Ήταν και είναι η μεγάλη
πολιτική παράταξη με την
ξεκάθαρη ιδεολογία που
εκφράζει πολιτικά τον με-
σαίο και φιλελεύθερο χώ-
ρο και βρίσκεται σε διαρκή
αντιπαράθεση με τις πολι-
τικές δυνάμεις των άκρων
και της ανευθυνότητας. 

Με διαχρονικά σταθερό
προσανατολισμό όσον
αφορά τις μεγάλες εθνικές
επιλογές που δικαιωματι-

κά μας βάζουν στη «σωστή πλευρά» της Ιστορίας. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης
απέναντι στις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της μεγάλης
πλειοψηφίας της κοινωνίας μας. Ένα κόμμα με ισχυρές ρίζες στην αυτοδιοίκη-
ση, τον θεσμό που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πιο κοντά
στον πολίτη.  Αυτός ο χαρακτήρας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας θα επι-
βεβαιωθεί στο 14ο Συνέδριο, το οποίο φιλοδοξούμε να καταστεί η αφετηρία για
ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα όχι μόνον της παράταξης αλλά και της ίδιας της πα-
τρίδας μας. Η Νέα Δημοκρατία για μια ακόμη φορά στέκεται στην πρωτοπορία
της εθνικής προσπάθειας για μια οικονομικά και πολιτικά αυτοδύναμη Ελλάδα,
για ένα σύγχρονο κράτος που θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον πολίτη.
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του Νίκου Παπαθανάση
αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

του Γιώργου Πατούλη 
περιφερειάρχης Αττικής
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Δύναμή μας η ενότητά μας

Ζούμε σε ασυνήθιστες καταστάσεις, βιώνουμε συγκλονιστικά γεγονότα, κοιτάζουμε μπρο-
στά και βλέπουμε το επόμενο τούνελ. Δύο παγκόσμιες κρίσεις μαζί -πανδημία και πόλεμος-
δεν μπορούσαν να μην επηρεάσουν την πατρίδα μας, που ήδη σωρεύει σωρό άλλων κρίσεων -
οικονομική, μεταναστευτική, εθνικές απειλές.

Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία ζει στους ρυθμούς ενός ακόμη Συνεδρίου. Με μεγάλη, όπως
πάντα, συμμετοχή. Αλλά και με θεματολογία που «ακολουθεί» τα δραματικά γεγονότα.

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για «ένα ακόμη Συνέδριο». Πρόκειται για μια τριήμερη
διαδικασία επικοινωνίας την πιο δύσκολη
ώρα. Για μια συνάντηση στελεχών, μελών
και φίλων που αισθάνονται ότι τους ενώ-
νουν η κοινή ιδεολογία και η αγάπη για την
πατρίδα και την ιστορική αυτή παράταξη.

Αυτήν τη φορά μάς ενώνει και μια ακόμη
πιο εσωτερική ανάγκη. Αυτό το αίσθημα
ότι πρέπει να βρεθούμε μαζί για να νιώ-
σουμε πιο δυνατοί, για να αποκτήσουμε τη
σιγουριά πως η δύναμή μας είναι η ενότη-
τά μας.

Με οδηγό τον ορθολογισμό θα συζητή-
σουμε και θα αναζητήσουμε λύσεις και
απαντήσεις. Σε όλα τα πιεστικά ερωτήματα
που ταλανίζουν την Ευρώπη και την Ελλά-
δα, στις αγωνίες της καθημερινότητας αλ-
λά και στον κοινό αγώνα για την αντιμετώ-
πιση του λαϊκισμού, της παραπληροφόρη-
σης και του ψεύδους - αγαπημένη συνή-
θεια των πολιτικών αντιπάλων μας.

Η δύναμή μας ήταν πάντα η ενότητά μας.
Αυτήν τη φορά τη χρειαζόμαστε περισσό-
τερο από ποτέ. Ο εχθρός είναι δίδυμος και
απειλητικός. Η Ευρώπη ζει πρωτοφανείς
καταστάσεις. Τα νοικοκυριά δοκιμάζονται.

Και η Νέα Δημοκρατία, παράταξη λαϊκή, πατριωτική και υπεύθυνη, χρειάζεται, ενωμένη υπό
την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, να σταθεί όρθια και δυνατή.

Όχι μόνο για να δώσει άλλη μια νικηφόρα μάχη, αλλά και για να βγάλει την πατρίδα από τη
διεθνή αυτή περιπέτεια πείθοντας τον λαό ότι η εποχή των ταχυδακτυλουργών ήταν μια δημα-
γωγική χίμαιρα.

Έτσι κι αλλιώς, εμείς δεν πηγαίνουμε στα Συνέδριά μας για να ξεκαθαρίσουμε λογαρια-
σμούς. Δεν επιδιδόμαστε σε ανώφελες μάχες φατριών και εσωστρέφειας.

Γνωρίζουμε ότι η γλώσσα του μίσους που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοί μας δεν ταιριάζει στη
σκέψη και στο ήθος μας.

Γνωρίζουμε, από τον πρώτο έως τον τελευταίο, ότι βρισκόμαστε στον αντίποδα των επιδιώξε-
ων των αντιπάλων μας. Ο καθένας και η καθεμιά από εμάς έχουμε μια αποστολή. Και πρέπει να
τη φέρουμε σε πέρας όχι για λόγους πολιτικής επιβίωσης αλλά για λόγους επιβίωσης της πα-
τρίδας, που τώρα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.

Στο Συνέδριό μας θα αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι αυτός ο
κοινός σκοπός που μας ενώνει ανοίγει δρόμους στον ελεύθερο διάλογο, αλλά κλείνει κάθε
δρόμο προς τον διχασμό. 

Η πρόοδος απαιτεί 
δημοκρατικές διαδικασίες

Από την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη το 2016 και μέσα σε μια τετραετία γίναμε όλοι κοινωνοί και
μέτοχοι των εργασιών τεσσάρων τακτικών συνεδρίων του κόμματος (από 10ο
έως και 13ο). Έπειτα από μια διετία σκληρής μάχης με την πανδημία της Covid-
19, το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι γεγονός και αποτελεί

ορόσημο για την πολιτική
ζωή του τόπου μας σε μια
κρίσιμη και χρήσιμη χρο-
νική συγκυρία.

Το Συνέδριο δεν αφορά
μόνο τον πρόεδρο και τα
κυβερνητικά στελέχη αλλά
και τους συνέδρους, τα
στελέχη της παράταξης και
ολόκληρο τον ελληνικό
λαό. Η πρόοδος και η ευη-
μερία απαιτούν δημοκρα-
τικές διαδικασίες, δημο-
κρατικά ήθη, ανοιχτό διά-
λογο. Ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας και πρωθυ-
πουργός της χώρας τηρεί
την υπόσχεσή του. Ανανε-
ώνει τα όργανα του κόμμα-
τος και διαλέγεται με την
κοινωνία.

«Δίπλα σε κάθε πολίτη»
είναι το μήνυμα του Συνε-
δρίου και με αυτό θα πο-
ρευτούμε μέχρι την κορυ-

φαία εκδήλωση της δημοκρατίας, τις εκλογές το 2023. Πολλές και πρωτόγνω-
ρες οι προκλήσεις και οι κρίσεις που αντιμετώπισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά τη διακυβέρνησή του, πολλή η δουλειά που έγινε αλλά και αυτή που γίνε-
ται καθημερινά.

Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη «που επιλέγει και συντηρεί από την
παράδοση μόνον όσα ο χρόνος απέδειξε σωστά και χρήσιμα. Και προχωρεί
διαρκώς με μεγάλα και ασφαλή βήματα στις νέες, διαρκώς εξελισσόμενες συν-
θήκες» (απόσπασμα από την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος, 1974).

Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί μια ζωντανή πολιτική παράταξη με δυναμική
πορεία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.

του Αθανάσιου Μπούρα
βουλευτής Δυτικής Αττικής
με τη ΝΔ, γ’ αντιπρόεδρος της Βουλής

της Σοφίας Βούλτεψη
υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
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Η Νέα Δημοκρατία έρχεται με δύναμη 

Το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έρχεται με δύναμη, ουσία, αλήθεια και θάρρος να
αναλύσει και να αναλυθεί, να προβληματίσει και να προβληματιστεί, να αναδείξει και να ανα-
δειχθεί, να κατευθύνει και να κατευθυνθεί προς την επόμενη μέρα, προς τη μεταρρύθμιση,
προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας.

Το 14ο Συνέδριο της ΝΔ είναι οι σύνεδροί του αλλά και όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες.
Έχει τα πρόσωπά τους, μιλά με τη φωνή τους, διεκδικεί τα δικαιώματά τους, ακούει τα αιτήματά
τους, απαντά στις ερωτήσεις τους, δέχεται την κριτική τους και εξελίσσεται μέσα από αυτήν.

Το 14ο Συνέδριο δεν είναι απλώς ένα συ-
νέδριο στη σειρά, όπως δεν ήταν και κανέ-
να προηγούμενο άλλωστε. Γιατί κάθε Συ-
νέδριο της Νέας Δημοκρατίας έχει τον σε-
βασμό, την αναγνώριση και την εκτίμηση
όλων μας ως η κορυφαία, απαραίτητη και
αναγεννητική κομματική μας ζύμωση και
διεργασία.

Με το βλέμμα στραμμένο στον ορίζοντα
για ένα βιώσιμο μέλλον, με πλήρη συναί-
σθηση της αναγκαιότητας της δυναμικής
διάδρασης, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
επικεντρωνόμαστε στον απώτερο στόχο
μας, την εποικοδομητική συνέχιση και την
αποτελεσματική ενδυνάμωση της κομμα-
τικής δραστηριότητας που τροφοδοτεί και
υποστηρίζει τον κυβερνητικό προγραμμα-
τισμό και το μεταρρυθμιστικό έργο.

Στις 6 Μαΐου και για τρεις μέρες δίνουμε
παλμό στην πολιτική συζήτηση, στην κα-
θολική αποτύπωση των πεπραγμένων,
στην ευοίωνη προοπτική της παράταξης,
της κυβέρνησης και του τόπου μας.

Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εί-
ναι το μεγάλο «συν» στην καθημερινή μας προσπάθεια, στην προσωπική μας δέσμευση, στη
συλλογική μας δράση, στην αφοσίωσή μας στη Δημοκρατία, τις διαδικασίες, τις αξίες, τους θε-
σμούς, το πολιτικό έθος και το πολιτικό ήθος.

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σύνεδροι, συνοδοιπόροι, συναθλήτριες και συναθλητές
στον πολιτικό στίβο, κάθε συνέδριο είναι μια έμπρακτη απόδειξη της ισχύος μας μέσα από την
ενότητά μας, της παρουσίας μας μέσα από τα έργα μας, του οράματός μας μέσα από τον σκοπό
μας. Να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί, ακόμη πιο ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί, ακόμη πιο
δραστήριοι και διορατικοί για το καλό του τόπου και των συνανθρώπων μας.

Να γίνουμε καλύτεροι για ένα καλύτερο μέλλον.

«Δίπλα σε κάθε πολίτη» 
«Δίπλα σε κάθε πολίτη» είναι η σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-

τάκη, υιοθετώντας πολιτικές που στηρίζουν τις οικογένειες, τη νέα γενιά, τα χα-
μηλά εισοδήματα, τη μεσαία τάξη και γενικά το σύνολο της κοινωνίας. Η κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας ασκεί κοινωνική πολιτική στην πράξη. Δεν μένει
σε ευχολόγια αλλά προχωρά σε πράξεις. Δίνει ουσιαστικές λύσεις στα προβλή-
ματα των πολιτών και διαχειρίζεται με επιτυχία τις σημερινές κρίσεις και προ-
κλήσεις. «Δίπλα σε κάθε πολίτη» είναι και ο τίτλος του 14ου Τακτικού Συνεδρί-

ου της Νέας Δημοκρατίας.
Στο Συνέδριο θα συζητηθεί
το σύνολο των πολιτικών
της κυβέρνησης που στο-
χεύουν στην ανάταξη της
χώρας. Το συνέδριο δεν εί-
ναι για εμάς μια τυπική
διαδικασία, γιατί από το
συνέδριο θα διαμορφωθεί
η στρατηγική που θα οδη-
γήσει την Ελλάδα στη νέα
εποχή και θα εξασφαλίσει
σταθερότητα σε μια εποχή
μεγάλης αστάθειας και
αβεβαιοτήτων.

Η Νέα Δημοκρατία,
εξάλλου, έχει δείξει πως
ανανεώνεται διαρκώς και
αφήνει στο παρελθόν λαν-
θασμένα στερεότυπα,
συμ-περιφορές και ξεπε-
ρασμένες συνταγές. Η Νέα
Δημοκρατία είναι η μεγάλη
δημοκρατική παράταξη
που υιοθετεί μια αληθινά

προοδευτική πολιτική, είναι το κόμμα που τολμά να λαμβάνει αποφάσεις για να
σταθεί στο πλευρό των πολιτών, είναι το κόμμα που σχεδιάζει και υλοποιεί μέ-
τρα και δράσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και αποδεικνύει ότι είναι η
παράταξη όλων των Ελλήνων.

της Μαρίας Συρεγγέλα
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

της Ζέττας Μακρή 
υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 



Ανοικτή οικονομία, 
προστατευμένη κοινωνία

Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της έως σήμερα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που διατη-
ρεί ευρύτατη απήχηση και στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό. Οι παραταξιακές μας ρίζες
πάνε βαθιά στην ελληνική κοινωνία, γιατί τρέφονται από την ακλόνητη σχέση μας με τον πα-
τριωτισμό, την ελεύθερη οικονομία, την κοινωνική ευαισθησία και το ιδεώδες της δημοκρα-
τίας, των ατομικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήμασταν και είμαστε πάντα

απέναντι σε κάθε μορφής αυταρχισμό και
ανελευθερία. Την αμετάβλητη αυτή σχέση
εμπιστοσύνης της Νέας Δημοκρατίας με
τους πολίτες επιβεβαιώνουμε και δυνα-
μώνουμε σε κάθε συνέδριό μας.

Το ίδιο θα πράξουμε και τις τρεις ημέρες
του 14ου Συνεδρίου μας. Όπως κάθε φορά
στο παρελθόν, έτσι και τώρα θα είναι γιορ-
τή δημοκρατίας. Τα τελευταία έξι χρόνια η
παράταξή μας έχει διοργανώσει πέντε συ-
νέδρια κόμματος, δύο συνέδρια νεολαίας
και τρεις εσωκομματικές διαδικασίες.
Όπως έχει επισημάνει και ο πρόεδρος Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, «η Νέα Δημοκρατία
δεν αποτελεί απλώς έναν εκλογικό μηχα-
νισμό, αλλά ζωντανό οργανισμό που διατη-
ρεί διαρκή διασύνδεση με το κοινωνικό
σώμα».

Στο 14ο Συνέδριό μας θα κάνουμε μια
ολοκληρωμένη αποτίμηση της έως τώρα
επιτυχημένης κυβερνητικής μας διαδρο-
μής που από την πρώτη μέρα «τρέχει» σε
σκυταλοδρομία εισαγόμενων κρίσεων. 

Οι συνεδριακές εργασίες δεν θα είναι,
όμως, μόνον αφορμή απολογισμού. Θα εί-

ναι και ευκαιρία κατάθεσης σχεδιασμού και προγραμματισμού ενόψει και των εκλογών του
επόμενου έτους. Θα είναι εργαστήρι για τη χάραξη νέων αξόνων δράσης πάντα με πυξίδα τον
λαϊκό, πατριωτικό, κοινωνικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα της μεγάλης κεντροδεξιάς παράτα-
ξης. Με ανοικτή οικονομία, προστατευμένη κοινωνία και δίκαιη ανάπτυξη για όλους που δεν
αφήνει κανέναν πίσω, σε μια Ελλάδα περήφανη και αξιοπρεπή με διεθνή ακτινοβολία.

Ακούγεται φιλόδοξο, αλλά εμείς οι νεοδημοκράτες δεν συμβιβαζόμαστε με λογικές διαχείρι-
σης. Είμαστε οραματιστές όπως διαχρονικά μας δίδαξαν οι ηγέτες της παράταξης, με πρώτο τον
ιστορικό ιδρυτή μας, τον μεγάλο Έλληνα και Ευρωπαίο πολιτικό ηγέτη Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Κοιτώντας το μέλλον 
με οδηγό τα πεπραγμένα μας

Tο 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τις εργασίες του. Οι θεματι-
κοί άξονες στρέφονται γύρω από το κυβερνητικό έργο και τα πεπραγμένα του
κόμματος τα τελευταία τρία χρόνια. Αντανακλούν τις μεταρρυθμιστικές μας
προσπάθειες στην ψηφιοποιήση του κράτους, τη στήριξη πολιτών και επιχειρή-
σεων, την αναβάθμιση του ΕΣΥ κατά τη διάρκεια και στην επαύριον της πανδη-

μίας, τις αλλαγές στην παι-
δεία και την ενίσχυση των
θεσμών και του κράτους
δικαίου. Πράγματι είναι εν-
τυπωσιακές οι επιδόσεις
μιας κυβέρνησης που κλή-
θηκε να διαχειριστεί αλλε-
πάλληλες κρίσεις, ξεκι-
νώντας από τα γεγονότα
στον Έβρο τον Φεβρουά-
ριο του 2020 έως τη διετή
πανδημία του κορονοϊού
και τώρα την ενεργειακή
κρίση και την κρίση ακρί-
βειας, απότοκα της εισβο-
λής της Ρωσίας στην Ου-
κρανία. 

Το 14ο Συνέδριο θα ανα-
δείξει την ιστορική πορεία
και συνέχεια της Νέας Δη-
μοκρατίας από το 1974 έως
και σήμερα. Της παράτα-
ξης των εθνικών επιλογών
και του δυτικού προσανα-
τολισμού της χώρας. Όρα-

μά μας ήταν και παραμένει το σύνθημα του Συνεδρίου μας: «Δίπλα σε κάθε πο-
λίτη». Γιατί αν απέδειξε κάτι η Νέα Δημοκρατία αυτά τα τρία χρόνια διακυβέρ-
νησής της -αλλά και όποτε κλήθηκε να κυβερνήσει στο παρελθόν-, είναι πως
μέσα στις δυσκολότερες συνθήκες δεν αφήνει καμία και κανέναν πίσω. Με πυ-
ξίδα αυτή την κοινωνική ευαισθησία και τις ηθικές αξίες μας προχωρούμε στο
μέλλον.

του Θεόδωρου Ρουσόπουλου
βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών 
με τη ΝΔ                

του Γιώργου Κουμουτσάκου
βουλευτής Βόρειου Τομέα με τη ΝΔ
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Η συμμετοχή της λαϊκής βάσης 
στην παραγωγή πολιτικής 
και πολιτικού προσωπικού

Όπως οι διεθνείς εξελίξεις δείχνουν, η εθνικιστική αντισυστημική ψήφος και η αποχή αποτε-
λούν τους βασικούς κινδύνους για τα ευρωπαϊκά λαϊκά κόμματα. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπι-
σής τους είναι η διατήρηση της λαϊκής πολυσυλλεκτικότητάς μας. Τούτο σημαίνει ότι και η αστι-
κή ιντελιγκέντσια και η λαϊκή Δεξιά θα συμμετέχουν ισότιμα στην παραγωγή και πολιτικής και

πολιτικού προσωπικού. 
Όσον αφορά την παραγωγή πολιτικού

προσωπικού, στα καθ’ ημάς η συμμετοχή
της λαϊκής βάσης είναι μικρά, διότι η δη-
μοσία απαξίωση των κομματικών μηχανι-
σμών είναι βαθεία. Ο συρμός στα ελληνικά
ΜΜΕ είναι να θεωρούνται οι οργανώσεις
βάσης «σωλήνες παραγωγής» επιτηδείων,
που σφετερίζονται τις δημόσιες θέσεις,
που θα έπρεπε να ανήκουν στους τεχνο-
κράτες της αγοράς.

Ουδέν αναληθέστερον! Με την πολιτική
ασχολούνται προσωπικότητες με έμφυτη
κοινωνικότητα και συλλογικότητα. 

Για να ασχοληθούν λοιπόν αυτοί που
πρέπει και να οργανωθούν στο κόμμα
όσον το δυνατόν περισσότεροι, σκόπιμο
είναι: 1. Να συμμετέχουν οι οργανώσεις
καθοριστικά στην επιλογή των νέων υπο-
ψηφίων βουλευτών. 2. Να επανέλθει η δό-
μηση Δημοτικών και Περιφερειακών Ορ-
γανώσεων σε ειδικές θεματικές ενότητες.
Να τις εφαρμόσουμε και στην Πολιτική
Επιτροπή. Έτσι θα εκπροσωπούνται σε

ανώτατο επίπεδο οι στρατευμένοι ειδήμονες. Που θα αποτελούν και τη δεξαμενή στελεχών και
τους υποχρεωτικούς εκτιμητές κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας μεταφέροντας την κοινωνική
πραγματικότητα στην κυβέρνηση. 

Τα λαϊκά πολυσυλλεκτικά κόμματα είναι η εγγύηση της κοινωνικής συνοχής.

Η πολιτική καλείται 
να δώσει απαντήσεις

Το 14ο Συνέδριο της ΝΔ γίνεται σε μια κρίσιμη από κάθε πλευρά συγκυρία. Εν
μέσω της μεγάλης υγειονομικής κρίσης -αποτέλεσμα της πανδημίας- που ακό-
μη δεν έχει τελειώσει και της κρίσης στην ενέργεια εξαιτίας του πολέμου στην
Ουκρανία, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε και πώς θα τελειώσει. Τα
αποτελέσματα και των δύο κρίσεων είναι τεράστια σε κοινωνικό, οικονομικό

και πολιτικό επίπεδο παγ-
κοσμίως, με τις επιπτώσεις
τους ακόμη να μην έχουν
οριστικοποιηθεί. Η πολιτι-
κή καλείται να δώσει
απαντήσεις στα προβλή-
ματα αυτά. Τα κόμματα ως
ζωντανοί πολιτικοί οργανι-
σμοί οφείλουν να παρακο-
λουθούν τα γεγονότα και
συμμετέχοντας στο πολιτι-
κό γίγνεσθαι να προτεί-
νουν λύσεις και συγκεκρι-
μένες πολιτικές, με βάση
την ιδεολογία και τις αρχές
τους. 

Αυτό ακριβώς φιλοδο-
ξούμε να κάνουμε με τις
εργασίες του Συνεδρίου
μας. Πέραν των οργανωτι-
κών θεμάτων που φυσικά
θα μας απασχολήσουν, με
δεδομένο ότι εισερχόμα-
στε πια στο τελευταίο έτος
της κυβερνητικής θητείας

της κυβέρνησής μας, θα επεξεργαστούμε πολιτικές που θα δίνουν απαντήσεις
στα προβλήματα της επόμενης μέρας και θα διαγράφουν μια νέα προοπτική.
Αφουγκραζόμενοι την κοινωνία και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αν-
τιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες, είμαι σίγουρος ότι θα σταθούμε στο ύψος και
των σημερινών περιστάσεων και θα προτείνουμε αξιόπιστες και ρεαλιστικές
προτάσεις, κερδίζοντας για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων.
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του Δημήτρη Βαρτζόπουλου
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ

του Σταύρου Κελέτση
βουλευτής Έβρου με τη ΝΔ
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Προτάσεις, προσδοκίες και δηλώσεις
για το γαλάζιο συνέδριο 

Το 14ο Συνέδριο της ΝΔ, το 2022, είναι συνέδριο αλήθειας και ευθύνης απέναντι στον ελληνι-
κό λαό. Είναι η ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της θέσης μέσα στο πολύπλοκο διεθνές περι-
βάλλον απέναντι στις κρίσεις, τις εντάσεις αλλά και τις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για τη
χώρα μας.

Η ΝΔ, ιστορική παράταξη, πρώτη πολιτική δύναμη και κυβέρνηση σήμερα, οδηγεί τη χώρα σε
μια νέα εποχή με βάση τις αρχές και τις
αξίες της. Αφήνει πίσω κάθε παθογένεια
του πολιτικού συστήματος και της κοινωνι-
κής και δημόσιας ζωής, τον διχασμό, τον
κρατικισμό, τον λαϊκισμό. Εγκαινιάζει ειλι-
κρινή, ευρύ κοινωνικό διάλογο για τα κρί-
σιμα ζητήματα και τις λύσεις τους, οχυρώ-
νει τη χώρα απέναντι στην κλιματική αλλα-
γή, τις υγειονομικές κρίσεις, τις γεωπολι-
τικές εντάσεις και τις συνέπειές τους για
την ειρήνη και την ευημερία.

Αντιμετωπίζει με στοχευμένα και γεν-
ναία μέτρα τις κοινωνικές ανισότητες και
τον αποκλεισμό, είναι δίπλα στον κάθε πο-
λίτη για μια κοινωνία αλληλεγγύης και ευ-
καιριών. Προετοιμάζει τον μετασχηματι-
σμό της χώρας προς μια δίκαιη, ψηφιακή
και πράσινη μετάβαση βιώσιμης ανάπτυ-
ξης για όλες τις περιφέρειες και όλους
τους πολίτες.

Η ΝΔ, παράγοντας αξιοπιστίας και συ-
νεργασίας στην Ευρώπη και στον κόσμο,
ανοίγει δρόμους για τη χώρα, προοπτι-
κές για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Στηρίζει τα όνειρα και την πορεία της νέ-

ας γενιάς. Το Συνέδριο της ΝΔ θα δώσει υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση στα στελέχη και
τους οπαδούς της, θα δώσει ελπίδα και σιγουριά στους πολίτες για το παρόν και το μέλλον, θα
δώσει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της χώρας και του έθνους. Συνεχίζουμε με νέα πνοή!

Η ΝΔ θα κάνει νέα βήματα 
στην κοινωνία

Κατά το τρέχον Συνέδριο η παράταξή μας θα πιστοποιήσει την ενότητά της και
θα υπογραμμιστεί ο κοινωνικός και λαϊκός χαρακτήρας των πρωτοβουλιών
μας, που μας καθιστά τη μοναδική αξιόπιστη δύναμη που μπορεί να αντεπεξέλ-
θει με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής. Ο πρωθυπουρ-
γός έχοντας δώσει τον τόνο και το πλαίσιο της ρεαλιστικής πολιτικής -και μάλι-

στα περνώντας από τη Β’
Πειραιά και την προσυνε-
δριακή συνάντηση στη Νί-
καια αλλά και από τη Σαλα-
μίνα- θα παραθέσει από
κοινού με τους υπουργούς,
τους βουλευτές και τους
συνέδρους το στίγμα για
την επόμενη μέρα, ανα-
λύοντας τα δεδομένα της
μεταπανδημικής εποχής,
το νέο περιβάλλον στα ερ-
γασιακά, τις γεωπολιτικές
ανακατατάξεις, τις σχέσεις
με την Ευρώπη και το
πλέγμα των μέτρων για την
αντιμετώπιση της οικονο-
μικής και της ενεργειακής
κρίσης. Θα γίνει απολογι-
σμός των πεπραγμένων
της τριετούς διακυβέρνη-
σής μας και θα οριοθετηθεί
το χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης των προσεχών
μας στόχων με ορίζοντα

την άνοιξη του 2023, οπότε η κυβέρνηση και το πρόγραμμά της θα τεθούν εκ
νέου στην κρίση του εκλογικού σώματος. Από το συνέδριο αυτό η Νέα Δημο-
κρατία θα βγει ακόμη πιο δυνατή, ακόμη πιο ενωμένη και, το κυριότερο, θα έχει
κάνει επιπλέον βήματα προς την κοινωνία, με την οποία είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη.

του Δημήτρη Μαρκόπουλου
βουλευτής Β’ Πειραιά με τη ΝΔ 

της Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, πρώην αντι-
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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POLITICAL 19
Η ΝΔ και η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη θα συνεχίσουν αταλάντευτα στον
δρόμο της ευθύνης για μια ισχυρή Ελλάδα

Το 14ο Συνέδριο της ΝΔ αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα ειλικρινούς διαλόγου για την ανά-
λυση των πεπραγμένων της κυβέρνησής μας με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην ελληνική
κοινωνία. Μια πλατφόρμα για τη δημιουργική συνδιαμόρφωση της μελλοντικής μας δράσης
προς αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της χώρας, μακριά από την τοξική δημα-

γωγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
κοντά στις αποτελεσματικές λύσεις που
τόσο έχουν ανάγκη οι πολίτες σε μια εξαι-
ρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία. Διότι για
εμάς τα προβλήματα δεν αποτελούν ση-
μαίες ευκαιρίας για την κατάληψη της
εξουσίας αλλά πεδία άσκησης υπεύθυνης
πολιτικής τόσο για το παρόν όσο και για το
μέλλον της χώρας. 

Σε ένα περιβάλλον όπου οι αλλεπάλλη-
λες κρίσεις τείνουν να γίνουν μια νέα κα-
νονικότητα, οι στρατηγικές μας επιλογές
αποτελούν τις πολιτικές μας δικλίδες που
αποδεικνύουν έμπρακτα ότι μπορούν να
μας οδηγήσουν με ασφάλεια στη δημιουρ-
γία των απαραίτητων προϋποθέσεων, προ-
κειμένου να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις
είτε στο οικονομικό είτε στο κοινωνικό
επίπεδο προς όφελος όλων των πολιτών.  

Στο γεωπολιτικό επίπεδο και μετά την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία υπάρχει,
άραγε, αντικειμενική επιχειρηματολογία,
εκτός φυσικά από αυτήν της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, που να μη στηρίζει την έγ-

καιρη απόφαση της κυβέρνησής μας για την επένδυση στην αμυντική ενίσχυσή μας ως κύρια
εγγύηση ασφάλειας της πατρίδας; Υπάρχει, άραγε, αντικειμενική επιχειρηματολογία, εκτός
από αυτήν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν αντιλαμβάνεται ότι οι κινήσεις της κυβέρ-
νησης στο γεωενεργειακό πεδίο για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας αποτέλεσαν πα-
ράγοντα γεωστρατηγικής ισχύος που μας επιτρέπει να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια; Υπάρχει,
άραγε, επιχειρηματολογία, εκτός από αυτήν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν αντιλαμ-
βάνεται ότι η συνετή οικονομική πολιτική, εκτός του ότι αποκλείει τον κίνδυνο να επιστρέψου-
με στα λάθη του παρελθόντος, ανοίγει τον δρόμο, ώστε αυτοδύναμα να ανταγωνιζόμαστε στο
διεθνές επενδυτικό πεδίο, προκειμένου να δημιουργήσουμε ποιοτικές και καλά αμειβόμενες
νέες θέσεις εργασίας; Τέλος, υπάρχει, άραγε, κάποιος, εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
που δεν αντιλαμβάνεται την τεράστια αλλαγή που συντελείται στο ελληνικό κράτος με την ψη-
φιακή μετάβασή του σε ένα περιβάλλον φιλικότερο για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις;

Αυτές οι στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δικαιώνονται κα-
θημερινά και παρά τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από τις πρωτο-
φανείς κρίσεις που βιώνουμε, θα οδηγήσουν τη χώρα μπροστά. 

Το Συνέδριο της ΝΔ είμαι πεπεισμένη ότι θα ενισχύσει τη βούλησή μας να συνεχίσουμε στον
δρόμο της ευθύνης, βελτιώνοντας λάθη και παραλήψεις. Με σκληρή εργασία και  κυρίως με
αποκλειστικό γνώμονα το καλό της Ελλάδας, διότι η Νέα Δημοκρατία υπάρχει αξιακά για να
υπηρετεί τη χώρα και τους πολίτες της. 

Η Νέα Δημοκρατία έχει βαθιές
ρίζες στην ελληνική κοινωνία           

Το φετινό Συνέδριο της παράταξής μας είναι το πολυπληθέστερο της τε-
λευταίας δεκαετίας. 

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είχε ανάγκη εδώ και πολύ καιρό να εκ-
φραστεί. Σε μια εποχή που η ακρίβεια έχει γονατίσει την κοινωνία, οι νεο-
δημοκράτες όχι μόνο δεν γύρισαν την πλάτη, αλλά είναι εδώ ώστε να βρού-

με όλοι μαζί τις λύσεις.
Η παρουσία όλων απο-

δεικνύει ότι και στα δύ-
σκολα είμαστε μαζί. Δί-
πλα στον πολίτη. Αυτή εί-
ναι  η  Νέα Δημοκρατία.
Είναι το μοναδικό πολιτι-
κό κόμμα που έμεινε όρ-
θιο μέσα σε όλες τις κρί-
σεις της Μεταπολίτευσης
και  συνεχίζει  να δημι-
ουργεί βαθιές ρίζες στην
ελληνική κοινωνία. Όχι
γιατί τα κάνει όλα σωστά,
αλλά γ ιατ ί  πάντα βάζει
πάνω από όλα το εθνικό
συμφέρον. Όχι γιατί όλα
είναι τέλεια, αλλά γιατί
πάντα μιλάμε με ειλικρί-
νεια και ευθύτητα. Μόνο
έτσι χτίζεται η εμπιστο-
σύνη με τους πολίτες.

Η επόμενη μέρα του
Συνεδρίου θα βρει όλους
εμάς ενωμένους και έτοι-

μους για να συνεχίσουμε το έργο μας ώστε να έρθουν καλύτερες μέρες για
την Ελλάδα. 

του Κωνσταντίνου Κυρανάκη 
βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ 

της Μαριλένας Σούκουλη-Βιλιάλη 
σύμβουλος πρωθυπουργού 
σε θέματα Χωροταξίας       
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POLITICAL 20

T η μεγάλη σημασία του εθνικού
σχεδίου στήριξης κοινωνίας και
επιχειρήσεων υπογραμμίζει στη

συνέντευξή του στην «Political» o υπουρ-
γός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης
Μηταράκης και τονίζει χαρακτηριστικά ότι
«ο τόπος έχει ανάγκη από υπευθυνότητα
και σύνεση και όχι από fake news και σπέ-
κουλα».

Ο κ. Μηταράκης κάνει λόγο για ξεκάθαρη
έκφραση αναθεωρητισμού και κατάφωρη
παραβίαση του διεθνούς δικαίου σχετικά
με την εντεινόμενη τουρκική προκλητικό-
τητα. Όσον αφορά το εν εξελίξει συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Μετα-
νάστευσης και Ασύλου επιμένει πως το κυ-
βερνών κόμμα αφουγκράζεται τις αγωνίες
της κοινωνίας και πως δίνει τις απαραίτη-
τες λύσεις. Σημειώνει, δε, ότι οι κρίσεις
των τελευταίων 2,5 ετών αποδεικνύουν
πως επείγει «η επανεκλογή μιας στιβαρής
και αποτελεσματικής κυβέρνησης».

Είναι επαρκές το νέο πακέτο μέτρων
για την ανακούφιση της ελληνικής κοι-
νωνίας; Τι απαντάτε στην αντιπολίτευ-
ση, που σας κατηγορεί για ανεπαρκείς
και καθυστερημένες απαντήσεις;

Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, έχει
αντιμετωπίσει με στοχευμένες παρεμβά-
σεις 4 δισ. ευρώ τις ανατιμήσεις σε προ-
ϊόντα, καθώς και την ενεργειακή κρίση.
Συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις μέρους του
αυξημένου ενεργειακού κόστους για νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις ανέρχονται σε
3,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα, ενώ οι ενι-
σχύσεις που έχουν δοθεί σε ευάλωτα νοι-
κοκυριά, τον πρωτογενή τομέα και για επι-
δοτήσεις καυσίμων ανέρχονται στα 900
εκατ. ευρώ. Επαναξιολογούμε συνεχώς το
δημοσιονομικό περιθώριο και συνθέτου-
με νέα μέτρα ανακούφισης των πολιτών με
άμεση εφαρμογή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός
ανακοίνωσε ένα νέο εθνικό σχέδιο στήρι-
ξης για τους αδύναμους συμπολίτες μας.

ΝOΤΗΣ ΜΗΤΑΡAΚΗΣ
Υπουργός Μετανάστευσης

και Ασύλου

«Ο τόπος έχει ανάγκη από 
υπευθυνότητα και σύνεση, όχι 
από fake news και σπέκουλα»

«Οι πολλαπλές 
κρίσεις που κλήθηκε 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
να αντιμετωπίσει,
αναδεικνύουν ξεκάθαρα
την ανάγκη επανεκλογής
μιας στιβαρής και
αποτελεσματικής
κυβέρνησης»

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο
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Ένα πακέτο μέτρων που συνδυάζεται με
την κρατική παρέμβαση στη χονδρική και
τη λιανική αγορά ενέργειας και τη δημι-
ουργία ενός έμμεσου πλαφόν. Αναστέλ-
λεται, έτσι, ένα από τα πιο σκληρά απότο-
κα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ρήτρα
αναπροσαρμογής.

Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε
την κρίση, χωρίς να δημιουργήσουμε μια
νέα. Η πολιτική διαρκούς μείωσης φό-
ρων, η μείωση της ανεργίας, η δημιουρ-
γία νέων εξασφαλισμένων θέσεων εργα-
σίας, καθώς και η σταθερή τροχιά ανά-
πτυξης, ακόμα και μέσα στις συνθήκες
παγκόσμιας αβεβαιότητας που δημιουρ-
γεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, επιτρέπουν
στην Ελλάδα να κοιτά μπροστά το μέλλον.

Ένα μέλλον, το οποίο με κάθε τρόπο
επιχειρεί να υπονομεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ,
επενδύοντας στον λαϊκισμό και την πό-
λωση της στιγμής. Μοιράζει λεφτά που
δεν γνωρίζει αν υπάρχουν και υποθάλπει
συστηματικά ένα νέο κίνημα «Δεν Πλη-
ρώνω», για να εξυπηρετήσει τις μικρο-
κομματικές του επιδιώξεις. Ο τόπος έχει,
σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, ανάγκη
από υπευθυνότητα και σύνεση. Και όχι
από fake news και σπέκουλα.

Θεωρείτε πως οι πρόσφατες τουρκι-
κές παραβιάσεις στο Αιγαίο είναι
κατ’ ουσίαν ο προάγγελος ενός νέου
γύρου τουρκικής προκλητικότητας;
Πώς απαντά η Αθήνα;

Η αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα
στο Αιγαίο αποτελεί μια ξεκάθαρη παρα-
βίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και
προσβάλλει τους κανόνες καλής γειτο-
νίας. Πρόκειται για μια έκφραση αναθεω-
ρητισμού που έρχεται να θέσει έναν έντο-
νο προβληματισμό στην περιοχή, αλλά
και να δοκιμάσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Σε

μια περίοδο που τα βλέμματα όλων, μάλι-
στα, είναι στραμμένα στην Ουκρανία. Η
Ελλάδα έχει προβεί σε δύο διαδοχικά
διαβήματα κατά της Άγκυρας και θα κλι-
μακώσει την εκστρατεία ενημέρωσης των
χωρών που εργάζονται για την ειρήνη και
τη σταθερότητα στην περιοχή. Στόχος εί-
ναι να εμπεδωθεί στην πράξη το κλίμα
συνεννόησης και συνεργασίας που διαπι-
στώθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας
συνάντησης που είχαν Κυριάκος Μητσο-
τάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σταθε-
ρή θέση της χώρας είναι o σεβασμός στο
διεθνές δίκαιο, καθώς και η διατήρηση
των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Προσφάτως ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης άνοιξε παράθυρο μετεκλογικών
συνεργασιών. Αυτοδυναμία ή συμ-
μαχικές κυβερνήσεις είναι κατά τη
γνώμη σας η προσφορότερη λύση
για τα προβλήματα του τόπου; Εάν η
ΝΔ δεν επιτύχει την αυτοδυναμία,
με ποιο κόμμα θα μπορούσατε να
σχηματίσετε κυβέρνηση;

Σήμερα εμείς ασχολούμαστε με το έργο
της παρούσας κυβέρνησης, είναι πολύ
νωρίς για τέτοιες συζητήσεις. Οι μόνες
συνέργειες που συστηματικά η Νέα Δη-
μοκρατία επιδιώκει, είναι αυτές με την

ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, τα
«έργα και ημέρες» της κυβέρνησής μας
θα τεθούν στην κρίση των Ελλήνων πολι-
τών, όταν έρθει η ώρα. Εκεί θα κρίνουν,
θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν με
ποιον θα προχωρήσουν στο τιμόνι της
χώρας. Δεν διαφαίνεται να υπάρχει πρό-
σφορο έδαφος για μετεκλογικές συνερ-
γασίες, οι οποίες πολλές φορές δεν απο-
δίδουν τα προσδοκώμενα, καθώς οδη-
γούνται σε διαρκείς συμβιβασμούς και
όχι στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Οι
πολλαπλές κρίσεις που κλήθηκε η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει,
αναδεικνύουν ξεκάθαρα την ανάγκη επα-
νεκλογής μιας στιβαρής και αποτελεσμα-
τικής κυβέρνησης.

Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα του
εν εξελίξει 14ου Τακτικού Συνεδρί-
ου της Νέας Δημοκρατίας; Σας ανη-
συχεί η πολιτική φθορά που κατα-
γράφεται πλέον σε όλες ανεξαιρέ-
τως τις δημοσκοπήσεις;

Το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
είναι η πρώτη συνεδριακή διαδικασία
που πραγματοποιούμε στο κόμμα μας με-
τά την πανδημία. Είναι, λοιπόν, η τέλεια
αφορμή για να κάνουμε έναν ειλικρινή
απολογισμό της μέχρι τώρα διακυβέρνη-
σης της χώρας και της αντιμετώπισης των
κρίσεων που διαχειριστήκαμε και συνε-
χίζουμε να διαχειριζόμαστε. Η Νέα Δη-
μοκρατία βρίσκεται διαχρονικά δίπλα σε
κάθε πολίτη από τον οποίο αντλεί τη δύ-
ναμή της από την πρώτη μέρα που ιδρύ-
θηκε. Αφουγκραζόμενοι, λοιπόν, τις αγω-
νίες της κοινωνίας και τις ανάγκες της, δί-
νουμε λύση στα προβλήματα, διαμορφώ-
νοντας ένα καλύτερο μέλλον. Η πίεση,
στον βαθμό που υπάρχει, αντανακλά την
πίεση των νοικοκυριών από το αυξημένο

κόστος ενέργειας, ζήτημα το οποίο η κυ-
βέρνηση θα αντιμετωπίσει.

Με τους Ουκρανούς πολίτες να φτά-
νουν στα σύνορα της Ελλάδας από
τις αρχές Μαρτίου, πώς αντιμετώπι-
σαν οι ελληνικές Αρχές σε πρακτικό
επίπεδο το κύμα εκτοπισμένων και
ποια είναι η προοπτική για την απορ-
ρόφησή τους στην αγορά εργασίας;

Η αντίδραση του ελληνικού κράτους ήταν
άμεση και αποτελεσματική, αξιοποιώντας
την εμπειρία που έχουμε σωρεύσει τα τελευ-
ταία χρόνια. Η διαδικασία γίνεται με ψηφιακό
τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία, μέσω της πλατ-
φόρμας προκαταγραφής, όπου οι δικαιούχοι
υποβάλλουν την αίτησή τους και λαμβάνουν
εξατομικευμένο ραντεβού προσέλευσης στα
γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου. Η διασύνδε-
ση με τις αρμόδιες υπηρεσίες γίνεται αυτό-
ματα και ψηφιακά, απαλλάσσοντας τους
ωφελούμενους από την ανάγκη άλλης αυτο-
πρόσωπης παρουσίας σε δημόσιες υπηρε-
σίες. Η διαδικασία παροχής προσωρινής
προστασίας ξεκίνησε από τον προηγούμενο
μήνα στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου
Θεσσαλονίκης, Αττικής, Πάτρας και Κρήτης.
Πρόκειται για σημεία μίας στάσης, καθώς οι
δικαιούχοι παραλαμβάνουν την ειδική ταυ-
τότητα προσωρινής προστασίας. Σε αυτήν
αναγράφονται και οι αριθμοί ΑΜΚΑ και ΑΦΜ,
απαραίτητοι για την πρόσβαση στο εθνικό
σύστημα υγείας και την αγορά εργασίας. Η
απορρόφηση από την αγορά εργασίας ήταν
ένα ακόμα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει
εντόνως. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
εργοδότες σε κλάδους όπως του τουρισμού
και της πληροφορικής καθώς και άλλους. Σε
κάθε περίπτωση, πρόκειται για κάτι θετικό,
καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να είναι χρή-
σιμοι για τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους
και την ελληνική οικονομία.«
«Η ΝΔ βρίσκεται διαχρονικά 
δίπλα σε κάθε πολίτη, 
από τον οποίο αντλεί 
τη δύναμή της από την 
πρώτη μέρα που ιδρύθηκε. 
Δίνουμε λύση στα 
προβλήματα, διαμορφώνοντας
ένα καλύτερο μέλλον»



Κάνω και κοσμικό
ρεπορτάζ και θα σας
ενημερώνω και για οί-
κους μόδας. Μαθαίνω
ότι έρχεται στην Ελλά-
δα την άλλη εβδομάδα ο
αντιπρόεδρος του οί-
κου Bvlgari Νικολά
Βούλγαρη, καλεσμέ-
νος του Καίσαρη.
Σπεύσατε να πάρετε
κάνα ρολογάκι, κάνα
άρωμα κ.λπ. (το BLV το
μπλε είναι εγγύηση)… Ο Νικολά Βούλγαρης,
θυμίζω, είναι δισέγγονος του ιδρυτή Σωτήριου
Βούλγαρη από την Ήπειρο. Η επιχείρηση έχει ως
αφετηρία το έτος 1884, όταν ο Έλληνας μετανά-
στης Σωτήριος Βούλγαρης (1857-1932) με κατα-
γωγή από την τουρκοκρατούμενη ακόμη Ήπει-
ρο, συγκεκριμένα από την Παραμυθιά Θεσπρω-
τίας, άνοιξε κοσμηματοπωλείο στη Ρώμη. Η τέ-
χνη πέρασε στους απογόνους του και η επιχει-
ρηματικότητα άνθησε κυρίως τη δεκαετία του
’70, όταν άνοιξαν τα πρώτα καταστήματα εκτός
Ιταλίας στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Γενεύη και
το Μόντε Κάρλο. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα
από 230 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Τις δημόσιες δομές Υγείας της Άρτας επι-
σκέφτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργος Στύλιος με την αναπληρώτρια
υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και τον διοικητή
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ)
Γιάννη Καρβέλη. Η Άρτα, περιφέρεια του κ.
Στύλιου, αποτελεί σημείο αναφοράς για το νο-
σοκομείο και τις υπηρεσίες υγείας που προ-
σφέρει αυτό, καθώς εξυπηρετεί και τους γύ-
ρω νομούς. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό κάνει σπουδαία δουλειά. Η συ-
νεργασία Στύλιου - Γκάγκα γίνεται ώστε να
αναβαθμιστούν περαιτέρω οι υπηρεσίες του
νοσοκομείου. 

Εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασί-
σουν αν τελικά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
κάνει καλά ή όχι τη δουλειά της. Διότι ο πρό-
εδρος Αλέξης έλεγε τις προάλλες στον Αντώ-
νη Σρόιτερ ότι η ΡΑΕ αποκρύβει τα ουρανοκα-
τέβατα κέρδη των εταιρειών και ο σύμβουλος
του Αλέξη είπε άλλα. Ποιος σύμβουλος; Ο Νί-
κος Φαραντούρης, καθηγητής και σύμβουλος
του Αλέξη Τσίπρα στην Επιτροπή Σοφών
(think tank), μίλησε στον ΣΚΑΪ (Πορτοσάλτε)
για θέματα ενέργειας. «Πιστεύω ότι η ΡΑΕ
μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της και προ-
εξάρχει της ΡΑΕ ένας καλός συνάδελφος του
ΠΑΠΕΙ». Αναφερόταν βεβαίως στον πρόεδρο
της ΡΑΕ Αθανάσιο Δαγούμα. Συντονιστείτε,
βρε σύντροφοι, να λέτε τουλάχιστον τα ίδια…

Εγώ την απορία μου για το τι συμβαίνει
στα ναυπηγεία την είχα εκφράσει μέσω
της στήλης… Έψαξα κι έμαθα… ότι οι δύο
παρατάξεις των εργαζομένων (ΠΑΣΚΕ και
ΠΑΜΕ) στα Ναυπηγεία Ελευσίνας προ-
σήλθαν στους εργαζόμενους με αίτημα
την ακύρωση της συμφωνίας που είχε κά-
νει το σωματείο εργαζομένων πριν από
ενάμιση χρόνο με τον ενδιαφερόμενο
επενδυτή Πάνο Ξενοκώστα. Απίστευτα
πράγματα. Αλλά έχει σημασία να σημει-
ώσουμε ότι κάποιοι εκ των συνδικαλιστών
προέκριναν νέους επενδυτές που θα μπο-
ρούσαν να αναλάβουν το ναυπηγείο. 

Δύο φίλοι Μανιάτες
και κοντοχωριανοί

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ιδιαίτερες φι-
λίες στο κόμμα και αυτό φαίνεται από τα καλά
λόγια του Γιάννη Κουλιζάκου στην πρόσφατη
επίσκεψη του τελευταίου στο γραφείο του
υπουργού στην οδό Κατεχάκη. Ο πρώην πρό-
εδρος της ΟΝΝΕΔ και ισχυρός άνδρας στα «γα-
λάζια» κομματικά δρώμενα τον χαιρέτησε με
ένα γνωμικό του Αλιέντε: «Η αληθινή φιλία αν-
τιστέκεται στον χρόνο, στην απόσταση και στη
σιωπή». Οι δύο άνδρες είναι και κοντοχωρια-
νοί, Μανιάτες αμφότεροι… Πάντως, όπως έμα-
θα, ο κ. Κουλιζάκος διαπίστωσε τα πολλά μη-
νύματα και τηλέφωνα που είχε λάβει ο υπουρ-
γός για την πρωτοβουλία του να οδηγήσει άμε-
σα στη Δικαιοσύνη εκείνον που κλώτσησε το
γατάκι…  

Έδωσε τη σωστή εικόνα
Την καθαρή εικόνα για την ελευθερία του Τύ-

που στην Ευρώπη έδωσε το ίδιο το Συμβούλιο
της Ευρώπης με σχετικό χάρτη και σχετική έκ-
θεση. Την έκθεση αυτή -είναι πολύ πιο αντικει-
μενική από την πρόσφατη έκθεση της ΜΚΟ
«Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα», που μας έδειχνε
πιο κάτω από χώρες που έχουν δικτατορίες-
έκανε γνωστή ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος τη
δημοσίευσε στα social media και έγινε viral.
Για την ιστορία, η Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω
σε ελευθερία του Τύπου από πολλές ευρωπαϊ-
κές χώρες. Ήταν η καλύτερη απάντηση σε
όσους έλεγαν ότι η ελευθεροτυπία στην Ελλά-
δα νοσεί… 

Επίσκεψη με νόημα αναμένεται
στο Άγιον Όρος. Ο

Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος το βράδυ της
29ης Μαΐου θα βρίσκεται

εκεί. Πρόκειται για κομβική
επίσκεψη, την ώρα που ο

«πόλεμος» Ρώσων και Ουκρανών μοναχών
στην Αγία Πολιτεία μαίνεται.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΡΑΕ

Η ψηφοφορία 
στην Ελευσίνα...

Χ
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υ Ο ερχομός του Νικολά
Βούλγαρη στη Μύκονο

Συνεργασία 
Στύλιου - Γκάγκα

Μου λένε ότι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Λίνα
Μενδώνη έγιναν πρόσφατα μέλη της Νέας
Δημοκρατίας. Η εγγραφή τους στα μητρώα
του κόμματος έγινε ηλεκτρονικά… 

ΑΞΙΖΕΙ…
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...
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Ο
φίλος μου ο Τόλης θα ξεπεράσει και τον Νοστράδαμο, να μου το θυμά-
στε… Σε ρόλο… Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Jumbo Από-
στολος Βακάκης προχώρησε σε νέες προφητείες για το μέλλον της εισηγ-
μένης εταιρείας, το λιανεμπόριο, την παγκόσμια οικονομία, τις στρατηγι-

κές αποφάσεις των κεντρικών τραπεζιτών και άλλα ζητήματα οικονομικού ενδια-
φέροντος κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Όπως
ανέφερε με το γνωστό ύφος, έρχεται οικονομικός Αρμαγεδδών: «Η κρίση ούτε καν
έχει ξεκινήσει. Το 2022 και το 2023 είναι μετά βεβαιότητας χαμένες χρονιές. Δεν
συμμερίζομαι την αισιοδοξία κανενός για τα μελλούμενα. Οδεύουμε με μαθηματι-
κή ακρίβεια στην “τέλεια καταιγίδα”. Όποιος αγνοήσει τα “σημάδια”, ο Θεός να τον
βοηθήσει, διότι θα τον χρειαστεί…».

Πλάκα έχει η Αυγέρη…
Τελικά έχουν πολλή πλάκα κάποιοι βουλευτές. Η Δώρα Αυγέρη προχθές ερχό-
μενη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου έχει να εμφανιστεί κάτι
χρόνια, είπε να κάνει το «κομμάτι» της και να δικαιολογήσει τα χρήματα που
παίρνει ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για αυτό και μπήκε
έτοιμη να αρπαχτεί με τον Βασίλη Οικονόμου, όπου τρία χρόνια τώρα δεν έχει
ακουστεί τίποτα για την Επιτροπή στην οποία προεδρεύει. Για του λόγου το αλη-
θές, άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν παρόντες στο σκηνικό, δεν έβγαλαν
κουβέντα, όπως ο Ανδρέας Ξανθός, ο Κώστας Μπάρκας, ο οποίος γενικά εύκο-
λα «μανουριάζει», η Θεανώ Φωτίου κ.ά. Και κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη
φορά ζήτησε την αποπομπή του βουλευτή από τη ΝΔ. Μάλλον ξεχνούν ότι και με
τις ψήφους τις δικές τους έκαναν τον κ. Οικονόμου πρόεδρο της Επιτροπής…
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Δέκα χρόνια 
χωρίς τη Μαρίκα
Χθες συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από
τον θάνατο της Μαρίκας και η Ντόρα
Μπακογιάννη θυμήθηκε τη μητέρα της
με ένα συγκινητικό μήνυμα. Σε ανάρ-
τησή της στο Twitter η πρώην υπουρ-
γός ανέβασε μια παλιά φωτογραφία,
όπου είναι αγκαλιά με τη μητέρα της
Μαρίκα Μητσοτάκη, και έγραψε χαρα-
κτηριστικά: «Πέρασαν κιόλας 10 χρό-
νια και είναι σαν να ακούω τη φωνή
σου κάθε μέρα». 

Ο μέχρι πρότινος πρόξενος
της Ελλάδας στη Μαριούπολη
Μανώλης Ανδρουλάκης θα
αναλάβει επικεφαλής της δι-
πλωματικής αποστολής στο
Κίεβο ως επιτετραμμένος. Θα
είναι ένα είδος επιβράβευσης
για το γεγονός ότι ήταν ο τε-
λευταίος διπλωμάτης που
έφυγε από την Ουκρανία μετά
τη ρωσική εισβολή. Ο πιθανό-
τερος χρόνος επιστροφής του
τοποθετείται μέσα στην επό-
μενη εβδομάδα. Η επαναλει-
τουργία της πρεσβείας ενδέ-
χεται να είναι και η αφορμή
για μια επίσκεψη εκεί του Νί-
κου Δένδια. 

Και ο Ντράγκι 
στον Μπάιντεν 

Μάλλον θετικό πρέπει να κριθεί
το γεγονός ότι λίγο πριν περάσει το
κατώφλι του Λευκού Οίκου ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός, ο Τζο Μπάιντεν
θα δει τον Ιταλό πρωθυπουργό. Ο
Μάριο Ντράγκι θα συναντηθεί με
τον Τζο Μπάιντεν στις 10 Μαΐου. Το
Μαξίμου εκτιμά ότι η εξέλιξη μπο-
ρεί να αποδειχτεί θετική. Υπό την
έννοια ότι Ελλάδα και Ιταλία, σε αυ-
τήν τη φάση,
έχουν πολ-
λούς κοι-
νούς στό-
χους. Συνε-
πώς η πίεση
θα είναι συν-
δυαστική.

Εισροή άνω των 580.000 ευρώ στα
ταμεία του Δήμου Καλλιθέας μετά τις
εξώδικες οχλήσεις σε ιδιωτικές εται-
ρείες ρεύματος. Μια χαρά τα κατάφερε
ο δήμαρχος Δημήτρης Κάρναβος και
έβαλε στα ταμεία του δήμου το οφειλό-
μενο «κασέρι». Ο Δήμος Καλλιθέας,
μετά την αποστολή των εξωδίκων προς
τις τρεις ιδιωτικές εταιρείες παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας, εισέπραξε οφει-
λόμενα ποσά ύψους άνω των 580.000
ευρώ, που αντιστοιχούν σε δημοτικά τέ-
λη καθαριότητας, φόρο ηλεκτροδοτού-
μενων χώρων και τέλος ακίνητης περι-

ουσίας, για το χρονικό διάστημα από τον
Ιούνιο του 2020 έως και τον Δεκέμβριο
του 2021. Είδες που όλα γίνονται τελικά;

Εγκαίνια 
στα Μελίσσια
Νέα γραφεία άνοιξε η Νέα Δημοκρατία
στα Μελίσσια και έσπευσαν να παρα-
βρεθούν στα εγκαίνια όλοι οι βουλευτές
που κατεβαίνουν στον Βόρειο Τομέα,
όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κωστής
Χατζηδάκης, ο Δημήτρης Καιρίδης αλ-
λά και ο Νίκος Παπαθανάσης. Παρών
ήταν και ο Μανώλης Γραφάκος. 

Ο Τόλης και ο Νοστράδαμος…

Και ο... άγιος φοβέρα θέλει

Α
Ξ
ΙΖ
Ε
Ι…

Ακούγεται έντονα ότι διευ-
θυντής γνωστού βουλευτή
από επαρχία, που βρίσκε-
ται κοντά στον Νομό Αττι-
κής, πιάστηκε από την Τρο-
χαία να έχει παρανομήσει
με το αμάξι του ξεπερνών-
τας το όριο ταχύτητας. Η
Τροχαία τού έριξε ένα
ωραιότατο πρόστιμο και τον
άφησε να πάει στην ευχή
του Θεού… 
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Ν
έα εθνικιστική φιέστα ετοιμά-
ζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ανήμερα τη μαύρη επέτειο της
Γενοκτονίας του Ποντιακού

Ελληνισμού. Με σκοπό να προκαλέσει
αλλά και να συσπειρώσει το ακροδεξιό
ακροατήριό του ενόψει των προεδρικών
εκλογών στην Τουρκία, στις 19 Μαΐου, ο
Ερντογάν θα «υποδεχτεί» το τέταρτο
πλωτό γεωτρύπανο, το οποίο αναμένεται
να πάρει το όνομα του σουλτάνου «Αλ-
παρσλάν».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρ-
κικού Τύπου, το νέο γεωτρύπανο της Άγ-
κυρας ξεκίνησε πριν από δύο μήνες από
τη Νότια Κορέα και τώρα βρίσκεται στα
ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής. Αν δεν
υπάρξουν απρόσμενες αλλαγές στην πο-
ρεία του, πρόκειται να ελλιμενιστεί στο
λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας το πρωί
της 19ης Μαΐου. «Εργαστήκαμε σκληρά
για να αποκτήσει έναν πλήρως ανεπτυγ-
μένο στόλο γεωτρύπανων η χώρα μας»,
ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας της
Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, επιβεβαι-
ώνοντας πως το νέο πλοίο μπορεί να
πραγματοποιήσει γεώτρηση σε βάθος
ακόμη και 12.200 μέτρων, καθώς πρόκει-
ται για γεωτρύπανο 7ης γενιάς, με μόνο
πέντε πλοία αυτού του τύπου να υπάρ-
χουν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πού θα επιχειρήσει
Η Άγκυρα δεν έχει αποκαλύψει ακόμη

την περιοχή που θα αναπτυχθεί το «Αλ-
παρσλάν», ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επιχειρήσει
να εμφανίσει την απόκτηση του τέταρτου,
πανάκριβου, πλοίου ως επιτυχία της κυ-
βέρνησής του, η οποία βρίσκεται στο στό-
χαστρο των πολιτικών του αντιπάλων για
την εκτόξευση του πληθωρισμού και το
κύμα φτώχειας που μαστίζει τη χώρα. Η
Τουρκία, άλλωστε, βρίσκεται σε παρατε-
ταμένη προεκλογική περίοδο, με τις δη-
μοσκοπήσεις να δείχνουν ότι οι δύο βα-
σικοί αντίπαλοι του Ερντογάν, οι δήμαρ-
χοι Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης,
προηγούνται με σημαντική διαφορά.

Μήνυμα Αναστασιάδη
Η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί

με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στη γει-
τονική χώρα, καθώς ο Τούρκος πρό-
εδρος δεν αποκλείεται να διοχετεύσει
στο εξωτερικό την πίεση που δέχεται,
ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερ-
μόμετρο της έντασης στο Αιγαίο. Τις ανη-
συχίες της Αθήνας αλλά και τον «φάκε-
λο» των τουρκικών προκλήσεων αναμέ-

νεται να μεταφέρει στον Τζο Μπάιντεν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη χθεσινή
συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιά-
δη, που ήρθε στην Αθήνα για να απευθύ-
νει χαιρετισμό στο 14ο Συνέδριο της Νέας
Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός αναφέρ-
θηκε στον ισχυρό άξονα Αθήνας - Λευ-
κωσίας και έστειλε μήνυμα για τη συνερ-
γασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Ελλάδα και Κύπρος πάντα εναρμονι-
σμένες, ευθυγραμμισμένες, αγωνίζονται
για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο κ. Μητσο-
τάκης, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές
συνεργασίας των δύο πλευρών στον το-
μέα της ενέργειας. Κυριάκος Μητσοτά-
κης και Νίκος Αναστασιάδης είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν για το επικείμε-
νο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ουά-
σιγκτον και τον συντονισμό των ενεργει-
ών Ελλάδας - Κύπρου «σε μια εποχή
όπου δυστυχώς ο επεκτατικός αναθεω-
ρητισμός έκανε την επανεμφάνισή του
στην ήπειρό μας» όπως είπε χαρακτηρι-
στικά ο πρωθυπουργός. 

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις
τριμερείς συνεργασίες και τις κοινές
πρωτοβουλίες των δύο πλευρών και τόνι-
σε πως όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία
αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του
διεθνούς δικαίου, «κάτι που συνέβη, με
τα ίδια επιχειρήματα μάλιστα, προ 48
χρόνων, το 1974, στην Κύπρο».

Επίθεση Τσαβούσογλου
Την ευκαιρία να ανεβάσει και πάλι τους

τόνους στα Ελληνοτουρκικά βρήκε ο
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που
κατηγόρησε την Ελλάδα και τη Frontex
για «απωθήσεις» και «θανάτους» μετα-
ναστών στο Αιγαίο. Ο Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου ισχυρίστηκε ότι η Frontex συμ-
μετείχε σε «απάνθρωπες πρακτικές» και
ότι «άνθρωποι πέθαναν στη θάλασσα για-
τί τρυπήθηκαν τα φουσκωτά τους», κατα-
λογίζοντας ευθύνες στην ελληνική πλευ-
ρά. Βέβαια, ο Τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών απέφυγε να αναφερθεί στην εργα-
λειοποίηση δεκάδων χιλιάδων μετανα-
στών από την Άγκυρα την άνοιξη του
2020 αλλά και στη μη εφαρμογή της Κοι-
νής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας καθώς και
στα περιστατικά όπου τουρκικές ακται-
ωροί συνοδεύουν λέμβους με μετανά-
στες μέχρι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. 

Στήνει «γιορτή» ανήμερα 
τη μαύρη επέτειο της
Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού με στόχο 
το ακροδεξιό ακροατήριο     

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Φιέστα Ερντογάν
με το4ο πλωτό 
γεωτρύπανο         



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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FSRU Αλεξανδρούπολης και επιστροφή από τη Βουλγαρία των 
εκκλησιαστικών θησαυρών Εικοσιφοίνισσας και Τιμίου Προδρόμου 

E
γιναν στις 3 Μαΐου τα εγκαίνια της κατα-
σκευής του FSRU Αλεξανδρούπολης, συνολι-
κού κόστους 380 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων

166,7 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από ευρωπαϊκούς
πόρους του ΕΣΠΑ (https://energypress.gr, 3/5/2022),
ενώ σε σχέση με τη δανειοδότηση του έργου η Εθνική
Τράπεζα (ΕΤΕ) ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 300
εκατ. ευρώ (https://energypress.gr 13/1/2022).

Με δεδομένη πλέον τη χρηματοδότηση από κονδύ-
λια της ΕΕ και δάνεια του FSRU Αλεξανδρούπολης,
όπου θα φτάνει το αμερικανικό LNG με πλοία Ελλή-
νων εφοπλιστών, και εξασφαλισμένη την πώλησή του
στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι ΗΠΑ
ολοκληρώνουν το στρατηγικό τους σχέδιο που στόχο
έχει να απεξαρτηθούν οι εν λόγω χώρες και η ΕΕ από
το ρωσικό φυσικό αέριο και βέβαια να εξαρτηθούν
πλήρως από το αμερικανικό LNG.

Ο FSRU Αλεξανδρούπολης είναι πλωτός τερματι-
κός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου της
εταιρείας Gastrade ΑΕ, όπου πέραν των άλλων μετό-
χων συμμετέχει με ποσοστό 20% η βουλγαρική εται-
ρεία Bulgartransgaz (Energypress, 13/1/2021).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στις 17 Ιουνίου 2021, ο FSRU Αλεξανδρούπολης
«αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδια-
σμού όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τη Βουλγα-
ρία και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, δεδομένου ότι θα αποτελέσει νέα δυνητική
πηγή ενέργειας προς σύνδεση στον αγωγό διασύνδε-
σης Ελλάδας και Βουλγαρίας (IGB)»
(ec.europa.eu/commission, 17/6/2021).

Άλλωστε, όπως τονίζεται από βουλγαρικής πλευ-
ράς, «το έργο αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής
για μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών φυσικού αε-
ρίου, η οποία περιλαμβάνει έργα διασύνδεσης Βουλ-
γαρίας - Ελλάδας, Βουλγαρίας - Ρουμανίας, Ρουμα-
νίας - Ουγγαρίας» (www.icgb.eu, 2022).

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε και το τεράστιο βουλ-
γαρικό ενδιαφέρον για το έργο που εκδηλώθηκε με
την παρουσία στα εγκαίνια του FSRU Αλεξανδρούπο-
λης του ίδιου του Βούλγαρου πρωθυπουργού Κίριλ
Πέτκοφ, ο οποίος σε δηλώσεις του «έκανε λόγο για
μια ιστορική μέρα για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα,
κατά την οποία γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την
ενεργειακή ανεξαρτησία των δύο χωρών»
(www.kathimerini.gr, 3/5/2022).

Να σημειωθεί βεβαίως ότι καθώς η Ρωσία έκοψε
πλέον την προμήθεια φυσικού αερίου προς τη Σόφια,
«το 40% των αναγκών της Βουλγαρίας σε αέριο καλύ-
πτεται με LNG από τη Ρεβυθούσα και το 60% με ρωσι-
κό αέριο που πουλάει η ΔΕΠΑ» (www.kathimerini.gr,
3/5/2022).

Ενόψει όλων αυτών, είναι προφανές ότι έχει έρθει
πλέον η στιγμή η ελληνική κυβέρνηση να θέσει μετ’
επιτάσεως το πάγιο ελληνικό αίτημα της επιστροφής
των ανεκτίμητης αξίας εκκλησιαστικών κειμηλίων
της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου και της
Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών, τα οποία λε-
ηλατήθηκαν από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατο-
χής το 1917.

Ειδικότερα με δύο γραπτές ερωτήσεις μου στις
27/9/2017 και 4/10/2017 εισήγαγα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο το θέμα της λεηλασίας του εκκλησιαστι-
κού και πολιτιστικού μας πλούτου από τις παραπάνω
δύο Ιερές Μονές, ζητώντας απαντήσεις από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που προτίθε-
ται να λάβει, σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές,
ώστε να επιστραφούν οι κλεμμένοι θησαυροί στην
πατρίδα μας, σύμφωνα με την Οδηγία 93/7/EOK για
την επιστροφή στον τόπο προέλευσής τους των κλα-
πέντων αρχαιολογικών θησαυρών και τη Σύμβαση
της ΟΥΝΕΣΚΟ UNIDROIT του 1970 για τον επαναπα-
τρισμό των πολιτιστικών αγαθών.

Στις εν λόγω γραπτές ερωτήσεις μου επισήμανα ότι

Μεγάλη Δευτέρα, στις 27/3/1917, ο βουλγαρικός κα-
τοχικός στρατός επέδραμε στην Ιερά Μονή Εικοσι-
φοινίσσης, την οποία λεηλάτησε, αρπάζοντας συνολι-
κά 907 ιερά λατρευτικά αντικείμενα, 430 χειρόγρα-
φους κώδικες, 467 αρχέτυπα. Εκτός από την Ιερά Μο-
νή Εικοσιφοινίσσης, οι Βούλγαροι κατακτητές λεηλά-
τησαν και τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προ-
δρόμου Σερρών, από την οποία αφαίρεσαν, μεταξύ
άλλων, 100 επί μεμβράνης χειρόγραφα, πάνω από 200
χαρτώα, 1.500 έντυπα βιβλία, όπως ο Κώδικας Α’ της
Μονής, το κτιτορικόν τυπικό και δέκα Νομοκανόνες
και πολλά πολύτιμα ιερά αντικείμενα.

Τα περισσότερα από τα κειμήλια που εκλάπησαν
και αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας
σήμερα κρατούνται παράνομα στη Σόφια, στο Κέντρο
Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Ivan Dujev» και στο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Βουλγαρίας, ενώ κά-
ποια άλλα πουλήθηκαν ή έφτασαν με άλλους τρό-
πους, μέσω Βουλγαρίας, σε βιβλιοθήκες εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων και ιδιωτικές συλλογές της Ευρώπης
και των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της Ελλάδας έχει τεθεί πολλές φο-
ρές το ζήτημα της επιστροφής των κλαπέντων εκκλη-
σιαστικών και πολιτιστικών θησαυρών, εκ μέρους θε-
σμικών παραγόντων της Πολιτείας και της Εκκλησίας,
όμως εδώ και εκατό χρόνια η Βουλγαρία αρνείται να
τους επιστρέψει. Το ενδεχόμενο επιστροφής των
κλαπέντων απέκλεισε με δηλώσεις ο Πρόεδρος της
Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στις 25/6/2017, γεγονός
που προκάλεσε την επόμενη μέρα την παρέμβαση του
τότε μητροπολίτη Δράμας Παύλου, ο οποίος δυστυ-
χώς εκοιμήθη πριν από λίγες ημέρες.

Απαντώντας στις 16 Νοεμβρίου 2017 στις παραπά-
νω γραπτές μου ερωτήσεις, η επίτροπος κυρία
Bieńkowska επισήμανε ότι «η οδηγία 2014/60/ΕΕ(1)
της 15ης Μαΐου 2014 προβλέπει μηχανισμούς συνερ-
γασίας και δικαστικούς μηχανισμούς για την επιστρο-
φή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί
παράνομα από το έδαφος μιας χώρας της ΕΕ και
έχουν μεταφερθεί στο έδαφος άλλης χώρας της ΕΕ
από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά. Η οδηγία αυτή
δεν έχει αναδρομική ισχύ». Και συνέχισε με νόημα
ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή των παραπά-
νω κλαπέντων εκκλησιαστικών κειμηλίων: «Ωστόσο,
κάθε κράτος-μέλος μπορεί να εφαρμόσει σε εθελον-
τική βάση τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην εν
λόγω οδηγία για αιτήματα επιστροφής πολιτιστικών
αγαθών που απομακρύνθηκαν παράνομα από το έδα-
φος άλλου κράτους μέλους πριν από την 1η Ιανουαρί-
ου 1993» (www.europarl.europa.eu, 16/11/2017).

Ενόψει λοιπόν της έμπρακτης ευρωπαϊκής αλλη-
λεγγύης που εκφράζει η Αθήνα προς τη Σόφια στο ζή-
τημα τροφοδοσίας της βουλγαρικής οικονομίας με
φυσικό αέριο μέσω Ρεβυθούσας και ΔΕΠΑ, ήρθε η
ώρα η Ελλάδα με επίσημο τρόπο να ζητήσει από τη
Βουλγαρία την επιστροφή των παραπάνω λεηλατη-
θέντων εκκλησιαστικών θησαυρών της Ιεράς Μονής
Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου και της Ιεράς Μονής Τιμί-
ου Προδρόμου Σερρών. Οψόμεθα.
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Αντιπολίτευση… χαμηλής τάσης 
Σ

φοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης
και αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοι-
νώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης των πολι-
τών απέναντι στις αυξημένες τιμές του ηλε-

κτρικού ρεύματος. 
«Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε χθες 600 ευρώ

αναδρομικά σε κάθε καταναλωτή. Μόνο που σήμερα
κοστολογεί το μέτρο στα 280 εκατ. ευρώ για 4,2 εκατ.
καταναλωτές. Όποιος κάνει τη διαίρεση καταλαβαί-
νει το μέγεθος της πολιτικής απάτης που θα αποκα-

λυφθεί στους
τραπεζικούς
λ ο γ α ρ ι α -
σμούς», ση-
μείωσε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας,
προσθέτον-
τας στο ίδιο
ύφος: «Ο κ.
Μητσοτάκης
εμφανίστηκε

πολύ θυμωμένος με τις αδικίες που ο ίδιος δημιούρ-
γησε. Αποφάσισε ξαφνικά να πολεμήσει την ακρίβεια
που δήθεν έφερε ο πόλεμος. Αλλά προσδιόρισε την
έναρξή της από αρχές Δεκέμβρη, δηλαδή τρεις μήνες
πριν ο πόλεμος ξεκινήσει. Ομολογεί από μόνος του».

Άμεση και σε οξύ ύφος ήταν η απάντηση της κυ-
βέρνησης, με τον Γιάννη Οικονόμου να κάνει λόγο για
«παιδαριώδη και ασυγχώρητα λάθη, ειδικά για πολι-
τικό αρχηγό. Μόνο στη σχολή των “Tsipronomics” θα
μπορούσαν να κάνουν τέτοιους υπολογισμούς». 

Επιβολή πλαφόν
Οξεία κριτική από το ΚΙΝΑΛ, που εγκαλεί την κυ-

βέρνηση για καθυστέρηση στη λήψη των μέτρων αλ-
λά και για απροσδιοριστία ως προς το «πώς θα επιμε-
ριστεί το κόστος σε όλους τους συντελεστές της αγο-
ράς», προσθέτοντας ότι «η δική τους πρόταση για επι-
βολή πλαφόν» μπορεί να ισχύσει από αύριο το πρωί.
Ο κ. Μητσοτάκης παρατείνει την αγωνία και την αδι-
κία για ακόμη μερικούς μήνες. Τα επιδόματα δίνουν
μια μικρή ανάσα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πρό-
βλημα που έχει γιγαντωθεί από την ατολμία και την
απραξία του όλο το προηγούμενο διάστημα». 

Η κυβέρνηση και πάλι σήκωσε το γάντι και απάντη-
σε: «Το ΚΙΝΑΛ αποφάσισε στο πλαίσιο του αντιπολι-
τευτικού διαγωνισμού υποσχέσεων με τον ΣΥΡΙΖΑ να
επαναλαμβάνει ως δήθεν λύση την επιβολή πλαφόν
στη λιανική του ρεύματος. […] Περιμένουμε συγκε-
κριμένες και κοστολογημένες απαντήσεις. Όσο για
τη ρύθμιση σε 240 δόσεις (20 χρόνια!) που προτεί-
νουν για όσους αδυνατούν να πληρώσουν, στο ΚΙΝΑΛ
κυριολεκτικά “τινάζουν την μπάνκα στον αέρα”!». 

Τροπολογία για «Κατάργηση της Ρήτρας Αναπρο-
σαρμογής, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Ειδι-
κού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ), του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανά-
λωσης στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος» κατέ-
θεσε το ΚΚΕ.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Πυρ ομαδόν» για το νέο 
πακέτο μέτρων που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση 

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τις εσωκομματικές
εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής για την εκλογή συνέδρων, νο-
μαρχιακών και δημοτικών επιτροπών. Ωστόσο τα βλέμματα
είναι στραμμένα στην κάλπη που θα στηθεί για την αλλαγή
ονομασίας του κόμματος. Όσοι, λοιπόν, ψηφίσουν την Κυ-
ριακή θα έχουν δύο επιλογές: Κίνημα Αλλαγής ή ΠΑΣΟΚ -
Κίνημα Αλλαγής 

Η πρώτη ονομασία έχει το σήμα του ΚΙΝΑΛ, ενώ η δεύτε-
ρη έχει τον ιστορικό πράσινο ήλιο
του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, η επιλογή των
δυο ονομασιών προκάλεσε εσω-
κομματικά «τζαρτζαρίσματα». Συ-
νομιλητές του Ανδρέα Λοβέρδου
υπενθύμιζαν ότι ο ίδιος είχε προ-
τείνει το 2015 το όνομα ΠΑΣΟΚ -
Δημοκρατική Παράταξη, ενώ κατά
την πρόσφατη εσωκομματική ανα-
μέτρηση για την εκλογή ηγεσίας ει-
σηγήθηκε δύο επιλογές: ΠΑΣΟΚ ή
ΠΑΣΟΚ - Δημοκρατική Παράταξη.
Η σημερινή απόφαση, που δεν εμ-
περιέχει δύο από τις επιλογές που
είχε υποστηρίξει, δεν τον βρίσκει
σύμφωνο, για αυτό όπως έλεγαν
«θα αναγκαστεί να επιλέξει το μη
χείρον». 

Διαφωνίες 
Διαφωνία με τις επιλογές του

ψηφοδελτίου διατύπωσε και ο
Χρήστος Πολυζωγόπουλος, ο

οποίος με ανάρτησή του στο FB υποστήριξε: «Τα δημοψη-
φίσματα στα κόμματα διενεργούνται κατόπιν απόφασης
των συλλογικών θεσμικών οργάνων και αφού προηγηθεί
διάλογος επί των ερωτημάτων που τίθενται σε ψηφοφορία.
Το ψηφοδέλτιο στην εκλογική διαδικασία για το όνομα της
παράταξης δεν πρέπει να δίνει λάθος μηνύματα ή να δημι-
ουργεί σύγχυση και ψευτοδιαχωρισμούς». 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΚΠΕ
του κόμματος, για τις αυριανές δια-
δικασίες προβλέπεται ότι:
• Η ψηφοφορία για την εκλογή των
4.200 συνέδρων και την ανάδειξη
των νέων οργάνων στις ΝΟ και ΤΟ
(Νομαρχιακές Επιτροπές και Συν-
τονιστικές Επιτροπές αντίστοιχα)
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8
Μαΐου 2022 από 07.00 έως 19.00,
ενώ θα υπάρξει και ξεχωριστή δια-
δικασία για την επιπλέον εκλογή
100 συνέδρων από τις οργανώσεις
των Χώρων Εργασίας και των Επι-
στημονικών Φορέων. Για τη συμμε-
τοχή στην εκλογική διαδικασία της
8ης/5/2022 απαιτείται υποχρεωτι-
κά η καταβολή αντιτίμου 1 ευρώ.
• Βασική επιδίωξη θα αποτελέσει η
λειτουργία τουλάχιστον ενός εκλο-
γικού κέντρου σε κάθε δήμο, με
όσο το δυνατόν περισσότερα εκλο-
γικά τμήματα (κάλπες).   

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Εσωκομματικά «τζαρτζαρίσματα» 
για την αλλαγή ονομασίας στο ΚΙΝΑΛ

Έντονη αντίδραση
του Ανδρέα Τσούνη
Με ιδιαίτερα οξύ ύφος και με ευθείες
βολές κατά της ηγεσίας του Κινήμα-
τος σχολίασε τη διαδικασία κατάρτι-
σης του ψηφοδελτίου ο σύζυγος της
Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσού-
νης. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, σημειώνει ότι με
την ονομασία που προτείνεται θα
υπάρχει το παράδοξο φαινόμενο ο τίτ-
λος ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται και στο
ΑΦΜ του καθαρού φορολογικά Κινή-
ματος Αλλαγής και στο μαυρισμένο
ΑΦΜ του ΠΑΣΟΚ. «Η Φώφη Γεννημα-
τά ήταν λιγότερο ΠΑΣΟΚ; Είναι κάποι-
ος περισσότερο ΠΑΣΟΚ από όσο ήταν
η Φώφη;», αναρωτήθηκε για να κατα-
λήξει: «Τα συζήτησε ή τα αποφάσισε
κάποιο όργανο; […] Νιώθω ότι είναι
σαν να ζητούμε πολλά από κάποιον
που είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει».
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Πώς και πότε θα δοθούν
τα 600€ της επιδότησης

Του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε
ως και σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ
θα ανέλθει το συνολικό κόστος
των μέτρων για ηλεκτρική ενέρ-
γεια και φυσικό αέριο που εξήγ-

γειλε η κυβέρνηση για τους μήνες Μάιο και
Ιούνιο, συνεχίζοντας το «μοντέλο» των επι-
δοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος
και φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΝ Κώστα
Σκρέκα, με το πακέτο στήριξης απορρο-
φάται το 100% της αύξησης στα κοινωνικά
τιμολόγια,  που φτάνουν περίπου τα
500.000 νοικοκυριά, το 85% της αύξησης
σε όλα τα οικιακά τιμολόγια (όλες οι κα-
τοικίες), το 82% της αύξησης σε 1.250.000
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 90%-
95% της αύξησης στους αγρότες και τα
αγροτικά τιμολόγια. 

Σημειώνεται ότι τα ποσά ενίσχυσης για
τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν στο τέλος
του μήνα, ωστόσο, για τον μήνα Ιούνιο
επιδοτείται το 60% της αύξησης για όλους
τους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν
χρεωθεί οι καταναλωτές και έχουν εκδο-
θεί από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον
Μάιο του 2022. 

Στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ
Αφορά οικιακούς καταναλωτές για

χρεώσεις της κύριας κατοικίας τους που
δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις
που έχουν εκδοθεί μέσα από τους λογα-
ριασμούς ρεύματος. Η επιδότηση θα κα-
τατεθεί στους λογαριασμούς IBAN που
έχουν δηλωθεί. Καλύπτεται το 90% των
νοικοκυριών, ενώ δεν μπορεί να ξεπερά-

σει τα 600 ευρώ ανά καταναλωτή με εισο-
δηματικό όριο έως και 45.000 ευρώ (οι-
κογενειακό). Ουσιαστικά θα αφορά συνο-
λική αύξηση λογαριασμών ρεύματος από
30 ευρώ και πάνω. 

Για τον σκοπό αυτό, όπως είπε ο κ. Σκυ-
λακάκης, θα υπάρξει ειδική πλατφόρμα σε
συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής αλλά και την ΑΑΔΕ. Ο καταναλω-
τής δεν θα χρειάζεται να εισαγάγει τις χρε-
ώσεις, καθότι αυτό θα γίνεται απευθείας
από τις εταιρείες - παρόχους ενέργειας. Το
σημαντικό όπως εξήγησε είναι να έχει δη-
λωθεί στο Ε1 η διαμονή (πρώτη κατοικία).

Η πλατφόρμα θα ανοίξει τον Ιούνιο, επο-
μένως τα χρήματα δεν αποκλείεται να
μπουν και τον Ιούλιο, αν αυτό δεν γίνει

απευθείας ή δεν υπάρξει καθυστέρηση.
Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση την ιδιο-

κτησία ή τη συνιδιοκτησία. Το κόστος αυ-
τού του μέτρου υπολογίζεται στα 280 εκα-
τομμύρια ευρώ.

Νοικοκυριά
Η επιδότηση αφορά όλες τις κατοικίες

κύριες και μη κύριες, χωρίς εισοδηματικά
κριτήρια και για το σύνολο της κατανάλω-
σης. Τον Μάιο στις κύριες κατοικίες απορ-
ροφάται το 86% της αύξησης για τις πρώτες
300 κιλοβατώρες κατανάλωσης, με μέση
ενίσχυση 56,5 ευρώ. Η ενίσχυση θα είναι
κλιμακωτή, με συνέπεια για τις πρώτες 150
kWh η επιδότηση να διαμορφώνεται σε
205 ευρώ/MWh. Για μηνιαία κατανάλωση

από 151 έως 300 kWh, διαμορφώνεται σε
160 ευρώ/MWh.

Επιδότηση θα υπάρξει πλέον για το σύ-
νολο της κατανάλωσης πάνω από τις 300
κιλοβατώρες, όπως και για τις μη κύριες
κατοικίες. Η μοναδιαία ενίσχυση θα είναι
100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ώστε να απορ-
ροφηθεί το 50% των αυξήσεων.

Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οι-
κιακού Τιμολογίου, η επιδότηση θα ανέλ-
θει σε 215 ευρώ/MWh για το σύνολο της
κατανάλωσης, με στόχο την απορρόφηση
του 100% των αυξήσεων. Το συνολικό ποσό
της επιδότησης για τους οικιακούς κατα-
ναλωτές τον Μάιο θα διαμορφωθεί σε 200
εκατ. ευρώ.

Επαγγελματίες-επιχειρήσεις
Στα επαγγελματικά τιμολόγια, η μοναδι-

αία 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το σύνο-
λο της κατανάλωσης. Επιπλέον, για τις μι-
κρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με
παροχή ισχύος έως 35kVA και για όλα τα
αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής,
ενισχύεται με πρόσθετη επιδότηση 50 ευ-
ρώ/MWh το σύνολο της κατανάλωσης.
Άρα, η συνολική μοναδιαία επιδότηση
ανέρχεται στα 170 ευρώ για τον Μάιο.

Τι θα ισχύσει για το φυσικό αέριο
Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, η κρατική επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά
θερμική MWh τον Μάιο για όλα τα νοικοκυριά και για το σύνολο της μηνιαίας
κατανάλωσης. Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να προσφέρει έκπτω-
ση την ίδια περίοδο ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh. Ανάλογα συνεχίζεται η
επιδότηση για όλους τους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές στα 20
ευρώ ανά θερμική MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Απορροφάται το 85% 
της αύξησης σε όλα τα οικιακά
τιμολόγια - Αναδρομικά 
έως 600 ευρώ στην «τσέπη»
του καταναλωτή
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Ο
αντιπρόεδρος της Βουλής και

βουλευτής Αρκαδίας με το ΚΙ-

ΝΑΛ Οδυσσέας Κωνσταντινό-

πουλος, λίγο προτού ανοίξει η αυλαία για

τις εσωκομματικές διαδικασίες, όπου με-

ταξύ άλλων οι πολίτες θα αποφασίσουν και

για την αλλαγή της ονομασίας του κόμμα-

τος, δεν θέλει να προκαταλάβει το αποτέ-

λεσμα, υπογραμμίζοντας ότι «ο νέος πρό-

εδρος θέλει να αποφασίζει ο κόσμος της

παράταξης χωρίς να δίνεται γραμμή από

ψηλά». Είναι ξεκάθαρος για το θέμα των

εκλογών, τονίζοντας ότι «πρέπει να γίνουν

γιατί η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει,

εφόσον δεν δίνει λύση στα προβλήματα

των πολιτών».

Από τη Δευτέρα η παράταξή σας,

όπως όλα δείχνουν, θα επαναφέρει

την ιστορική της ονομασία. Τι σημα-

τοδοτεί αυτή η πρωτοβουλία για την

πορεία που έχει χαράξει η νέα ηγε-

σία του Κινήματος;

Η απόφαση για το όνομα της παράταξης

είναι στα χέρια των πολιτών! Ο νέος πρό-

εδρος θέλει να αποφασίζει ο κόσμος της

παράταξης χωρίς να δίνεται γραμμή από

ψηλά. Τη Δευτέρα έπειτα από πολλά χρό-

νια θα εκλεγούν τα πρόσωπα που θα δί-

νουν τη μάχη για να γίνει πλειοψηφική η

παράταξη σε κάθε τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδο-

μένα, η θετική ορμή που απέκτησε το

κόμμα σας μετά τις εσωκομματικές

εκλογές του Δεκεμβρίου συνεχίζε-

ται. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπο-

ρεί να αποτελέσουν «βαρίδια» σε αυ-

τήν τη διαδρομή;

Αν πορεύεσαι αξιακά, υπεύθυνα και με

συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποκτάς την

εμπιστοσύνη του κόσμου. Η αποδοχή των

πολιτών δεν μπορεί να είναι βαρίδι. Στις

εκλογές ζητάμε να έχουμε το μεγαλύτερο

δυνατό ποσοστό για να εφαρμόσουμε το

σοσιαλδημοκρατικό μας πρόγραμμα.

Ορισμένες φορές μοιάζει σαν να

υποβάλλετε τους πολιτικούς σας αν-

τιπάλους στο «μαρτύριο της σταγό-

νας». Τελικώς, πρέπει να γίνουν

εκλογές τώρα και, αν ναι, τι θα απαν-

τήσετε στο δίλημμα «συνεργασία ή

ακυβερνησία»;

Εκλογές πρέπει να γίνουν, γιατί η κυ-

βέρνηση αυτή πρέπει να φύγει εφόσον δεν

δίνει λύση στα προβλήματα των πολιτών,

αλλά μέχρι τώρα η έξαρση της πανδημίας

λειτουργούσε ανασταλτικά. Αναφορικά με

το δεύτερο ερώτημα, έχουμε ξεκαθαρίσει

ότι θα μείνουμε πιστοί στο σοσιαλδημο-

κρατικό μας πρόγραμμα, είναι αυτό που

πιστεύουμε ότι θα δώσει λύσεις στα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αν θέ-

λει κάποιος να συζητήσει μαζί μας, θα πε-

ριμένουμε να το κάνει την πρώτη Κυριακή.

Η ακυβερνησία θα προκύψει αν τα λοιπά

κόμματα δεν επενδύσουν σε ευρείες προ-

γραμματικές συνεργασίες, αλλά συνεχί-

σουν διακαώς να αποζητούν την εξουσία.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα λειτουρ-

γήσει το δικό μας πρόγραμμα επικουρικά

σε μια ήδη δοκιμασμένη συνταγή αποτυ-

χίας, όπως οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Εμείς από την πίσω πόρτα δεν θα κάνουμε

πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα και τον κ. Μη-

τσοτάκη.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα

στήριξης. Η οικονομία αντέχει το κό-

στος για αυτό το «εθνικό σχέδιο»

ώστε να είναι και ουσιαστικά λει-

τουργικό για την κοινωνία;

Ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι κρί-

σεις είναι ιδεολογικός. Έτσι και σήμερα η

κυβέρνηση καθυστερεί την αντιμετώπιση

της ακρίβειας, δίνοντας προτεραιότητα

στην αυτορρύθμιση των αγορών ευνοών-

τας τους ηλεκτροπαραγωγούς, αντί να

φροντίσει για την επιβίωση νοικοκυριών

και επιχειρήσεων που δεινοπαθούν. Από τα

μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση φάνηκε

ότι δεν πρόκειται να θιγούν τα υπερκέρδη

των ηλεκτροπαραγωγών. Εμείς πιστεύου-

με σε ένα σοσιαλδημοκρατικό εθνικό σχέ-

διο, γιατί αυτό μπορεί να συνδυάσει την

ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη και

να δώσει λύση στα προβλήματα.

Αντιπρόεδρος Βουλής, βουλευτής Αρκαδίας με το ΚΙΝΑΛ 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 

«Εκλογές πρέπει να γίνουν
για να φύγει η κυβέρνηση» 

Κ
υριακή 8 Μαΐου. Εσωκομματικές εκλογές ανάδει-
ξης οργάνων και συνέδρων και επιλογή ονόματος
για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Στον δρόμο για το 3ο Συνέ-

δριο που θα αποτελέσει το επιστέγασμα μιας πορείας για το
κόμμα, την οποία διανύουμε όλη τη φετινή «ακαδημαϊκή»
χρονιά, από την ανακοίνωση εκλογών ανάδειξης ηγεσίας και
μετά… Ο στόχος; Ολικό «restart», άνοιγμα στην κοινωνία, το
κεντρικό τρίπτυχο «ενότητα, αυτόνομη πορεία, ανανέωση». 

Οι εκλογές της Κυριακής είναι μια απτή απόδειξη της πρό-
θεσης το κόμμα να είναι και να παραμείνει ανοιχτό, να διέπε-
ται από διαφάνεια και δημοκρατία. Τα όργανά μας θα εκλε-
γούν από τη βάση, ώστε ο ρόλος τους να είναι κομβικός στην
επαφή με όλους τους ανθρώπους που συνιστούν το κόμμα
στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, με άμεση σχέση
εκπροσώπησης. Όλα τα στελέχη καλούμαστε τώρα να οδη-

γήσουμε μαζί τον χώρο μας μπροστά, με κεντρικό άξονα την
πολλή δουλειά. 

Η πρώτη δουλειά μας ενόψει του συνεδρίου είναι η πολιτι-
κή ώσμωση. Θα συζητήσουμε πολιτικά, θα θέσουμε θέσεις
και απόψεις στο τραπέζι, μικροί και μεγάλοι, και αυτή η πολι-
τική διαδικασία θα μας κάνει δυνατότερους. Αυτό ήταν και το
δυνατό σημείο του χώρου μας διαχρονικά. Ξέρουμε τη ση-
μασία των διαδικασιών και της πολιτικής. 

Η ενότητα και η ανανέωση της παράταξης, δύο παράλλη-
λοι και καθ’ όλα συμβατοί στόχοι, θα επιτευχθούν μόνο έτσι.
Στην καρδιά αυτών των εννοιών βρίσκονται οι αξίες και οι
αρχές μας και οι κοινές μάχες που έχουμε να δώσουμε για το
όφελος της κοινωνίας, για να εκφράσουμε όλους τους προ-
οδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες που βρίσκονται και
παραμένουν σε ένα αδιέξοδο μεταξύ μιας ακραίας νεοφιλε-

λεύθερης και αντιλαϊκής κυβέρνησης και ενός ΣΥΡΙΖΑ που
δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη ως εναλλακτική. 

Η αυτόνομη πορεία μας, λοιπόν, είναι μια ξεκάθαρη πο-
λιτική επιλογή, εκφρασμένη από τον πρόεδρο Νίκο Αν-
δρουλάκη, χωρίς καμία περιστροφή, όσο και αν οι προ-
σπάθειες αποπροσανατολισμού είναι συνεχόμενες από
όλες τις πλευρές. 

Θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, αφήνοντας πίσω
ό,τι πλήγωσε την παράταξη στο παρελθόν και θα κάνουμε τη
δουλειά που απαιτείται για να αποδείξουμε ότι το αδιέξοδο
του τοξικού διπόλου είναι επίπλαστο. Είμαστε εδώ για να
διεκδικήσουμε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών με πολιτικές
προτάσεις, υλοποιήσιμες και συγκεκριμένες και η ψήφος
στο κόμμα μας θα είναι ψήφος με αξιοπιστία. Αυτό θα πρέπει
να είναι το ηχηρό μήνυμα του Συνεδρίου και όλων μας.

της
Ρωξάνης 
Μπέη

Δικηγόρος 
και δημοτική 
σύμβουλος 
Δήμου Αθηναίων

Η επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ έχει πολιτική και όχι αδιέξοδα
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Δικαιώθηκε ο Σταμάτης Πουλής, Α’ επι-
λαχών στη Δυτική Αττική στις βουλευτικές
εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, μετά την
Πράξη Αρχειοθέτησης της Εισαγγελίας Οι-
κονομικού Εγκλήματος, για την υπόθεση
της τροφοδοσίας της δομής των οροθετι-
κών του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Ο κ. Πουλής, ως πρόεδρος του Σωματεί-
ου Εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ, κατηγο-
ρήθηκε από τον τότε αναπληρωτή υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη για εμπλοκή σε δια-
γωνιστικές διαδικασίες που αφορούσαν
την τροφοδοσία της δομής οροθετικών του
ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς ο ίδιος υπήρξε διοικητι-
κά υπεύθυνος λειτουργίας της, με την υπό-
θεση να καταλήγει στην τακτική Δικαιοσύ-
νη, η οποία και αποφάνθηκε χθες. 

Σκευωρία
Μετά την απόφαση να αρχειοθετηθεί η

υπόθεση και να δικαιωθεί έτσι ο Σταμάτης

Πουλής, ο ίδιος ανέφερε σε ανακοίνωσή
του ότι αποκαλύφθηκε η σκευωρία, αφή-
νοντας παράλληλα αιχμές εναντίον του
Παύλου Πολάκη, χαρακτηρίζοντάς τον
«αρχιτέκτονα αυτής της πρωτοφανούς
σκευωρίας» και κάνοντας λόγο για «“παλι-
κάρια της φακής” των δημοσιογραφικών
παραμάγαζων». Ο πρώην πρόεδρος των
εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ υποστήριξε

μεταξύ άλλων για τη δικαίωσή του: «H από
15/3/2022 Πράξη Αρχειοθέτησης της Ει-
σαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, για
την υπόθεση της τροφοδοσίας της δομής
των οροθετικών του ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι για
μένα η δικαίωση ενός μεγάλου αγώνα για
να λάμψει η αλήθεια. Και είναι ταυτόχρονα
η καταδίκη του παρακράτους του ΣΥΡΙΖΑ
που με το ψεύδος, τη σπίλωση και τη συκο-

φαντία επιδίωξε συνειδητά την ηθική και
πολιτική εξόντωσή μου.

Ο αρχιτέκτονας αυτής της πρωτοφανούς
σκευωρίας Παύλος Πολάκης και τα “παλι-
κάρια της φακής” των δημοσιογραφικών
παραμάγαζων που ανέλαβαν εργολαβικά
να ρίξουν τόνους λάσπης εναντίον μου, πή-
ραν την απάντησή τους από την ελληνική
Δικαιοσύνη. Νίκησε η αλήθεια απέναντι σε
αυτούς που δεν ντράπηκαν να στήσουν
“σκάνδαλο” εργαλειοποιώντας το κοινωνι-
κό έργο σίτισης άπορων οροθετικών».

Τέλος, ο κ. Πουλής ευχαρίστησε όσους
τον στήριξαν και τόνισε ότι θα συνεχίσει να
μάχεται για τη «γαλάζια» παράταξη, τα ιδα-
νικά της και την πατρίδα, ενώ έκλεισε ανα-
φέροντας: «Συνεχίζω να είμαι στην πρώτη
γραμμή για το καλύτερο αύριο που αξίζει
στη Δυτική Αττική και τα παιδιά της. Συνε-
χίζω να πιστεύω ακράδαντα πως η αλήθεια
είναι ανίκητη!».

Δικαίωση για τον Σταμάτη Πουλή του ΚΕΕΛΠΝΟ που καταγγέλλει Πολάκη

Ο
ι πικάντικες ειδήσεις
είναι «ψωμοτύρι» για
τα ταμπλόιντ διεθνώς.
Αυτό «πουλάνε» εδώ

και δεκαετίες, το ροζ με οσμή
σκανδάλου και προεκτάσεις οι-
κονομικές, πολιτικές, καλλιτε-
χνικές, κοινωνικές. Αυτό υποτί-
θεται ότι κάνουν και τα δικά μας
ταμπλόιντ, μόνο που κάποιοι εκ-
δότες ανακάλυψαν πως μέσα από
μια «είδηση» μπορούν να κάνουν
και το βρόμικο πολιτικό παιχνίδι
τους, να εξυπηρετήσουν τα δικά
τους σκοτεινά σχέδια περνώντας
μηνύματα πίσω από ροζ 100% fa-
ke news. 

«Πάσχα υπουργού με ερωμένη
και σύζυγο» έγραφε ο πηχυαίος
τίτλος μεγάλου ταμπλόιντ την πε-
ρασμένη Τρίτη, με «αποκαλύ-
ψεις» για τα όσα συνέβησαν τις
ημέρες του Πάσχα σε resort της
επαρχίας. «Προβεβλημένος
υπουργός της κυβέρνησης (με το
στιλ κλαρινογαμπρού που καμα-
κώνει τα θηλυκά) επέλεξε να πε-
ράσει το Πάσχα μαζί με τη σύζυγό
του σε γκλαμουράτο και πολυδια-
φημισμένο resort της περιφέρει-
ας» αντιγράφουμε από το «ρε-
πορτάζ», που συνεχίζει: «Ελάτε
όμως που στο resort όπου διέμε-

νε μετά της επίσης προβεβλημέ-
νης γυναικός του κατέλυσε και
η… φρέσκια ερωμένη του; Τάχα
μου να περάσει κι εκείνη τις άγιες
αυτές ημέρες κοντά στη φύση,
μακριά από τις επαγγελματικές
της υποχρεώσεις». 

Πικάντικα ψέματα
Η «είδηση» διανθίζεται με διά-

φορες πικάντικες λεπτομέρειες,

για το πώς «δραπέτευε» ο υπουρ-
γός από τη σύζυγο για να συναν-
τήσει την ερωμένη, αλλά και την
υπενθύμιση πως το συγκεκριμέ-
νο κυβερνητικό στέλεχος αρέ-
σκεται σε «ερωτικές περιπετει-
ούλες» συνήθως με τηλεοπτικές
περσόνες ή καλλιτέχνιδες. 

Η στόχευση είναι σαφής, με τον
υπουργό και τη σύζυγό του να
φωτογραφίζονται ως «προβεβλη-

μένοι» και με συχνές τηλεοπτικές
παρουσίες, όπως και η αναφορά
ότι το κυβερνητικό στέλεχος συ-
νηθίζει να κάνει «παρέα» με
γκλαμουράτες κυρίες του θεάμα-
τος, αφού και στο παρελθόν
έχουν γίνει προσπάθειες να τον
εμπλέξουν σε τέτοιες ιστορίες. 

Το θέμα, βεβαίως, είναι η ίδια η
ανακρίβεια της είδησης. Το από-
λυτο fake news, καθώς ο συντά-

κτης του «ρεπορτάζ» δεν φρόντι-
σε καν να διασταυρώσει αν στο
συγκεκριμένο resort είχε κατα-
λύσει και η υποτιθέμενη ερωμέ-
νη, με την οποία προσπαθούν να
συνδέσουν εδώ και καιρό τον
πρωτοκλασάτο υπουργό. Αλλά θα
αφήσουμε την αλήθεια να χαλά-
σει ένα καλό ρεπορτάζ;

Και το σημαντικότερο είναι πού
στοχεύει αυτή η άθλια επίθεση σε
βάρος του υπουργού. Γιατί ο συγ-
κεκριμένος και λόγω χαρτοφυλα-
κίου χειρίζεται κρίσιμες υποθέ-
σεις οικονομικού ενδιαφέροντος
αλλά και εξαιτίας του ότι και στο
παρελθόν βρέθηκε στο επίκεντρο
σκευωρίας, είναι από τους βασι-
κότερους διώκτες των «απέναντι»
και των εξαπτέρυγών τους στα
ΜΜΕ, όπως είναι και ο εκδότης
του ταμπλόιντ που έκανε πρωτο-
σέλιδο την ψευδέστατη είδηση. 

Ροζ fake news σε βάρος υπουργού

Τι κρύβεται πίσω 
από την πρωτοσέλιδη, 
άθλια επίθεση που 
εξαπέλυσε λαϊκό 
ταμπλόιντ



Σ
οκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία
της Καβάλας από τη νέα γυναικοκτο-
νία που έρχεται να προστεθεί στον
μακρύ, αιματογραμμένο κατάλογο.

Θύμα αυτήν τη φορά μια 43χρονη φαρμακο-
ποιός, η οποία διατηρούσε την επιχείρησή της
στις Πηγές του Δήμου Νέστου και δράστης ο
55χρονος σύζυγός της, ο οποίος μετά τη δο-
λοφονία αποπειράθηκε να δώσει τέλος και
στη δική του ζωή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το από-
γευμα της Πέμπτης 5/5 στο φαρμακείο της
43χρονης, όταν ο 55χρονος πήγε στην επιχεί-
ρηση της συζύγου του και αφού λογομάχησαν
έντονα, της επιτέθηκε και την έπνιξε με τα ίδια

του τα χέρια. Το ζευγάρι φέρεται να αντιμετώ-
πιζε σοβαρά προβλήματα στη σχέση του, ενώ
πληροφορίες αναφέρουν ότι η φαρμακοποιός
φέρεται να ζήτησε από τον σύζυγό της να χω-
ρίσουν, κάτι που τον έκανε να «θολώσει» επει-
δή τη ζήλευε παθολογικά. Το ενδεχόμενο που
εξετάζει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καβάλας
είναι ο συζυγοκτόνος να προσπάθησε να κα-
λύψει τα ίχνη του, προσποιούμενος ότι το φαρ-
μακείο δεν θα ανοίξει λόγω επαγγελματικών
υποχρεώσεων της γυναίκας του.

Στη συνέχεια, με ένα αιχμηρό αντικείμενο,
ο 55χρονος επιχείρησε να δώσει τέλος στη
ζωή του -χωρίς να τα καταφέρει- και πλέον
νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο
Καβάλας.

Προηγουμένως είχε καλέσει το τοπικό
Αστυνομικό Τμήμα, λέγοντας στον αξιωματι-
κό υπηρεσίας, «έκανα κακό στη γυναίκα
μου». Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο
σημείο, εντόπισαν τη 43χρονη νεκρή σε ένα
ράντζο που είχε για να ξεκουράζεται τις μεση-

μεριανές ώρες που έκλεινε το φαρμακείο και
τον 55χρονο με πληγές και αίματα στους καρ-
πούς του. Ο θάνατος της φαρμακοποιού χαρα-
κτηρίζεται ασφυκτικός, ενώ το ζευγάρι είχε
αποκτήσει δύο παιδιά, ηλικίας 10 και 6 ετών,
που είναι σε κατάσταση σοκ μετά τα όσα συνέ-
βησαν. «Έχουν δύο παιδιά και ποτέ δεν είχαν
δώσει δικαιώματα για να καταλάβει το χωριό
ότι κάτι συνέβαινε. Όλοι έχουμε σοκαριστεί,
γιατί η γυναίκα ήταν αξιόλογη και αγαπητή στη
γειτονιά. Κανείς, φυσικά, δεν μπορεί να ξέρει
τι πραγματικά συνέβαινε μεταξύ τους», εξη-
γούν κάτοικοι του χωριού της Καβάλας. 
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Γυναικοκτονία στην Καβάλα με
θύμα 43χρονη φαρμακοποιό - 
Ο ζηλότυπος δράστης
νοσηλεύεται φρουρούμενος
στο νοσοκομείο
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Σαρωτικές αλλαγές σε δύο κορυ-
φαίες υπηρεσίες της Γενικής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Αττικής απο-
φάσισε η πολιτική και φυσική ηγε-
σία του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη. 

Πιο αναλυτικά, ο νέος αρχηγός της
ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Σκούμας, φαίνεται να έχει ζητήσει
την απομάκρυνση προς άλλες υπη-
ρεσίες (σ.σ. όπως το Τμήμα Μεταγωγών) του διοικητή και του υποδιοικητή του Τμήματος
Δίωξης Ανθρωποκτονιών, καθώς επίσης και του διοικητή του Τμήματος Δίωξης Εκβια-
στών. Πρόκειται για αιφνιδιαστικές αποφάσεις, που έρχονται λίγες ημέρες μετά τις τακτι-
κές κρίσεις και μετακινήσεις αξιωματικών στο Σώμα. Πληροφορίες της «Political» ανα-
φέρουν ότι οι αλλαγές θα γίνουν μεν για «υπηρεσιακούς λόγους», ωστόσο, κρύβουν δυ-
σαρέσκεια για χειρισμούς σε κάποιες κομβικές υποθέσεις.

Οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί, τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια, έχουν χειριστεί
μεγάλες υποθέσεις που απασχόλησαν για μήνες την κοινωνία, όπως η δολοφονία της Κα-
ρολάιν στα Γλυκά Νερά, οι αιφνίδιοι θάνατοι των τριών παιδιών στην Πάτρα, αλλά και
εκτελέσεις ανθρώπων που τα ονόματά τους έχουν συνδυαστεί με την «αθηναϊκή νύχτα».

ΓΑΔΑ: Σαρωτικές αλλαγές με μετακίνηση διοικητών
του Ανθρωποκτονιών και της Δίωξης Εκβιαστών 

Στραγγάλισε
τη σύζυγό του 
και μετά έκοψε
τις φλέβες του

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Ε
ν αναμονή των τεχνικών εκθέσε-
ων των ειδικών βρίσκεται η Ρού-
λα Πισπιρίγκου, η οποία μέσω του
συνηγόρου της εμφανίζεται έτοι-

μη να καταθέσει αίτηση αντικατάστασης
της προσωρινής της κράτησης μόλις έχει
στα χέρια της όλα τα στοιχεία.

«Περιμένουμε τις τεχνικές εκθέσεις των
ειδικών, καθώς απαιτείται χρόνος για να γί-
νει αναλυτικός έλεγχος του ογκωδέστατου
ιατρικού φακέλου», ανέφερε σε τηλεοπτι-
κή εκπομπή ο Όθωνας Παπαδόπουλος. Ο
συνήγορος της 33χρονης που κατηγορεί-
ται για τη δολοφονία της κόρης της Τζωρ-
τζίνας, σχολιάζοντας την απαθή, σύμφωνα
με καταθέσεις, στάση της απέναντι στους
θανάτους των παιδιών της, σημείωσε ότι
«τα συμπεριφορικά στοιχεία είναι επικίν-
δυνα για να στηριχθεί κανείς γιατί μπορεί
να είναι προϊόν παρεξήγησης. Σίγουρα δεν
μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον
επειδή η συμπεριφορά του δεν είναι αυτή
που θα προσδοκούσαμε».

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η έρευνα
από τους άνδρες του Ανθρωποκτονιών, οι
οποίοι λαμβάνουν καταθέσεις όλο αυτό το
διάστημα. Μάλιστα, φαίνεται πως έχει ολο-
κληρωθεί ο κύκλος καταθέσεων των για-
τρών των δύο νοσοκομείων για τον θάνατο

της Μαλένας τον Απρίλιο του 2019. Χθες
επίσης ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις
πέντε γιατρών και νοσηλευτών του Ογκο-
λογικού Νοσοκομείου «Ελπίδα» αλλά και
της μονάδας ΜΕΘ του Νοσοκομείου
«Αγλαΐα Κυριακού» στο τμήμα Εγκλημά-
των κατά Ζωής για τον θάνατο της Μαλέ-
νας. Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατέθε-
σαν είναι και ο 42χρονος εντατικολόγος
που προσπάθησε να κάνει την ανάνηψη
στη Μαλένα το 2019. Ο συγκεκριμένος άν-
θρωπος είχε περιγράψει μάλιστα στην
αστυνομία την αδιάφορη στάση της Ρού-
λας Πισπιρίγκου όταν της ανακοίνωσε ότι

το παιδί της απεβίωσε και εκείνη ρωτούσε
για τον βηματοδότη, αντίδραση που τον πα-
ραξένεψε.

Συμμορία ανηλίκων
έσπερνε τον τρόμο 
στην Ακρόπολη

Φόβος και τρόμος στην περιοχή της Ακρόπολης
είχε γίνει μια πολυμελής συμμορία -με ανήλικα κυ-
ρίως μέλη- πραγματοποιώντας δεκάδες κλοπές και
ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα στα θύματά τους,
ακόμη και με την απειλή μαχαιριού. Η Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Αθηνών σχημάτισε δικογραφία για συνο-
λικά 27 άτομα, εκ των οποίων τα 18 είναι ανήλικα. Συ-
νολικά έγιναν 13 συλλήψεις (10 ανήλικοι), ενώ άλλα 4
μέλη της συμμορίας είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές
για άλλα αδικήματα. Εκτός από την Ακρόπολη, «χτυ-
πήματα» έχουν καταγραφεί ακόμη σε Καλλιθέα, Νέα
Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο. Δρούσαν κυρίως νυχτε-
ρινές ώρες στα βραχάκια της Ακρόπολης, βάζοντας
στο στόχαστρο πεζούς (ανήλικους ή νεαρούς) και
τουρίστες, ενώ εμπλέκονται και σε κλοπές σε αυτο-
κίνητα, καταστήματα και οικίες. Τα κλοπιμαία δίνον-
ταν σε κλεπταποδόχους, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμ-
πλοκή των 27 μελών της σπείρας σε 13 περιπτώσεις
ληστειών και άλλες 31 περιπτώσεις κλοπών. Όλοι οι
δράστες έχουν συλληφθεί ξανά κατά το παρελθόν
και μάλιστα κάποιοι με την αυτόφωρη διαδικασία. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Πώς σχολίασε ο δικηγόρος
της Πισπιρίγκου τις
καταθέσεις για την περίεργη
συμπεριφορά της - 
Τι περιμένει για να κάνει
αίτηση αποφυλάκισης

«Άκουγε απαθής 
τους θανάτους 
των παιδιών της»
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Θέλουν τον ολοκληρωτικό
έλεγχο της Μαριούπολης για την
επέτειο της νίκης επί των
ναζιστών το 1945 - Η μεγάλη
ουκρανική αντεπίθεση
αναμένεται περί τα μέσα Ιουνίου

Ο
ρόσημο του πολέμου αναμένε-
ται να αποτελέσει η 9η Μαΐου,
καθώς οι Ρώσοι θέλουν να
έχουν πετύχει πάση θυσία τον

ολοκληρωτικό έλεγχο της Μαριούπολης με
την κατάληψη και της χαλυβουργίας Azov-
stal για την επέτειο της νίκης του σοβιετι-
κού στρατού επί των ναζιστών το 1945.

Σε Ντονμπάς και Οδησσό
Οι Ουκρανοί ετοιμάζονται για σκληρές

μάχες και σε άλλα μέτωπα, όπως στο
Ντονμπάς και την Οδησσό. Ο σύμβουλος
του Ουκρανού προέδρου Ολεξίι Αρεστό-
βιτς εμφανίστηκε βέβαιος για τον ρωσικό
στόχο ως προς την κατάληψη του Azovstal
μέχρι τη Δευτέρα, ενώ οι ουκρανικές Αρ-
χές προεξοφλούν μια ρωσική απόβαση
στην Οδησσό.

«Φιλοδοξία των Ρώσων είναι να κυριεύ-
σουν το Azovstal και να δώσουν στον Πού-
τιν μια “νίκη” την 9η Μαΐου», είπε ο κ. Αρε-
στόβιτς.

Η κατάληψη της αχανούς χαλυβουργίας
θα επιτρέψει στη Μόσχα να δηλώσει ότι
έθεσε υπό τον πλήρη έλεγχό της τη μαρτυ-
ρική Μαριούπολη, πόλη και λιμάνι στρατη-
γικής σημασίας στο νότιο άκρο του Ντονμ-
πάς, που έχει καταστραφεί από δύο μήνες
πολιορκίας και βομβαρδισμών.

Περίπου 2.000 Ουκρανοί μαχητές, σύμ-
φωνα με την εκτίμηση της Ρωσίας, βρί-
σκονται οχυρωμένοι σε έναν τεράστιο λα-
βύρινθο από σήραγγες και αποθήκες κάτω
από το χαλυβουργείο και έχουν επανει-
λημμένως αρνηθεί να παραδοθούν. Εκτι-
μάται ότι περίπου 200 άμαχοι παραμένουν
ακόμη στις υπόγειες στοές του Azovstal.

Καταγγελία Ζελένσκι
Ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την

απομάκρυνση των αμάχων με τη συμβολή
του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του
Ερυθρού Σταυρού, ο Ουκρανός πρόεδρος
Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε χθες ότι
«οι Ρώσοι δεν κρατούν την υπόσχεσή τους
για εκεχειρία» και συνεχίζουν το σφυρο-
κόπημα στην πόλη. «Η κατεστραμμένη Μα-
ριούπολη είναι παράδειγμα βασανιστηρίων
και πείνας που χρησιμοποιείται ως πολεμι-
κό όπλο», πρόσθεσε. Προσκάλεσε μάλιστα
τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να
επισκεφτεί το Κίεβο στις 9 Μαΐου για να
στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς
την Ουκρανία σε αυτήν τη συμβολική μέρα.

Φόβοι για επιθέσεις ενόψει της 9ης Μαΐ-
ου εκφράζονται και στις δυτικές περιοχές
της Ουκρανίας, με τις Αρχές να προτρέ-
πουν τους πολίτες να αναζητήσουν ασφαλή
καταφύγια, καθώς υπάρχουν πληροφορίες

για επικείμενους ρωσικούς βομβαρδι-
σμούς. Σύμφωνα με το Κίεβο, η μεγάλη ου-
κρανική αντεπίθεση αναμένεται περί τα
μέσα Ιουνίου, όταν θα έχει εξοπλιστεί κα-
λύτερα ο στρατός από τους δυτικούς συμ-
μάχους.

Πλήγμα από ουκρανικές δυνάμεις φέρε-
ται πάντως να δέχτηκε χθες η ρωσική φρε-
γάτα «Ναύαρχος Μακάροβ» στη Μαύρη
Θάλασσα. Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η
φρεγάτα χτυπήθηκε από αντιπλοϊκό πύ-
ραυλο Neptune, τον ίδιο τύπο βλήματος
που βύθισε το πυραυλοφόρο καταδρομικό
«Moskva», «καμάρι» του ρωσικού στόλου
στη Μαύρη Θάλασσα. Το Κρεμλίνο ανακοί-
νωσε ότι δεν έχει πληροφορίες για χτύπη-
μα σε πλοίο.

Εγκλήματα πολέμου
Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι υπάρ-

χουν «αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία»
πως οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις
διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, ανάμεσά
τους και εξωδικαστικές εκτελέσεις αμά-
χων όταν είχαν καταλάβει μια περιοχή έξω
από την ουκρανική πρωτεύουσα τον Φε-
βρουάριο και τον Μάρτιο.

Επιπλέον, «άμαχοι δέχτηκαν πυροβολι-
σμούς και υπέστησαν βασανιστήρια» από
τους Ρώσους στη διάρκεια της αποτυχημέ-

νης επίθεσης στο Κίεβο, κατά τα πρώτα
στάδια της εισβολής, όπως αναφέρει σε
έκθεσή της η ΜΚΟ. Ο πρόεδρος Ζελένσκι
εκτίμησε ότι «η Μόσχα θεωρεί ότι μπορεί
να μη λογοδοτήσει για τα εγκλήματα πολέ-
μου επειδή έχει τη δύναμη του πυρηνικού
κράτους».

Το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε ότι
η ΕE σχεδιάζει να επιβάλει κυρώσεις στην
38χρονη Αλίνα Καμπάεβα, επίσημη ερω-
μένη του Πούτιν, και στον επικεφαλής της
Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρ-
χη Κύριλλο. Ο 75χρονος Πατριάρχης περι-
γράφεται ως «ένας από τους πιο εξέχοντες
υποστηρικτές της ρωσικής στρατιωτικής
επίθεσης κατά της Ουκρανίας», ενώ ο Πά-
πας Φραγκίσκος προέτρεψε αυτή την
εβδομάδα τον Κύριλλο να μην είναι «το πα-
παδοπαίδι του Πούτιν». 

Στόχος της Ρωσίας 
η πτώση του Azovstal
έως τις 8 Μαΐου 
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Επιδότηση 466-700 ευρώ θα λάβουν οι επιχειρήσεις
που θα εντάξουν στο δυναμικό τους τούς 4.000 ανέργους
του προγράμματος του ΟΑΕΔ, το οποίο απευθύνεται σε
άτομα ηλικίας άνω των 30 ετών σε συγκεκριμένες περι-
φερειακές ενότητες. 

Από χθες και έως τις 17 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για το «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000
ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περισσότερο ανα-
πτυγμένες περιφέρειες της χώρας, με έμφαση στις γυναί-
κες». Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις του Δυτικού Τομέα
Αθηνών, της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και της Περι-

φέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα έχει 12μηνη
διάρκεια και τα ποσά επιχορήγησης μισθού και ασφαλι-
στικών εισφορών έχουν ως εξής:
• 466,50 ευρώ μηνιαίως ή 5.598 ευρώ ετησίως για ανέρ-

γους ηλικίας 30-49 ετών
• 559,80 ευρώ μηνιαίως ή 6.717,6 ευρώ ετησίως για ανέρ-

γους ηλικίας 50 ετών και άνω
• 606,45 ευρώ μηνιαίως ή 7.277,4 ευρώ ετησίως για μα-

κροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
• 653,10 ευρώ μηνιαίως ή 7.837,2 ευρώ ετησίως για μα-

κροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
• 699,75 ευρώ μηνιαίως ή 8.397 ευρώ ετησίως για άνερ-

γες γυναίκες 30 ετών και άνω. 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβά-

λουν την ηλεκτρονική αίτηση στο http://www.ependy-
seis.gr/mis, ενώ στη συνέχεια οι εργασιακοί σύμβουλοι
του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν υποψηφίους, σύμφωνα με την
κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα
προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υπο-
ψηφίων ποιον θα προσλάβει. Προαπαιτούμενα αποτε-
λούν η διατήρηση των θέσεων εργασίας το τελευταίο τρί-
μηνο πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς και η μη
λήψη κρατικής ενίσχυσης άνω των 200.000 ευρώ φέτος
και τα έτη 2021 και 2020.

Ποιοι άνεργοι θα επιδοτηθούν με μηνιαίο ποσό έως 700 ευρώ

Α
ύξηση των επιτοκίων στα νέα
δάνεια και στα υφιστάμενα με
κυμαινόμενο επιτόκιο, αλλά
και στις καταθέσεις έπειτα από

αρκετά χρόνια, σηματοδοτεί η έναρξη του
ανοδικού κύκλου του κόστους χρήματος. 

Η έκρηξη του πληθωρισμού και οι προ-
βλέψεις για διαμόρφωσή του φέτος ακό-
μη και στο 4,5% σε μέσα επίπεδα στην Ευ-
ρωζώνη, σηματοδοτούν σοβαρές ανατρο-
πές στο κόστος του χρήματος, γεγονός
που θα επιδράσει αρνητικά και στην πο-
ρεία της κτηματαγοράς. Η διατήρηση των
τιμών της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα,
καθώς και οι φόβοι για νέο μεγάλο κύμα
αυξήσεων στα τρόφιμα τους προσεχείς
μήνες, πυροδοτούν τις πληθωριστικές τά-
σεις, ενώ ουσιαστική πορεία αποκλιμά-
κωσης του τιμάριθμου αναμένεται από
του χρόνου το καλοκαίρι, εάν και εφόσον
δεν επιδεινωθεί η κατάσταση στο μέτωπο
των σχέσεων Δύσης και Ρωσίας. 

Οι αντιδράσεις της ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά

πόδας ακολουθεί την αμερικανική, η
οποία αύξησε κατά μισή εκατοστιαία μο-
νάδα το βασικό επιτόκιο του δολαρίου,
κάτι που είχε να συμβεί από το 2002! Η
ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει το επιτόκιο
του ευρώ κατά 0,25% μέσα στον Ιούνιο,
ενώ δεν αποκλείεται να εφαρμόσει ακόμη
και αμερικανική… συνταγή, επιχειρώντας
μια αντίστοιχη αύξηση 0,50%. Η ανοδική
πορεία των επιτοκίων εκτιμάται ότι θα
διατηρηθεί τουλάχιστον έως τα μέσα του
2024, εκτός και αν υπάρξουν θεαματικές
ανατροπές προς το καλύτερο. 

Έτσι, μέσα στο καλοκαίρι τα επιτόκια των

δανείων που χορηγούν οι τράπεζες θα γί-
νουν υψηλότερα, ενώ αναμένεται να ξεκολ-
λήσει από το 0,03% και το επιτόκιο των κατα-
θέσεων. Ο φόβος μιας συνεχούς ανόδου
του κόστους χρήματος αναγκάζει τους δα-
νειολήπτες να επιλέξουν τη λύση του στα-
θερού επιτοκίου για 3 έως 5 έτη, έτσι ώστε
να γνωρίζουν το ύψος της δόσης και να εί-
ναι προστατευμένοι έναντι μιας πολύ… βί-
αιης ανόδου.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία της Τραπέζης της Ελ-
λάδος, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων
αυξήθηκε τον Μάρτιο στο 3,82%, γεγονός
που συνδέεται με τις παρενέργειες του πο-
λέμου στην Ουκρανία και την έκρηξη του
πληθωρισμού, ενώ καλύτερα είναι τα πράγ-

ματα στα υφιστάμενα δάνεια, όπου το μέσο
επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3,49%. 

Τα στεγαστικά
Από την άλλη πλευρά, τα στεγαστικά δά-

νεια παρουσιάζουν τάσεις συνεχούς ενί-
σχυσης και είναι χαρακτηριστικό ότι, τον
περασμένο Μάρτιο, το μέσο σταθμισμένο
επιτόκιο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης
και διαμορφώθηκε στο 2,44%. Αμετάβλη-
τα παραμένουν προς το παρόν τα επιχει-
ρηματικά δάνεια στο 3,80% και τα επαγ-
γελματικά στο 6,51%, ενώ το επιτόκιο για
δάνεια έως 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά
0,10% (στο 4,52%), για δάνεια από 250.000
έως 1.000.000 ευρώ ανήλθε στο 3,55% και

για μεγαλύτερα ποσά αυξήθηκε σημαντι-
κά, κατά 0,25%, στο 2,63%. Τέλος, αρνητι-
κές είναι οι προσδοκίες για τα καταναλω-
τικά δάνεια, τα οποία κινούνται στο 14,69%
και αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο… αλ-
μυρά το 2023.

Οι αυξήσεις που έρχονται
και οι παρενέργειες - 
Η έκρηξη του πληθωρισμού
σηματοδοτεί σοβαρές
ανατροπές στο κόστος
του χρήματος

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ανατροπές στα επιτόκια
δανείων και καταθέσεων



Τ
ην τάση των ξένων αγο-
ρών θα προσπαθήσει να
ακολουθήσει το ελληνι-

κό χρηματιστήριο, στο οποίο η
επιφυλακτικότητα έχει επι-
στρέψει. Συνεχίζουν να προ-
βληματίζουν οι τραπεζικές με-
τοχές, καθώς υποαποδίδουν
και δεν φαίνεται ότι μπορούν
άμεσα να προσελκύσουν αγο-
ραστικό ενδιαφέρον. Τεχνικά
αν ο Γενικός Δείκτης δώσει συ-
νεχόμενα κλεισίματα χαμηλό-
τερα από τη στήριξη στις 901 -
890 μονάδες (συνωστίζονται οι
ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο
εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομά-
δων), μπορεί να πιεστεί προς
τις 865, 855 και 843 μονάδες.
Οι αντιστάσεις στις 933, 938,
944, 950 και 1.013 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης τα συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 2.185 - 2.151
(στριμώχνονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) μπορεί να πιέσουν τον εν λόγω δείκτη προς τις
2.090 και 2.036 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 2.276, 2.282, 2.305, 2.327 και 2.384 μονάδες.

Οι επενδύσεις 
της ναυτιλιακής Navios

Η Αγγελική Φράγκου, η οποία ηγείται της
ναυτιλιακής Navios, προχώρησε σε μια μεγά-
λη παραγγελία πλοίων αξίας 250 εκατ. δολα-
ρίων. Επενδύει σε δεξαμενόπλοια τύπου LR2
(Long-range 2) μεταφορικής ικανότητας μέ-
χρι 115.000 dwt, τα οποία αυτή την περίοδο εί-
ναι εξαιρετικά δημοφιλή. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι στα δεξαμενόπλοια τύπου LR2 eco οι
ναύλοι παραμένουν «υγιείς», δηλαδή κινούν-
ται σε κερδοφόρα επίπεδα και έτσι πολλοί
εφοπλιστές στρέφονται σε αυτά. Η αγορά των
clean δεξαμενοπλοίων έχει σημειώσει ση-
μαντική άνοδο, με τον μέσο όρο των κερδών
των εν λόγω τάνκερ να διαμορφώνεται στα
33.000 δολάρια ανά μέρα.

Μοίρασε €231.000 το Golden 21
του Pamestoixima
Οι παίκτες του Pamestoixima.gr έπρεπε να
βρουν 21 γκολ ακριβώς σε 7 παιχνίδια της
επιλογής τους από μεγάλα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα, το Champions League και το
Europa League. Οι νικητές μοιράζονταν το
εγγυημένο εβδομαδιαίο έπαθλο των 21.000
ευρώ. Για μία εβδομάδα (21/3 - 28/3) το Pa-
mestoixima.gr διπλασίασε το εβδομαδιαίο
έπαθλο σε 42.000 ευρώ, σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση. Συνολικά, το Golden 21
μοίρασε 231.000 ευρώ και ανέδειξε 17.281
νικητές. Το Pamestoixima.gr έδωσε δώρα
και σε επιπλέον 37.160 παίκτες που έχασαν
το Golden 21 για ένα γκολ ακριβώς (μπήκαν
δηλαδή 20 ή 22 γκολ στα 7 παιχνίδια τους).
Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν, χωρίς να εί-
ναι απαραίτητη η συμμετοχή στα τυχερά
παίγνια.

Στη Cyproman Services 
το 6% της Interlife

Την αγορά του 6,0117% των μετοχών της από
τη Cyproman Services με έδρα τη Λευκωσία
γνωστοποίησε η Interlife. Παράλληλα, η εται-
ρεία ενημέρωσε ότι ο μέτοχος Χατζηπαναγή
Ανδρέας διέθεσε το σύνολο των μετοχών που
κατείχε, δηλαδή το 6,0117% της εταιρείας, απ’
όπου συνάγεται ότι ήταν ο πωλητής στη συ-
ναλλαγή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στον Όμιλο Ελλάκτωρ με ποσοστό περίπου 30% ει-
σέρχεται ο Όμιλος της Motor Oil, καθώς έπεσαν οι
σχετικές υπογραφές. Παράλληλα, ο όμιλος συμφε-
ρόντων Βαρδινογιάννη αποκτά και το 75% της θυγα-
τρικής του Ελλάκτωρα ΕΛΤΕΧ Άνεμος (περιλαμβά-
νει όλα τα ολοκληρωμένα αλλά και υπό ανάπτυξη
έργα ΑΠΕ), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνω-
στό το τίμημα της συγκεκριμένης συναλλαγής. Η
Motor Oil εξαγοράζει το περίπου 30% που κατέχουν
στην Ελλάκτωρ οι εφοπλιστές Δημήτρης Μπάκος

και Ιωάννης Καϋμενάκης έναντι τιμήματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται πως με τη συμφωνία μπαίνει τέλος στην
πολύμηνη μετοχική διαμάχη μεταξύ Reggeborgh - εφοπλιστών και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αναχρηματο-
δότηση/αποπληρωμή του ευρωομολόγου και κινήσεις ανάπτυξης, με βασικότερη την εκ νέου διεκδίκηση της παραχώ-
ρησης Αττικής Οδού. 

Υπεγράφη μεταξύ της Intrakat και της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ η σύμβαση του
έργου «Κατασκευή ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης - τηλεδιοίκη-
σης, τηλεπικοινωνιών και συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μο-
νή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της σιδη-
ροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου - ΒΙΠΕ - Βόλος» ύψους
42,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης
ο Δημήτρης Κούτρας, αντιπρόεδρος της Intrakat, δήλωσε: «Η Intra-
kat συνεχίζοντας τη δυναμική αναπτυξιακή τροχιά της διευρύνει συ-
νεχώς το χαρτοφυλάκιο των έργων της. Με την υπογραφή του σημαν-
τικού έργου της ηλεκτροκίνησης Λάρισας - Βόλου δεσμευόμαστε, σύμφωνα με την πάγια τακτική μας, για την άρτια και
εμπρόθεσμη υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου, το οποίο θα αναβαθμίσει ποιοτικά τόσο το σιδηροδρομικό δί-
κτυο όσο και την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση και τη ζωή του επιβατικού κοινού και των κατοίκων της περιοχής».

Intrakat: Υπεγράφη σύμβαση 42,4 εκατ. με ΕΡΓΟΣΕ
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Εύθραυστο το κλίμα στο χρηματιστήριο

Στη Motor Oil πέρασε το 30% της Ελλάκτωρ



Σ
ημαντική αύξηση κατέγραψαν στο τετράμηνο του
2022 οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo. Για τον μή-
να Απρίλιο οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo αυξή-

θηκαν κατά 32% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μή-
να. Στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2022 το σύνολο των κα-
ταστημάτων στην Ελλάδα παρέμεινε ανοιχτό χωρίς την
επιβολή νέων περιορισμών, πλην φυσικά αυτών που
αφορούν τους μη εμβολιασμένους. Για τον Απρίλιο 2022
οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας και χωρίς
να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές αυξήθη-
καν περίπου κατά 47% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021,
όταν λειτουργούσε το 75% των καταστημάτων του Ομίλου
στην Ελλάδα, με αυστηρούς και δυσανάλογους για το
μέγεθος των καταστημάτων περιορισμούς, ως προς τον
αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών εντός των καταστη-
μάτων και μόνο με τη μέθοδο click inside ή click away.

Alumil: Αύξηση 179,4%
στα προ φόρων κέρδη

Intrum: Εισροή ξένων κεφαλαίων
€3 δισ. στην αγορά NPEs

Ευκαιρίες για επεν-
δύσεις άνω των 3 δισ.
ευρώ, με περιορισμέ-
νο ρίσκο λόγω της
ωρίμανσης της αγο-
ράς, αναμένεται να

δημιουργηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην αγο-
ρά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, προσελ-
κύοντας και νέα επενδυτικά κεφάλαια πέραν των funds
που έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά. O Γιώργος
Γεωργακόπουλος, managing director της Intrum Ελλά-
δος, μιλώντας στο συνέδριο της Smith Novak με θέμα
NPL Europe, το οποίο πραγματοποιείται στο Λονδίνο,
ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην εγχώρια αγορά έχουν
τοποθετηθεί περίπου 2,5 δισ. ευρώ μέσω αγοράς χαρτο-
φυλακίων NPEs και 0,5 δισ. ευρώ μέσω της απόκτησης
τίτλων ενδιάμεσης εξασφάλισης στο πλαίσιο των τιτλο-
ποιήσεων που έχουν γίνει.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Grimaldi: Νέο οχηματαγωγό 
πλοίο στη γραμμή 
Πάτρα - Βενετία - Μπάρι

Το οχηματαγωγό (τύπου ro-ro) πλοίο «Eurocar-
go Cagliari» δρομολόγησε στη γραμμή Βενετία -
Μπάρι - Πάτρα ο Όμιλος Grimaldi, σε μια προσπά-
θεια να ενισχύσει περαιτέρω τις θαλάσσιες συν-
δέσεις μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Το πλοίο με
σημαία Ιταλίας έχει κατασκευαστεί το 2012 και
έχει μεταφορική ικανότητα 3.850 γραμμικών μέ-
τρων (250 ρυμουλκούμενα). Η μεικτή χωρητικό-
τητά του είναι 32.850 και το DWT, 10780 t. Το μή-
κος του είναι 200,63 μ., ενώ το πλάτος του 26,5 μ.
Σύμφωνα με τον ιταλικό όμιλο, το «Eurocargo Ca-
gliari» θα πλαισιώσει το «Eurocargo Alexandria»
και το «Eurocargo Genova» στη γραμμή ro-ro.
Όπως τα δύο πλοία που έχουν ήδη αναπτυχθεί στη
γραμμή, έτσι και το «Eurocargo Cagliari» είναι
εξοπλισμένο με συστήματα καθαρισμού καυσαε-
ρίων για τη μείωση των εκπομπών θείου και σω-
ματιδίων.

Uni Systems: Νέο έργο 
για ευρωπαϊκό οργανισμό
Τη Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, επέ-
λεξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουρ-
γική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλί-
μακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και
Δικαιοσύνης (eu-LISA) για την παροχή Υπηρε-
σιών Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής
(LISA-2020-OP-08 - Lot 1 Managed ICT Servi-
ces). Η σύμβαση-πλαίσιο έχει τριετή διάρκεια
με τη δυνατότητα δύο ετήσιων ανανεώσεων και
η συνολική του αξία είναι 19,3 εκατ. ευρώ.

Empist: Επιτυχές άνοιγμα 
στην ελληνική αγορά

Επιτυχημένη και αποδοτική αποδεικνύεται η
πρόσφατη επένδυση στην ελληνική αγορά για την
Empist, βραβευμένο πάροχο επιχειρησιακών λύ-
σεων τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματι-
σμού. Μετά το στρατηγικό της άνοιγμα στην ελλη-
νική αγορά και τη δημιουργία τοπικού γραφείου
στην Αθήνα, η αμερικανική εταιρεία είχε μια δυ-
ναμική οικονομική χρονιά, ενώ έχει ήδη ενσωμα-
τώσει στο πελατολόγιό της σημαντικές επιχειρή-
σεις όπως οι Public Group, Avax SA, Mercedes
Benz Hellas, Navios Maritime Holdings Inc και
Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕΕ Τροφίμων, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS35

Jumbo: Σημαντική
ενίσχυση των πωλήσεων

Χρήστος Μεγάλου: Τα ναυτιλιακά
ομόλογα ως αναπτυξιακό εργαλείο

Τη σημασία της
αγοράς ναυτιλιακών
ομολόγων ως ανα-
πτυξιακού εργαλείου
επισήμανε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου
από το βήμα του 12ου
Capital Link Shipping
Forum, τονίζοντας
ότι καταγράφεται ση-
μαντικό επενδυτικό

ενδιαφέρον από θεσμικούς αλλά και από ιδιώτες επεν-
δυτές στον έναν χρόνο λειτουργίας της συγκεκριμένης
αγοράς και οι προοπτικές της είναι ισχυρές. Ο κ. Μεγά-
λου σημείωσε ότι η παρούσα συγκυρία έχει προσωρινά
ανακόψει τη δραστηριότητα γενικότερα στην αγορά
εταιρικών ομολόγων, η οποία ειδικά από πέρυσι αλλά
και στην έναρξη του 2022 είχε ισχυρό momentum. «Το
ενδιαφέρον παραμένει έντονο και η δραστηριότητα θα
ανακάμψει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», τόνισε ο
κ. Μεγάλου, παροτρύνοντας τους παράγοντες της ναυτι-
λίας που συμμετείχαν στο Forum να προετοιμαστούν για
να αξιοποιήσουν το παράθυρο ευκαιρίας που θα δημι-
ουργηθεί στην αγορά.

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών αποτελεσμάτων της
χρήσης 2021, η Alumil, σύμφωνα με ανακοίνωσή της,
συνεχίζει να βαδίζει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, προ-
σαρμοζόμενη με απόλυτη επιτυχία στις πληθωριστικές
πιέσεις, την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εξε-
λίξεις στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, τα μη ελεγμένα,
βασικά οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου 2022 του
ομίλου, έχουν ως εξής:
• Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 51,2%, ανερχόμενου

στα €97,5 εκατ. έναντι €64,5 εκατ. της αντίστοιχης πε-
ριόδου του 2021.

• Αύξηση λειτουργικών κερδών προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) κατά 96,5%, ανερχόμενων στα
€19,9 εκατ. έναντι €10,1 εκατ. συγκριτικά με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021.

• Αύξηση προ φόρων κερδών κατά 179,4%, ανερχόμενων
στα €15,6 εκατ. έναντι €5,6 εκατ. της αντίστοιχης πε-
ριόδου του 2021.



«Οι κατασκευαστές
αιολικών καλούνται στο
επόμενο διάστημα να
προσαρμοστούν στις νέες
συνθήκες, που
διαμορφώθηκαν μετά τη
ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, προχωρώντας
στη μείωση του κόστους
παραγωγής των ήδη
προσφερόμενων
προϊόντων, με κόστος που
θα επιβαρυνθούν»

Ηβιομηχανία αιολικής ενέργει-
ας έχει ήδη δημιουργήσει
1,2 εκατομμύρια θέσεις ερ-

γασίας παγκοσμίως, σύμφωνα με
τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας IRENA, και μαζί
με την ηλιακή συνεισέφεραν παγκο-
σμίως, ως τεχνολογίες, ποσοστό
88% στο μερίδιο του συνόλου των
Ανανεώσιμων Πηγών το 2021.

Ωστόσο «η παγκόσμια αναταραχή
που προκάλεσε αρχικώς η πανδη-
μία Covid-19 και στη συνέχεια ο πό-
λεμος στην Ουκρανία έφερε καθυ-
στέρηση υλοποίησης αρκετών έρ-
γων, με αποτέλεσμα τη μείωση των
πωλήσεων ανεμογεννητριών
(α/γ)», μας είπε ανώτερο στέλεχος
εταιρείας αιολικών που εκπροσω-
πείται στη χώρα μας: Μια σειρά πα-
ραγόντων επέδρασαν αρνητικά
στους κατασκευαστές ανεμογεννη-
τριών, καθώς αυξήθηκε το κόστος
της ενέργειας, των πρώτων υλών,
των μεταφορών, με προβλήματα
εφοδιασμού και σε βασικά τμήματα
των α/γ, ενώ παρατηρήθηκε κορε-
σμός των υποδομών των μεταφο-
ρών (π.χ. διαθεσιμότητα λιμανιών).

Η κατάσταση αυτή προκάλεσε ένα
κλίμα ανασφάλειας στους επενδυ-
τές, με συνέπεια την καθυστέρηση
υλοποίησης ή τη ματαίωση αρκε-
τών έργων, με αποτέλεσμα τη μεί-
ωση των πωλήσεων ανεμογεννη-
τριών (α/γ)». 

Η νέα πραγματικότητα με τον συ-
νεχιζόμενο πόλεμο «ήρθε σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία: 

• Οι τιμές πώλησης των α/γ ακο-
λουθούσαν μια μακροχρόνια πτωτι-
κή τάση λόγω μείωσης του κό-
στους, μέσω της τεχνολογικής εξέ-
λιξης, αλλά και λόγω της μετάβα-
σης του ρυθμιστικού πλαισίου σε

συστήματα καθορισμού τιμής μέσω
ανταγωνιστικών διαδικασιών.

• Και ενώ είχαν επενδυθεί ση-
μαντικά κεφάλαια στην εξέλιξη
ανεμογεννητριών (μεγαλύτερων
και οικονομικά πιο αποδοτικών), η
ανάπτυξη γίνεται πιο σύνθετη και
ακριβή, όσο η τεχνολογία ωριμά-
ζει». Για παράδειγμα, καθώς μια
βιομηχανία προσπαθεί να κατα-
σκευάσει α/γ πάνω από 5 GW, το
κόστος μεγαλώνει για την εταιρεία
(απαιτείται περισσότερος χρόνος
εξαιτίας των λόγων που προανα-
φέρθηκαν) αλλά έρχεται φθηνότε-
ρα στον τελικό καταναλωτή, παρά

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Μια σειρά παραγόντων επέδρασαν αρνητικά στους
κατασκευαστές ανεμογεννητριών, καθώς αυξήθηκε 
το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών, των
μεταφορών, με προβλήματα εφοδιασμού πρώτων 
υλών και σε βασικά τμήματα των ανεμογεννητριών»
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Τα αιολικά «πληρώνουν» 
τις επιπτώσεις του πολέμου



τη μετακύλιση του κόστους, επειδή
η απόδοσή της είναι πιο οικονομική. 

Καθυστέρηση παραγωγής
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανι-

σμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (IRENA), η καθυστέρηση της πα-
ραγωγής και ανάπτυξης αιολικών
θα αφήσει έλλειμμα αιολικής ενέρ-
γειας έως το 2030, με κίνδυνο τελι-
κά να χαθεί ο στόχος για μηδενικό
ανθρακικό αποτύπωμα το 2050. Η
αιολική επέκταση συνεχίστηκε με
χαμηλότερο ρυθμό το 2021 σε σύγ-
κριση με το 2020 (+93 GW έναντι
+111 GW) αν και είχε τη δεύτερη
καλύτερη χρονιά της το 2021, με
σχεδόν 94 GW προστιθέμενης
ισχύος παγκοσμίως, υστερώντας
από την ανάπτυξη του 2020 μόνο
κατά 1,8%. 

Οι προοπτικές της αγοράς για την
παγκόσμια αιολική βιομηχανία πριν
από τον πόλεμο φαίνονταν ακόμη
πολύ θετικές, με 557 GW να προστί-
θενται την επόμενη πενταετία. Δη-
λαδή περισσότερα από 110 GW νέ-
ων εγκαταστάσεων κάθε χρόνο μέ-
χρι το 2026. Ακόμα και αυτή η ανά-
πτυξη πρέπει να τετραπλασιαστεί
στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα
μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αν θέ-
λουμε να πιάσουμε τους κλιματι-
κούς στόχους.

Στόχος πάντως της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι να καταστεί κλιματικά
ουδέτερη έως το 2050 – μια οικο-
νομία με μηδενικές εκπομπές αε-
ρίων του θερμοκηπίου, που συνά-
δει με τη δέσμευσή της για την παγ-
κόσμια δράση για το κλίμα στο πλαί-
σιο της Συμφωνίας του Παρισιού.
(Σ.Σ. πώς θα τα καταφέρει, όταν
δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις συ-
νολικά για τις τιμές φυσικoύ αερί-
ου, είναι ένα άλλο ζήτημα.) 

Υπεράκτιες εγκαταστάσεις
Στις υπεράκτιες ανεμογεννήτριες

21,1 GW αιολικής ισχύος τέθηκαν
σε λειτουργία το 2021, τρεις φο-
ρές περισσότερο από το 2020, κα-
θιστώντας το 2021 την καλύτερη
χρονιά στην ιστορία της υπεράκτιας
αιολικής ενέργειας. Η Κίνα αντιπρο-
σώπευε το 80% της υπερακτίας αι-

ολικής δυναμικότητας που προστέ-
θηκε παγκοσμίως το 2021, ανεβά-
ζοντας τις σωρευτικές υπεράκτιες
αιολικές εγκαταστάσεις της στα
27,7 GW. «Αυτό είναι καταπληκτικό
επίπεδο ανάπτυξης, καθώς χρει-
άστηκαν τρεις δεκαετίες για να φέ-
ρει η Ευρώπη τη συνολική υπερά-
κτια αιολική της δύναμη σε παρό-
μοιο επίπεδο»!

Στα καθ’ ημάς, το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας επεξερ-
γάζεται το νέο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το
οποίο περιλαμβάνει υψηλότερους
στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας σε σχέση με το προηγού-
μενο, που είχε ως στόχο εγκατεστη-
μένης ισχύος 18,9 GW. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η απε-
ξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέ-
ριο και οι απαιτήσεις του σχεδίου
«Fit for 55», για μείωση των εκπομ-
πών διοξειδίου κατά 55% μέχρι το
2030, «ανεβάζουν τους στόχους
ΑΠΕ στα επίπεδα των 20 με 22 GW,
από περίπου 7 GW το 2020: Τα αι-
ολικά πάρκα θα έχουν εγκατεστημέ-
νη ισχύ 9-10 GW (από 4,45 GW στο

τέλος του 2021) και τα φωτοβολ-
ταϊκά μεταξύ 11 και 12 GW. Στους
στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνον-
ται τα πλωτά θαλάσσια αιολικά
(έχουν… δρόμο ακόμα) ή άλλες
ΑΠΕ, βιομεθάνιο κ.λπ.».

Στάδιο προσαρμογής
Σε ό,τι αφορά τους κατασκευα-

στές, «αυτοί καλούνται στο επόμε-
νο διάστημα να προσαρμοστούν

στις νέες συνθήκες (ιδιαίτερα κα-
θώς αυτές δεν προβλέπεται να βελ-
τιωθούν σύντομα), με μείωση του
κόστους παραγωγής των ήδη προ-
σφερόμενων προϊόντων, επανασχε-
διασμό των εφοδιαστικών αλυσί-
δων τους και των διαδικασιών εκτέ-
λεσης των παραγγελιών. Αρωγός
σε αυτή την προσπάθεια είναι αφε-
νός η επιτάχυνση της στροφής προς
τις ΑΠΕ, που ενισχύεται πλέον –
εκτός από τις πολιτικές για το κλί-
μα– και από την επιτακτική ανάγκη
εξασφάλισης του ενεργειακού εφο-
διασμού, και αφετέρου το γεγονός
ότι το κόστος παραγωγής ενέργειας
από ΑΠΕ –παρά την πρόσφατη αύ-
ξησή του– έχει καταστεί πολύ φθη-
νότερο από αυτό των ορυκτών καυ-
σίμων, αλλά και της πυρηνικής
ενέργειας».

Υπενθυμίζεται ότι παγκοσμίως η
συμβολή των αιολικών εγκατεστη-
μένης ισχύος 837 GW συνέβαλε
στη μη έκλυση εκπομπών 1,2 και
πλέον δισεκατομμυρίων τόνων CO2
ετησίως – που ισοδυναμεί με τις
ετήσιες εκπομπές άνθρακα της Νό-
τιας Αμερικής!
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Δυναμικότητα ΑΠΕ
Στο τέλος του 2021, η

παγκόσμια δυναμικότητα
παραγωγής ΑΠΕ ανερχόταν
σε 3.064 GW. Το 60% της
νέας δυναμικότητας το
2021 προστέθηκε στην
Ασία. Η Κίνα ήταν ο μεγαλύ-
τερος συνεισφέρων, προ-
σθέτοντας 121 GW στη νέα
ισχύ. Η Ευρώπη και η Βό-
ρεια Αμερική κατέλαβαν τη
δεύτερη και την τρίτη θέση
αντίστοιχα, με την πρώτη
να προσθέτει 39 GW και τη
δεύτερη 38 GW. 
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Τ
έσσερις αγωνιστικές πριν από
την καρό σημαία του πρωτα-
θλήματος της Super League 1
και το κάθε λάθος μπορεί να

αποβεί καθοριστικό για τις ομάδες που
διεκδικούν τα τρία εισιτήρια του Con-
ference League και ενώ ο Ολυμπιακός
έχει ήδη αναδειχτεί πρωταθλητής. Το
ένα από αυτά θα πάρει αυτοδίκαια ο
κυπελλούχος. ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
είναι το ζευγάρι του τελικού στις 21
Μαΐου στο ΟΑΚΑ, που μάλλον θα γίνει
με την παρουσία κόσμου. Ο αριθμός
των θεατών θα αποφασιστεί την προ-
σεχή Δευτέρα. Συνεπώς, και τα τρία

ματς είναι σημαντικά: στο ΟΑΚΑ, η
ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο
«Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης τον
Ολυμπιακό και στους «Ζωσιμάδες» ο
ΠΑΣ Γιάννινα τον ΠΑΟΚ. Με βάση τη
βαθμολογία, ουδείς είναι ασφαλής,
ούτε ο «δικέφαλος του Βορρά», παρότι
απέχει έξι βαθμούς από τον Παναθη-
ναϊκό και επτά από τον Άρη, τους οποί-
ους, ωστόσο, τους έχει και τους δυο
στην Τούμπα. Μια ματιά στο πρόγραμ-
μα μέχρι την αυλαία, όπως βλέπετε στη
διπλανή στήλη, φανερώνει του λόγου
το αληθές.

Όσον αφορά τα πλέι άουτ, το μεγάλο

ντέρμπι είναι αυτό ανάμεσα στον
Απόλλωνα Σμύρνης και τη Λαμία. Πά-
ση θυσία νίκη θέλει ο γηπεδούχος που
υπολείπεται κατά τέσσερις βαθμούς
της φιλοξενούμενης, μία αγωνιστική
πριν από το τέλος. Η τελευταία υποβι-
βάζεται απευθείας και η προτελευταία
παίζει μπαράζ με τον χαμένο του μπα-
ράζ των δυο πρωταθλητών της Super
League 2.

Το πλήρες πρόγραμμα. Σήμερα, Σάβ-
βατο: Απόλλων Σμ. - Λαμία (19.30, Co-
smote TV), Ατρόμητος - Ιωνικός
(19.30, Nova), ΟΦΗ - Αστέρας (19.30,
Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: Παναι-

τωλικός - Βόλος (16.00, Cosmote TV),
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ (18.00, Nova),
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19.30, Cosmote
TV), Άρης - Ολυμπιακός (21.00, Nova).

Όποιος χάσει… χάνεται

Κορυφώνεται το ενδιαφέρον
στη Super League 1 για τα
τρία ευρωπαϊκά εισιτήρια,
ντέρμπι και στα πλέι άουτ

Bαθμολογία
Πλέι οφ (32 αγ.)

Ολυμπιακός..............76
ΠΑΟΚ........................60
Παναθηναϊκός..........54
Άρης..........................53
ΑΕΚ...........................52
ΠΑΣ Γιάννινα ............43

Πλέι άουτ (31 αγ.)
ΟΦΗ...........................41
Αστέρας Τρ. ..............40
Ιωνικός .....................39
Παναιτωλικός...........36
Βόλος........................36
Ατρόμητος ................32
Λαμία ........................24
Απόλλων Σμ..............20

Απομένουν
Πλέι οφ

7η αγωνιστική 
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 
Άρης - Ολυμπιακός 
8η αγωνιστική 
ΠΑΟΚ - Άρης 
ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 
9η αγωνιστική 
Άρης - ΑΕΚ 
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 
Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
10η αγωνιστική 
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 
ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης 

Πλέι άουτ
6η αγωνιστική 
Απόλλων Σμ. - Λαμία 
Ατρόμητος - Ιωνικός 
ΟΦΗ - Αστέρας Τρ.
Παναιτωλικός - Βόλος 
7η αγωνιστική 
Αστέρας Τρ. - Απόλλων Σμ. 
Βόλος - ΟΦΗ 
Ιωνικός - Παναιτωλικός 
Λαμία - Ατρόμητος
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Α
ρκετοί πολιτικοί, ανάμεσά τους
και Έλληνες, μίλησαν κατά
καιρούς για την αναγκαιότητα
μιας παγκόσμιας διακυβέρνη-

σης, χωρίς να αποσαφηνίσουν ποτέ το
πλαίσιο λειτουργίας της και τον αντίκτυπο
στις κοινωνίες. Τι, ωστόσο, είναι η παγκό-
σμια διακυβέρνηση; Σαν και αυτή της
υπερκείμενης αρχής του ποδοσφαίρου
παγκοσμίως, της FIFA, ας πούμε, όπου ο
εκάστοτε πρόεδρος αποφασίζει και δια-
τάσσει χωρίς να υφίσταται έλεγχο από κα-
νέναν; Μια τέτοια διακυβέρνηση ευαγγε-
λίζονται, όμοια με αυτή του σημερινού δι-
κτάτορα Τζιάνι Ινφαντίνο (ή του προκατό-
χου του Σεπ Μπλάτερ), που χρόνια τώρα,
σαν άλλος… Οκταβιανός Αύγουστος, είναι
ωμός διαχειριστής ζωής και θανάτου κά-
θε χώρας (στο ποδόσφαιρο), χωρίς να δί-
νει λογαριασμό σε κανέναν; Καλά, μοιάζει
το ένα με το άλλο, θα αναρωτηθείτε. Μπο-
ρεί και σαν τα δυο λιθάρια του Εγγονό-
πουλου στην «Πολυξένη»; Τι είναι παγκο-
σμιοποίηση στο ποδόσφαιρο: 

Το financial fair play
Αξίωμά της είναι οι χώρες παγκοσμίως

να βάλουν σε τάξη τα δημοσιονομικά τους
και να τρέφονται από τον «πλούτο» που
παράγουν. Τι είναι το financial fair play
που εγκαινίασαν για κάθε χώρα παγκο-
σμίως; Είναι η οικονομική πρακτική πως
μια ομάδα, ας τη λένε και Ρεάλ Μαδρίτης,
δεν μπορεί να ξοδεύει περισσότερα από
αυτά που βγάζει. Γιατί όλο αυτό; Διότι δεν
θα ήθελαν να πτωχεύσουν οι μεγάλοι σύλ-
λογοι που τους αποφέρουν χρήμα. Ωστό-
σο, με την έφοδο των Αράβων σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης πλην Γερμανίας,

όπου ο κάθε πρίγκιπας αγοράζει την Παρί
ΣΖ, τη Μάντσεστερ Σίτι, την Ίντερ κ.λπ.,
σκοπεύει να φτάσει στο άλλο άκρο! Ποιο;
Όποιος έχει λεφτά, μπορεί τα πάντα. «Η
πολιτική αντικαταστάθηκε από την οικο-
νομία», τα λόγια του Αμερικανού στρου-
κτουραλιστή Νόαμ Τσόμσκι. Οι μεν και οι
«δεν». Οι «δεν» είναι αυτοί που δεν έχουν
χρήματα.

Οπισθοχώρησε η παγκόσμια διακυβέρ-
νηση; Ναι, γιατί έτσι τη συμφέρει καλύτε-
ρα! Περισσότεροι Άραβες ή και Ρώσοι
ολιγάρχες, άρα περισσότερο χρήμα. Η
παγκόσμια διακυβέρνηση της FIFA έβαλε
ως βασική προτεραιότητα τη φοροδιαφυ-
γή από το στοίχημα. Όχι το νόμιμο αλλά το
παράνομο, γιατί οι Ασιάτες και Ευρωπαίοι
πολίτες πλουτίζουν στην πλάτη ενός προ-

ϊόντος που πουλά η παγκόσμια διακυβέρ-
νηση του ποδοσφαίρου.

Διαχείριση τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων

Απότοκο της παγκόσμιας διακυβέρνη-
σης της FIFA, αλλά και της UEFA για την
Ευρώπη, είναι και η ετσιθελική κεντρική
διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
του Μουντιάλ, του Euro, του Champions
League κ.λπ. Παίρνουν αυτές τα χοντρά
πακέτα των χορηγών και δίνουν ψίχουλα
στις ομάδες.

Στη δικαιοσύνη της παγκοσμιοποιημέ-
νης κοινότητας του ποδοσφαίρου απαγο-
ρεύεται η προσφυγή στα πολιτικά δικα-
στήρια, ενώ κανένα κράτος δεν μπορεί να
νομοθετήσει για το ποδόσφαιρο! Όποιος
το αποτολμήσει, απειλείται με αποπομπή
των εθνικών ομάδων από το Μουντιάλ και
από τα ευρωπαϊκά κύπελλα! Γιατί, λέει,
παραβιάστηκε το λεγόμενο «αυτοδιοίκη-
το» του ποδοσφαίρου. «Μαφία» ο χαρα-
κτηρισμός του πρώην υφυπουργού Αθλη-
τισμού Γιώργου Φλωρίδη. Επί πρωθυ-
πουργίας Σημίτη, στη Σύνοδο Κορυφής
στη Βιέννη, μπήκε θέμα ελέγχου των FI-
FA-UEFA, τις είχαν χαρακτηρίσει «εμπο-
ρικούς οργανισμούς». 

FIFA και UEFA, ωμοί
διαχειριστές της ζωής 
και του θανάτου τής κάθε
χώρας στο ποδόσφαιρο

Πού απέτυχαν οι μεγάλοι σύλλογοι
Οι… συζητήσεις ακόμα συνεχίζονται. Ουδείς τολμά να τα βάλει με την
παγκόσμια διακυβέρνηση. Οι μεγάλοι σύλλογοι της Ισπανίας, της Αγγλίας και
της Ιταλίας δημιούργησαν τη European Super League, έξω από τους κόλπους
της UEFA. Απέτυχαν παταγωδώς. Ποιος μπορεί; Μόνο οι λαοί. Αυτοί που
απείλησαν να φύγουν από τα γήπεδα αν γίνεται Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια,
όπως ήθελε η FIFA και έκανε πίσω. Φυσικά, η Εκτελεστική Επιτροπή των δυο
υπερομοσπονδιών είναι γεμάτες από «μπουμπούκια», που χρηματίζονται,
δωροδοκούν και τους κλείνουν και στη φυλακή, ύστερα από παρεμβάσεις του
FBI. Όσο για τις δωροδοκίες των Καταριανών για να πάρουν το Μουντιάλ 2022
και τους θανάτους περισσότερων από 7.000 εργατών στα κάτεργα των γηπέδων,
ο Ινφαντίνο είπε «όταν μια χώρα σού προσφέρει δουλειά, σε κάνει
αξιοπρεπή»…

Η δικτατορία 
της παγκόσμιας
διακυβέρνησης
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Νέα πτώση 8% σημείωσε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Απρίλιο εξαι-
τίας των προβλημάτων που εξακολουθούν να καταγράφονται στην παγκό-
σμια αγορά των ημιαγωγών λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην Ου-
κρανία αλλά και των διακοπών του Πάσχα.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 9.374 μονάδες έναν-
τι 10.198 αυτοκινήτων τον αντίστοιχο μήνα του 2021, με αποτέλεσμα η αγορά

να καταγράφει πτώση 8%. Πάντως, εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τον
Απρίλιο πουλήθηκαν 7 καινούργιες Porsche, 2 Bentley, 2 Alpine, 1 Maserati
και 87 Tesla! Σε επίπεδο έτους οι πωλήσεις καταγράφουν πτώση 4,8%, καθώς
στο α’ τετράμηνο του 2022 διατέθηκαν 31.990 νέα ΙΧ έναντι 33.637 οχημάτων
το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Στην πρώτη θέση του πίνακα των πωλήσεων
τον Απρίλιο βρέθηκε η Toyota και ακολουθούν οι VW, Peugeot, Hyundai, Kia,
Mercedes-Benz και Fiat, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η Nissan. 
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Ποιες μάρκες επέλεξαν οι Έλληνες τον Απρίλιο - Ποια ήταν η έκπληξη!

Δοκιμάζουμε το Mazda MX-5
100th Anniversary με 132 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Η
Mazda αποκάλυψε μια καινούργια έκ-
δοση που είναι αφιερωμένη στον εορ-
τασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή
της, φέρει τον λογότυπο 100th Anniver-

sary Special Edition και στην περίπτωση της δοκι-
μής μας είχε πρωταγωνιστή το MX-5 με την ανοιχτή
(roadster υφασμάτινη) οροφή.

Μοναδικό «αγκάθι» για τα ελληνικά δεδομένα
αποτελεί η τιμή του, που κυμαίνεται στις 36.000 ευ-
ρώ, ωστόσο η βασική έκδοση κοστίζει 26.979 ευρώ.
Τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας με τον νέο τρόπο υπο-
λογισμού ανέρχονται πλέον σε 99,5 ευρώ αντί για
265 ευρώ που κυμαίνονταν με το παλαιό σύστημα
NEDC...

Ίδια συνταγή
Η Mazda στην 4η γενιά του MX-5 αποφάσισε να

μην ακολουθήσει τις επιταγές της εποχής και να
διατηρήσει τις διαστάσεις του νέου μοντέλου, οι
οποίες πάντα κυμαίνονταν σε λογικά επίπεδα, με το
μήκος να ανέρχεται σε κάτω από τα 4 μέτρα, ενώ η
σχεδίασή του διατηρεί επίσης τα «άγρια» χαρακτη-
ριστικά των roadster μοντέλων.

Στο εμπρόσθιο μέρος το MX-5 προσδίδει μια
εξαιρετικά «άγρια» εμφάνιση, με τους στενούς
προβολείς να πρωταγωνιστούν, όπως επίσης και το
μακρύ καπό. Στο πίσω μέρος του αμαξώματος τα
στρογγυλά φωτιστικά σώματα αλλά και οι διπλές
απολήξεις των εξατμίσεων δημιουργούν ένα μονα-
δικό σύνολο που κάνουν το ιαπωνικό μοντέλο να
ξεχωρίζει.

Το εσωτερικό του νέου Mazda MX-5 καταφέρνει

με έναν μοναδικό τρόπο να συνδυάζει τη λιτότητα
με την τεχνολογία δημιουργώντας έναν πραγματικά
όμορφο εσωτερικό διάκοσμο. Το βασικό όργανο
στον πίνακα οργάνων είναι το στροφόμετρο, στο
οποίο η «κόκκινη» περιοχή ξεκινά από τις 7.000
σ.α.λ. και είναι τοποθετημένο στο κέντρο, ενώ στα
δεξιά τους έχει τοποθετηθεί το ταχύμετρο και αρι-
στερά του το όργανο με διάφορες ενδείξεις, όπως η
ποσότητα του καυσίμου, η θερμοκρασία και άλλες
ψηφιακές ενδείξεις του trip computer. Στη μέση
του ταμπλό δεσπόζει μια οθόνη 7 ιντσών, η οποία
φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές λειτουργίες του αυτο-
κινήτου αλλά και τα συστήματα συνδεσιμότητας.

132 ίπποι
Η Mazda και στο κομμάτι των κινητήρων αποδεί-

χτηκε ότι έχει χαράξει τον δικό της δρόμο και αυτό
αποδεικνύεται περίτρανα με την τοποθέτηση ατμο-
σφαιρικού βενζινοκινητήρα στο MX-5, επιδιώκον-
τας με αυτό τον τρόπο να διατηρήσει σε χαμηλά επί-
πεδα την κατανάλωση αλλά και τις εκπομπές ρύ-
πων.

Ο κινητήρας χωρητικότητας 1,5 λίτρου τεχνολο-
γίας SkyActive αποδίδει 132 ίππους στις 7.000
σ.α.λ. και 155 Nm στις 4.000 σ.α.λ. Η κίνηση μετα-
φέρεται στον πίσω άξονα μέσω ενός εξατάχυτουκι-
βωτίου, ο οποίος δεν είναι μπλοκέ, αλλά σίγουρα ο
οδηγός του MX-5 θα γνωρίσει τις χάρες της πλαγιο-
λίσθησης…

Στην πράξη ο κινητήρας αποδείχτηκε ελαστικός
και ζωηρός χωρίς να καταναλώνει τεράστιες ποσό-
τητες καυσίμου, αλλά όταν κινείσαι στο όριο κάνουν

αισθητή την έλλειψή τους τόσο το μπλοκέ όσο και η
επιπλέον δύναμη που υπάρχουν στις εκδόσεις με
τον δίλιτρο κινητήρα.

Χορεύοντας στον δρόμο
Τους ιδιοκτήτες του νέου Mazda MX-5 είναι σί-

γουρο πως δεν απασχολούν ιδιαίτερα οι ανέσεις και
η πολυτέλεια, αλλά η αίσθηση της ελευθερίας που
έχουν κινούμενοι με το διθέσιο μοντέλο, όπως επί-
σης και από την πίσω κίνηση. Ωστόσο, το ιαπωνικό
μοντέλο με κλειστή την οροφή στο εθνικό οδικό δί-
κτυο κινείται με απόλυτη άνεση, αλλά όσο αυξάνον-
ται οι στροφές του κινητήρα και τα χιλιόμετρα, αυ-
ξάνεται ανάλογα και ο θόρυβος στην καμπίνα.

Στο επαρχιακό δίκτυο το MX-5 ξεδιπλώνει τις
αρετές του και ο οδηγός του σίγουρα θα χαρεί την
πλαγιολίσθηση αλλά και την απουσία της οροφής.

Μέσα στην πόλη το MX-5 αποδείχτηκε ευχάριστο,
ευέλικτο και εύχρηστο, με την ανάρτηση να απορ-
ροφά σε ικανοποιητικό βαθμό τις όποιες ανωμαλίες
του οδοστρώματος, ενώ η κατανάλωση κυμάνθηκε
σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, 7,5 λίτρα για κάθε
100 χλμ., παρά το γεγονός πως ο οδηγός πιέζει συ-
νεχώς το γκάζι προς το πάτωμα εξαιτίας της ολι-
σθηρότητας του οδοστρώματος…

Ουσιαστικά λοιπόν η τέταρτη γενιά του Mazda
MX-5 δεν αποποιείται το παρελθόν του, απλώς
«παντρεύει» με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία του
αυτοκινήτου με τη σύγχρονη τεχνολογία, δημιουρ-
γώντας ένα ξεχωριστό μοντέλο που εξαιτίας και του
χαμηλού κυβισμού αλλά και του κόστους χρήσης
θα ήθελε ο κάθε Έλληνας να έχει στο γκαράζ του.

40
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Ρ
ιζικές αναμένονται οι αλλαγές στο πρόγραμμα
του ΣΚΑΪ την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και
συγκεκριμένα στην πρωινή ζώνη με τις ενη-

μερωτικές εκπομπές και στη συνέχεια σε αυτές της
ψυχαγωγίας.

Ας ξεκινήσουμε με την εκπομπή «Σήμερα» που
καλωσορίζει νωρίς το πρωί τους τηλεθεατές. Το δίδυμο
Οικονόμου - Αναστασοπούλου σπάει και τη θέση της όμορφης
παρουσιάστριας θα πάρει ο Άκης Παυλόπουλος. Αυτή είναι η
πρώτη «βόμβα» που θα σκάσει στο κανάλι του Φαλήρου, καθώς,
ως γνωστόν, ο δημοσιογράφος παραιτήθηκε από το Open και
έχει δώσει τα χέρια με τον ΣΚΑΪ ενόψει της νέας τηλεοπτικής
σεζόν. Έτσι, πάμε για ένα δίδυμο-φωτιά στην πρωινή ενημερω-
τική ζώνη.

Όσο για τη Μαρία Αναστασοπούλου; Θα παραμείνει στο κανάλι
με νέα εκπομπή, πιο ψυχαγωγική, που ίσως μπει στο πρόγραμ-
μα μετά το «Σήμερα». Αυτό, όμως, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες
ημέρες.

Πάμε σε ένα άλλο πρόσωπο που εδώ και δύο χρόνια έχει απα-
σχολήσει τα media και μιλάμε, φυσικά, για την Ιωάννα Μαλέ-
σκου. Το «Love It» θα αποτελέσει παρελθόν, όμως στο κανάλι
επιθυμούν την παραμονή τής ξανθιάς καλλονής με άλλο project,
ωστόσο.

Στο πόστο του θα παραμείνει κανονικότατα ο Νίκος Μουτσι-
νάς με το «Καλό Μεσημεράκι», ενώ νωρίτερα θα εμφανίζονται

οι «Αταίριαστοι», με τους Κούτρα - Ντσούνο να έχουν ικανοποι-
ήσει απόλυτα τους ιθύνοντες του καναλιού.

Όσο για αυτούς που θα κουνήσουν μαντίλι; Το συμβόλαιο του
Νίκου Στραβελάκη ολοκληρώνεται και όλα δείχνουν πως ο δη-
μοσιογράφος τη νέα χρονιά θα βρίσκεται στον ΑΝΤ1, χωρίς βέ-
βαια να έχει ολοκληρωθεί το «deal». Παρελθόν από τον ΣΚΑΪ
αναμένεται να αποτελέσει και ο Δημήτρης Καμπουράκης.

«Σύννεφα» πάνω 
από τον «Σασμό»

Σαν κεραυνός έπεσε την Πέμπτη 5/5
η είδηση ότι παραιτείται από τη σειρά
«Σασμός» ο σκηνοθέτης Κώστας Κω-
στόπουλος. Αφορμή ήταν η καταγγελία
που δέχθηκε από ηθοποιό για βιασμό.

Ο σκηνοθέτης με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Facebook χαρακτήρισε ψευδείς και χυδαίες τις κατηγορίες εναν-
τίον του, τονίζοντας πως υπάρχει απόπειρα συκοφάντησης. Παρ’ όλα
αυτά ο Κώστας Κωστόπουλος ανακοίνωσε την παραίτησή του, καθώς
ανέφερε πως δεν θέλει με κανέναν τρόπο η προσωπική του περιπέτεια
να φέρει σε δύσκολη θέση τους συνεργάτες του, την παραγωγή και το
κανάλι.

Το ερώτημα που προέκυψε ήταν αν θα συνεχιστεί τελικά ο δεύτερος
κύκλος του «Σασμού» ύστερα από αυτό το απρόσμενο γεγονός. Η
απάντηση ήρθε από τον Alpha, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του
καναλιού στο Twitter, ο οποίος απάντησε σε χρήστη που έθεσε το ερώ-
τημα. «Συνεχίζει κανονικά (σ.σ.: η σειρά)», ήταν η επίσημη θέση του
καναλιού.

Αναβάλλεται το «Ντέρτι»
Οι «Άγριες Μέλισσες» έχουν κερδίσει αυτά τα χρόνια

μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού, όμως έχει γίνει
γνωστό πως φέτος τελειώνουν. Οι συντελεστές της σει-
ράς ετοίμαζαν το νέο τους «παιδί» που άκουγε στο όνομα
«Ντέρτι» και ήταν προγραμματισμένο να βγει στον αέρα
τον Ιανουάριο του 2023, όμως οι τρεις δημιουργοί, Λευ-
τέρης Χαρίτος, Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβα-
λης, ανακοίνωσαν πως αναβάλλεται.

«Επειδή γράφτηκαν ήδη κάποια πράγματα για την
απόφασή μας, να επιβεβαιώσουμε ότι η αλλαγή γίνεται
γιατί ενημερωθήκαμε για την προετοιμασία μιας παρό-
μοιας σειράς που τοποθετεί την ιστορία της στα νυχτερι-
νά κέντρα, με επίκεντρο το λαϊκό τραγούδι και η οποία θα
βγει νωρίτερα στους τηλεοπτικούς δέκτες», ανέφεραν
μεταξύ άλλων οι συντελεστές στην ανακοίνωσή τους.

Η αναβολή αυτή, όμως, δεν θα τους αφήσει εκτός τη-
λεόρασης, καθώς ετοιμάζουν το αστυνομικό θρίλερ
«Μάγισσα», μια τηλεοπτική υπερπαραγωγή που θα βγει
μέσα στη νέα σεζόν.

Απογοήτευσε και αλλάζει το «MasterChef»
Για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια προβολής του στο

Star, το «MasterChef» κινείται σε χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.
Οι σειρές μυθοπλασίας όπως και άλλα ριάλιτι που βρίσκονται
απέναντί του έχουν βάλει δύσκολα στον διαγωνισμό μαγειρικής
και αναμένονται αλλαγές στον νέο κύκλο. Αυτό είναι κάτι που
παραδέχτηκε ο Πάνος Ιωαννίδης, ένας εκ των κριτών του ριάλιτι
μαγειρικής. «Υπάρχουν ήδη συζητήσεις και ετοιμάζονται αλλα-
γές, προς το καλύτερο θεωρούμε», ανέφερε στην κάμερα της
εκπομπής «Super Κατερίνα» ο σεφ. Φαίνεται πως η φετινή σεζόν λειτούργησε σαν ξυπνητήρι για την παραγωγή και το «MasterChef
6» αναμένεται να έχει ριζικές αλλαγές.

�Τη διεύθυνση του αθλητικού σάιτ
OnSports.gr του ομίλου DPG Digital

Media αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος
Κώστας Βαϊμάκης.

�Μόλις έναν μήνα χρειάστη-
κε το ΕΣΡ για να εγκρίνει

την είσοδο ενός μεγάλου πολυε-
θνικού ομίλου, του MBC Group,
στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με τις
υποθέσεις μεταβιβάσεων που εκ-
κρεμούν και τη διαρκή ενασχόλη-
ση με πρόστιμα του παρελθόντος,
η Αρχή ενέκρινε στις 12 Απριλίου
την είσοδο του πολυεθνικού ομί-
λου ΜΜΕ στον ΑΝΤ1, έπειτα από
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
στις 4 Μαρτίου 2022. Επί της ου-
σίας, ο όμιλος MBC Group, μέσω
της θυγατρικής MBC Initiatives
(BVI) Limited, απέκτησε το 30%
των μετοχών του ΑΝΤ1 και του
Μακεδονία TV, με την καταβολή
μετρητών ύψους 225 εκατ. ευρώ.

�Στα 10 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συμ-
μετοχή της ΕΡΤ ΑΕ στην παραγωγή

ταινιών και ντοκιμαντέρ του ελληνικού
σινεμά. Για το 2023 δόθηκε έγκριση του
υπουργείου Οικονομικών σχετικά με
ποσό ύψους 5.642.971,22 ευρώ, ενώ εί-
χε δοθεί ήδη το πράσινο φως για στήρι-
ξη του ελληνικού κινηματογράφου με
4.244.650,64 ευρώ όσον αφορά τίτλους
ταινιών-ντοκιμαντέρ που είχαν καταθέ-
σει αίτηση το 2021.

�Άδοξα τελείωσε το «ταξίδι»
του CNN στον κόσμο του

streaming, με τη μητρική εται-
ρεία να ανακοινώνει την παύση
της λειτουργίας του CNN+ τρεις
εβδομάδες μετά το λανσάρισμά
του. Έπειτα από μήνες σχεδια-
σμού, επάνδρωσης και προώθη-
σης, το CNN+ δεν κατάφερε να
προσελκύσει ικανοποιητικό
αριθμό συνδρομητών, γεγονός
που προκάλεσε αβεβαιότητα για
το μέλλον του.

�Η Λένα Πλαΐτη, μέχρι σήμερα διευ-
θύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων

Σχέσεων της Παπαστράτος, αναλαμβά-
νει καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας
Επικοινωνίας της εταιρείας.

�Ένα ακόμη τηλεπαιχνίδι
γνώσεων θέλει να προσθέ-

σει η ΕΡΤ στο απογευματινό της
πρόγραμμα.

Σκά-ει δίδυμο-φωτιά στην πρωινή ζώνη



• Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θα γίνει
μπαμπάς! Η σύντροφός του Χρύσα Μι-
χαλοπούλου είναι έγκυος 4 μηνών.

• Στη Μύκονο θα βαφτίσουν τις
δίδυμες κόρες τους ο Σάκης Τα-
νιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμ-
πα.

• « Ήταν απάνθρωπο το μοντάζ στο
“Survivor”, έπαθε μεγάλη ζημιά το
όνομά μου», ισχυρίζεται τώρα ο Βα-
λάντης.

• Ο Τάσος Τρύφωνος με τον
«Αδύναμο κρίκο» εγκαταλεί-
πουν τον ΣΚΑΪ.

• «Ένας μεθυσμένος πέρασε με κόκ-
κινο και σκότωσε τον πατέρα μου»,
εξομολογήθηκε η Νατάσα Καλογρίδη.

• Έξαλλη η τραγουδίστρια Κων-
σταντίνα! Αποχώρησε από το
σχήμα Σαμπρίνας - Κωνσταντί-
νου Μάνη λόγω της αφίσας.

• Πασίγνωστη παρουσιάστρια φημο-
λογείται πως έχει κάνει πυρ και μανία
τον καναλάρχη, λόγω χαμηλών τηλε-
θεάσεων.

• Έφυγε από τη ζωή ο χορογρά-
φος Ορέστης Δημητρίου. Απαρη-
γόρητη η σύζυγός του Βίνα Ασί-
κη.

• Σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες με
κορονοϊό, ο beauty expert των αστέ-
ρων του Χόλιγουντ, Δημήτρης Γιαννέ-
τος.

• Θρήνος για την ηθοποιό Λουκία
Πιστιόλα. Πέθανε η μητέρα της.

• Η Μαρίνα Πατούλη με κορμί 20άρας
και απίθανο ασπρόμαυρο σύνολο
έκανε τη Μύκονο να… παραμιλά!

• Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια
Μαντώ Γαστεράτου αποκάλυψε
πως έχει πάρει δέκα κιλά.

• Η δημοσιογράφος του Alpha Βίκυ
Χαντζή παντρεύτηκε τον αγαπημένο
της Γιώργο Σκλαβούνο, έπειτα από
οχτώ χρόνια σχέσης!
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Η
υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια
Πέρλα Μπατάλα, η πιο στενή συνεργάτις
του Λέοναρντ Κόεν, έρχεται για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα, για μία μοναδική εμφάνι-

ση στο Θέατρο Παλλάς την Παρασκευή 17 Ιουνίου.
Το «House of Cohen», το μουσικό αφιέρωμα στον

θρύλο της μουσικής, τον λογοτέχνη και υμνητή της
Ύδρας, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ με απανωτά sold
outs σε Ευρώπη, Αμερική και Καναδά, ενώ οι κριτικές
είναι διθυραμβικές.

Στη σκηνή, συνοδευόμενη από τρεις διεθνώς δια-
κεκριμένους μουσικούς, η Πέρλα Μπατάλα ερμη-
νεύει με πάθος, αγάπη και έντονο συναίσθημα τρα-
γούδια του μέντορά της, ενώ αφηγείται απίθανες ιστο-
ρίες από τις δύο δεκαετίες περιοδειών και ηχογραφή-
σεων μαζί του. Αυτή η παράσταση είναι ο δικός της
ιδιαίτερος φόρος τιμής στον επί χρόνια φίλο της και
σπουδαίο ποιητή και οραματιστή του κόσμου Λέο-
ναρντ Κοέν.

Το «αηδόνι» του Λέοναρντ Κοέν
Ο θάνατος του Κοέν το 2016 πυροδότησε το όραμα

της Μπατάλα να συνεχίσει εκείνη ως (άτυπη) πρέσβει-
ρα τη διάδοση της μουσικής του.

Με το χαρακτηριστικό διαπολιτισμικό της στιλ, δη-
μιούργησε το «House of Cohen» για να υμνήσει με
αγάπη τον «Rock and Roll Hall of Fame» καλλιτέχνη.
Στη συναυλία τιμώνται το μουσικό έργο αλλά και η
πλούσια δισκογραφία του, με τραγούδια-σταθμό,
όπως το γνωστό σε όλους «Hallelujah».

Το «αηδόνι» του Κοέν, μετά τη δεκαετή συμμετοχή
της σε πολλές παγκόσμιες περιοδείες, ξεκίνησε σόλο
καριέρα με την ενθάρρυνση του μέντορά της. Έχει
επτά προσωπικά άλμπουμ, συμμετοχές στον κινημα-
τογράφο και την τηλεόραση, και έχει συνεργαστεί σε
ζωντανές συναυλίες και ηχογραφήσεις με σπουδαί-
ους καλλιτέχνες. Η ερμηνεύτρια είναι αποδέκτης του
Βραβείου Earth Charter των Ηνωμένων Εθνών για την
«εξαιρετική αφοσίωση στην κοινωνική και οικονομι-
κή δικαιοσύνη».

Η λατρεμένη του Ύδρα
Με 1.500 δολάρια, μια κληρονομιά από τη γιαγιά

του, ο Λέοναρντ Κοέν αγόρασε το 1960 ένα αιωνόβιο
σπίτι στην Ύδρα χωρίς ρεύμα και νερό. Ήταν τόσο
γοητευμένος από το νησί, που ένα κεραμίδι και μόνο
ήταν αρκετό!

Ανέφερε, λοιπόν, σε συνέντευξή του το 1991: «Πι-
στεύω ότι είναι 200 ετών και
μέσα σε αυτό πρέπει να
έχουν ζήσει γενιές και γε-
νιές ναυτικών. Σηκώνομαι
καθημερινά περίπου στις
εφτά το πρωί και εργάζομαι
μέχρι αργά το απόγευμα. Το
ξημέρωμα έχει δροσιά και,
επομένως, είναι η καλύτερη
ώρα, αλλά εγώ ούτως ή άλ-
λως αγαπώ τη ζέστη, ειδικά
με το Αιγαίο Πέλαγος να
βρίσκεται δέκα λεπτά από
την πόρτα μου».

Το «House of Cohen» 
στο Παλλάς τον Ιούνιο



Γενέθλια με συναυλία

Μαζί στη ζωή, μαζί και στη σκηνή! Ο Σταύρος
Ξαρχάκος και η σύζυγός του Ηρώ Σαΐα βρίσκον-
ται σε πρόβες για την κοινή τους εμφάνιση στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε μια εκπληκτική
συναυλία για τα 35 χρόνια λειτουργίας του Δη-
μοτικού Ραδιοφώνου της πόλης, το ιστορικό Κα-
νάλι Ένα 90,4. Στη μουσική εκδήλωση, που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαΐου στις 20.30,
συμμετέχουν η Ορχήστρα Εγχόρδων Πρότυπου
Μουσικού Κέντρου Πειραιά, ο Ζαχαρίας Καρού-
νης και κορυφαίοι σολίστες μουσικοί.

Οι τουρίστες

Οικογενειακό ταξίδι αναψυχής στη γαλλική
πρωτεύουσα για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο
δημοφιλής τραγουδιστής με τη σύζυγό του Γα-
λάτεια Βασιλειάδη και τα δύο παιδιά τους έκαναν
μια στάση στο Παρίσι πριν από τον τελικό τους
προορισμό, τη διάσημη Ντίσνεϊλαντ, ποζάροντας
χαμογελαστοί στα πιο διάσημα αξιοθέατα της
πόλης. Ανάμεσά τους και η Παναγία των Παρι-
σίων (Νοτρ Νταμ ντε Παρί) που ανακαινίζεται
μετά την καταστροφική φωτιά του 2019. Ο ευτυ-
χισμένος μπαμπάς έγραψε στη λεζάντα χαριτο-
λογώντας: «Οι τουρίστες».

Κοντοκουρεμένος και φρε-
σκοξυρισμένος πόζαρε ο Άγγε-
λος Λάτσιος στο Instagram. Ο
μοναχογιός της Ελένης Μενεγά-
κη αποχωρίστηκε τα μακριά
φουντωτά μαλλιά και το μουστά-
κι, κάνοντας την αλλαγή που τό-
σο καιρό καρτερούσε η διάσημη
μαμά του. «Κούκλος! Πόσο σου
πάει, παιδί μου!», σχολίασε με
ανακούφιση η «ωραία Ελένη»,
επιβραβεύοντάς τον διπλά, επει-
δή δώρισε τη μακριά κόμη του
για καλό σκοπό.

Πήγε για μαλλί!

Ω
ρες αγωνίας για την Ντόρα Μακρυγιάννη. Η πρωταγωνίστρια
της σειράς «Ήλιος» ανακοίνωσε με βαριά καρδιά πως έχασε
τον γάτο της Τίμο στο Αίγιο, αποκαλύπτοντας πως δεν θα επι-

στρέψει στην Αθήνα αν δεν τον βρει: «Μου λείπει η μυρωδιά σου, τα
πατουσάκια σου, το ναζί σου, τα μάτια σου, το γουργούρισμά σου, η
ηρεμία που ένιωθα τρία χρόνια δίπλα σου. Σε σώσαμε από τον δρό-
μο, στην αρχή έψαχνα για να πας σε μια οικογένεια, όταν κατάλαβα
τι πλάσμα είσαι, είπα δεν φεύγεις από εδώ, σε τάιζα με μπιμπερό, σε
είχα ζεστό και ασφαλή και τώρα είσαι ξανά σε ένα ξένο περιβάλλον
μακριά μου. Ξέρω ότι θα γυρίσεις, δεν σου αφήνω άλλη επιλογή,
δεν γυρνάω στην Αθήνα χωρίς εσένα».

Οι Apotihans!
H πολυτάλαντη Βαλέρια Κουρούπη μάς σύστησε την μπάντα της!
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» και κα-
ταπληκτική τραγουδίστρια πόζαρε με τα μέλη του συγκροτήμα-
τος και ανακοίνωσε περιχαρής τα νέα επαγγελματικά τους σχέ-
δια: «Εμείς είμαστε οι Apotihans. Όλοι μαζί στήσαμε κάτι που θα
φτάσει σε εσάς σύντομα και ελπίζουμε να το χαρείτε όσο εμείς
όταν το φτιάχναμε».

Τρελαίνει κόσμο η εκρηκτική Αντιγόνη
Νεοφύτου! Η τηλεοπτική Μαρίνα από τη σει-
ρά «Η Γη της Ελιάς» βρίσκεται στα Κανάρια
Νησιά, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θά-
λασσα με καλή παρέα, ανεβασμένη διάθεση
και «καυτές» εμφανίσεις, ζαλίζοντας τους
θερμόαιμους Ισπανούς με το καλλίγραμμο
κορμί της. Η πολυτάλαντη Κύπρια πρωταγω-
νίστρια πόζαρε στο Instagram με μαύρο μι-
κροσκοπικό μπικίνι και μπλουζάκι, σε μυθι-
κή παραλία.
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Χάθηκε ο Τίμος

Too sexy



Ο
ι ερευνητές πιστεύουν ότι έριξαν φως
στη διαδικασία σχηματισμού και εξέ-
λιξης των όγκων, που επί χρόνια ανα-
ζητούσαν οι επιστήμονες. Μια πρωτο-

ποριακή έρευνα αποκάλυψε τις μεταλλάξεις που
εξηγούν πώς τα ίδια τα κύτταρα που βοηθούν στην
επούλωση του παγκρέατος ύστερα από τραυματι-
σμό μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. Τα ευρή-
ματά της θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόη-
ση των μηχανισμών επούλωσης στο πάγκρεας
καθώς και στο πότε αυτοί οδηγούν σε καρκίνο. 

«Το πάγκρεας είναι ένας αδένας που βρίσκε-
ται στο πίσω μέρος της κοιλιάς, έχει σχήμα πε-
πλατυσμένου αχλαδιού και μήκος 15 εκατοστά.
Είναι μέρος του πεπτικού συστήματος που πα-
ράγει και απελευθερώνει λιπάση για τη διάσπα-
ση των λιπών, αμυλάση για τη διάσπαση των
υδατανθράκων και πρωτεάση για τη διάσπαση
των πρωτεϊνών. Επιπλέον, παράγει και τροφοδο-
τεί τον οργανισμό με ορμόνες που ελέγχουν την
ποσότητα σακχάρου στην κυκλοφορία του αίμα-
τος και συγκεκριμένα ινσουλίνη, η οποία μει-
ώνει τα υψηλά επίπεδά του, και γλυκαγόνη, η
οποία απελευθερώνεται όταν τα επίπεδα σακχά-
ρου στο αίμα είναι χαμηλά», μας εξηγεί ο καθη-
γητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Δημήτρης Λινός. 

«Στο πάγκρεας μπορούν να εμφανιστούν διά-
φοροι τύποι όγκων, συμπεριλαμβανομένων καρ-
κινικών και μη καρκινικών. Ένας καρκινικός όγ-
κος σχηματίζεται όταν τα κύτταρα εμφανίζουν με-

ταλλάξεις στο DNA τους, οι οποίες δίνουν εντολή
για υπερπολλαπλασιασμό των κυττάρων και για
παρατεταμένη επιβίωσή τους. Όσο δεν καταστρέ-
φονται ή δεν αφαιρούνται αυτά τα κύτταρα, τόσο
αυξάνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του καρκίνου
σε άλλα όργανα του σώματος, κοντινά ή απομα-
κρυσμένα», προσθέτει.

Παρότι δεν είναι ξεκάθαρο τι πυροδοτεί τις με-
ταλλάξεις, έχουν βρεθεί ορισμένοι παράγοντες
που αυξάνουν τις πιθανότητες καρκίνου του παγ-
κρέατος, στους οποίους περιλαμβάνεται το κά-
πνισμα, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η παγκρεατίτι-
δα (χρόνια φλεγμονή στο πάγκρεας) και η γήραν-
ση. Ο συνδυασμός κάποιων από αυτούς αυξάνει

και πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο. Επί του παρόν-
τος, ο συγκεκριμένος καρκίνος δεν είναι εύκολα
διαχειρίσιμος. Μεταξύ των αιτιών είναι η καθυ-
στερημένη διάγνωση λόγω της έλλειψης συμπτω-
μάτων στα αρχικά στάδια. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Μεταξύ των αιτιών είναι 
η καθυστερημένη διάγνωση 
λόγω της έλλειψης συμπτωμάτων
στα αρχικά στάδια

Πότε γίνεται θεραπεία και πότε χειρουργική επέμβαση
Εάν ανιχνευθεί όγκος, η θεραπεία εξαρτάται από το σημείο όπου έχει αναπτυχθεί, τον τύπο του
καρκίνου, τη γενική υγεία του ασθενή, τον βαθμό και το στάδιό του.
Εάν βρίσκεται μόνο στο πάγκρεας ή έχει αναπτυχθεί ακριβώς έξω από αυτό, όπως στο λεπτό έν-
τερο ή το στομάχι, χωρίς να επηρεάζει κανένα από τα κοντινά μεγάλα αιμοφόρα αγγεία, τότε
μπορεί να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση και κατόπιν ο ασθενής να ακολουθήσει χημει-
οθεραπεία. Εάν έχει επηρεάσει τα γειτονικά αιμοφόρα αγγεία, και δεν είναι εφικτή η πλήρης
αφαίρεση του καρκίνου (τότε η υποτροπή είναι πολύ πιθανή), επιλέγονται πρώτα η χημειοθερα-
πεία για μείωση του όγκου και κατόπιν η χειρουργική αφαίρεσή του. Στις περιπτώσεις που ο
καρκίνος έχει εξαπλωθεί είτε σε κοντινά όργανα ή σε απομακρυσμένα, γίνονται χειρουργικές
επεμβάσεις μόνο για να βοηθήσουν στον έλεγχο ή την πρόληψη των συμπτωμάτων που προκα-
λούνται από τον καρκίνο. Ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από τη θέση και τον
τύπο του όγκου. Σχεδόν πάντα πραγματοποιείται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, λαπαρο-
σκοπικής ή ρομποτικής χειρουργικής, οι οποίες προσφέρουν στον ασθενή ταχύτερη ανάρρωση.

Δημήτρης Λινός, καθηγητής
Χειρουργικής της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Πότε οδηγούν 
σε καρκίνο 
στο πάγκρεας 
οι τραυματισμοί 



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)
Οι Κριοί του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε ένα
ευχάριστο διήμερο, ενώ θα παρουσιαστούν και-
νούργιες οικονομικές ευκαιρίες, που θα έχουν
μια παρασκηνιακή και καλά κρυμμένη πηγή.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ήλιος στο δικό σας ζώδιο θα δημιουργήσει με
τον Άρη μια πολύ καλή όψη, που θα σας βοηθήσει
στο φιλικό σας περιβάλλον, στα νέα σας σχέδια,
αλλά και σε κάθε καινούργιο στόχο. Επίσης, θα
έχετε τη διάθεση να ασχοληθείτε με το σπίτι σας,
τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και να μιλήσε-
τε για τα επόμενα επαγγελματικά σας πλάνα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αυτές τις μέρες νιώθετε ένα παραπάνω άγχος,
ενώ με πολύ στοχευμένες κινήσεις θα πρέπει να
βάλετε σε τάξη κάποιες επαγγελματικές ή άλλες
σημαντικές σας υποθέσεις. Ο ανάδρομος Ερμής
από τις 9/5 θέλει να σας βάλει στη διαδικασία να
τακτοποιήσετε υποθέσεις σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για όσους ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο, θα
υπάρξουν έντονες επιθυμίες σας, που το πιο σί-
γουρο είναι ότι θα πραγματοποιηθούν. Βρίσκεστε
πολύ κοντά σε μια επαγγελματική εξέλιξη, που
θα πρέπει να είστε πιο ξεκάθαροι κυρίως στον οι-
κονομικό τομέα, διαφορετικά θα πρέπει να ανε-
χτείτε μια «εκμετάλλευση», που δυστυχώς θα εί-
ναι αναπόφευκτη.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες θα υπάρξουν πολύ καλές
ευκαιρίες στην επαγγελματική σας πορεία, αλλά
επειδή οι μέρες αυτές θέλουν και πολύ προσεκτι-
κές κινήσεις, λόγο των εκλείψεων, μην αφεθείτε
στην πρώτη εικόνα των πραγμάτων, αλλά σκεφτεί-
τε και το μετά, που κρύβει η κάθε σας απόφαση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολύ καλό αυτό το Σαββατοκύριακο για εσάς, αν
βέβαια καταλάβουν ορισμένοι ότι έχετε κάποια
όρια, που δεν πρέπει να τα υπερβούν. Από την άλ-
λη, η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι θα
σας δημιουργήσει μια περίεργη ψυχολογία, που
μάλλον θα σας κάνει να ξεσπάτε με έντονο τρόπο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη συνεχίζει την πορεία της στο διαμε-
τρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σας, δημιουρ-
γώντας μια πολύ καλή περίοδο με τα σημαντικά
πρόσωπα της ζωής σας. Βέβαια, θα υπάρξουν και
κάποιες ευκαιρίες στα οικονομικά σας, που δεν
πρέπει να αφήσετε να φύγουν.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι μια πολύ καλή στιγμή για εσάς να φροντίσε-
τε τις σχέσεις σας και να νιώσετε δημιουργικότη-
τα και έντονο ερωτισμό. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι
σε λίγες μέρες θα έχετε στο δικό σας ζώδιο την
έκλειψη Σελήνης, που θέλει προσοχή, στους βα-
σικούς τομείς της ζωής σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ευχάριστη αυτή η περίοδος για την προσωπική
σας ζωή, αλλά θα πρέπει να έχετε και τον νου σας
σε θέματα που αφορούν την εργασία και την
υγεία σας. Είστε σε μια πολύ καλή περίοδο για να
εντοπίσετε τα λάθη σας ή να μάθετε εκείνους που
υπόγεια θέλουν να σας βλάψουν.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, η Αφροδίτη στον το-
μέα της οικογένειας θα σας βοηθήσει ουσιαστικά
να φτιάξετε τις σχέσεις σας με τους οικείους σας.
Η επικοινωνία σήμερα και αύριο θα είναι ξεκάθα-
ρη και εποικοδομητική, όταν, μάλιστα, θα αφορά
άτομα από το περιβάλλον σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Έχετε μια δύστροπη περίοδο, αλλά μέσα από αυ-
τή θα βρείτε την υποστήριξη και την ουσιαστική
φροντίδα που έχετε πάρα πολλή ανάγκη. Φροντί-
στε να απαλλαγείτε από πρόσωπα που σας δημι-
ουργούν παραπάνω άγχος από αυτό που μπορεί-
τε να αντέξετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια πολύ καλή στιγμή να φροντίσετε τις σχέ-
σεις σας με τους άλλους, ακόμη και αν σας ενώ-
νουν με αυτούς κάποια ελάχιστα πράγματα. Ση-
μασία έχει ότι ορισμένες καταστάσεις καλό είναι
να τις διαχειριστείτε έξυπνα, προς όφελός σας.
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Α υτό το Σαββατοκύριακο, θα σχηματιστεί
ένα υπέροχα θετικό εξάγωνο, με τον
Ήλιο και τον Άρη, που θα βοηθήσει
ουσιαστικά να πάρουμε πρωτοβουλίες

και να ενεργούμε με περισσότερη αντοχή σε
καταστάσεις που απαιτούν σωματική δύναμη.
Από την άλλη, η Σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα
θα αναζητήσει τη χαρούμενη πλευρά της ζωής,
ενώ την Κυριακή θα χρειαστεί περισσότερη
προσοχή σε ψυχολογικά παιχνίδια, ή θα
υπάρξουν ξαφνικά γεγονότα που θα έχουν να
κάνουν με νεαρά πρόσωπα.



Μ
πορεί να πέρασαν 43 χρόνια από
την ημέρα που ο ιδρυτής της ΝΔ
Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέ-
βαινε στο βήμα του 1ου Συνεδρί-

ου του κόμματος για να διακηρύξει ότι «τα κόμ-
ματα για να εκπληρώσουν την αποστολή τους
πρέπει, πρώτον, να έχουν σαφή ιδεολογία και
σταθερό προσανατολισμό, δεύτερον, να κατέ-
χονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης και, τρίτον,
να είναι δημοκρατικά οργανωμένα», αλλά τα
λόγια του δεν έχουν χάσει ούτε ικμάδα από τη
φρεσκάδα και τη σημασία τους.

Ας τα φέρουμε στο σήμερα. Ο πρωθυπουρ-
γός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος με τη χθεσινή του
ομιλία στην έναρξη του 14ου Συνεδρίου της ΝΔ
ανέδειξε με σαφήνεια αλλά και ένταση το δί-
λημμα της εποχής «πρόοδος ή συντήρηση»,
από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το τιμόνι της
διακυβέρνησης είχε ξεκάθαρα φιλελεύθερο
προσανατολισμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης που
αρθρώνεται με λόγια ειλικρινή και καθαρά
προς τους πολίτες και σταθερότατο προσανα-
τολισμό: Να απαλλάξει τη χώρα οριστικά και
αμετάκλητα από τα οικονομικά δεσμά των πι-
στωτών της, να αναδείξει στην παγκόσμια και
ευρωπαϊκή σκηνή την αξιοπιστία αλλά και τον
κομβικό της ρόλο και να υλοποιήσει όλες αυτές
τις μεταρρυθμίσεις που θα της δώσουν «φτε-
ρά» στη νέα απαιτητική εποχή. 

Η «μοίρα» θέλησε να δοκιμάσει όχι μόνο τις
ικανότητές του στη διαχείριση πρωτόγνωρων
καταστάσεων αλλά και τα όρια της πολιτικής,

ακόμα και ανθρώπινης αντοχής. Ο κ. Μητσοτά-
κης προσαρμόστηκε ταχύτατα και αντί για όσα
είχε δρομολογήσει για την πρώτη διετία του,
έβαλε σε άμεση εφαρμογή το τριπλό σχέδιο
θωράκισης του ΕΣΥ, προστασίας της ανθρώπι-
νης ζωής και στήριξης πολιτών και επιχειρήσε-
ων από τη λαίλαπα της πανδημίας. 

Δεν προλάβαμε να πάρουμε μια ανάσα από
τον κορονοϊό και ξεκίνησε η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, η οποία μετέβαλε εκ θεμελίων
ό,τι ο σύγχρονος κόσμος θεωρούσε ως δεδο-
μένο μέχρι τότε. Γεωστρατηγικές συμμαχίες,
γεωπολιτικές ισορροπίες, ενεργειακή ασφά-
λεια, επισιτιστική επάρκεια. Από δεδομένα, σε
λίγες νύχτες έγιναν ζητούμενα.

Και σε αυτή την εισαγόμενη κρίση, ο κ. Μη-
τσοτάκης ενήργησε με ταχύτητα αλλά και με τη
σύνεση του ηγέτη που γνωρίζει ότι, αν το μονα-
δικό του μέλημα είναι να γίνει αρεστός τώρα, η
χώρα θα το πληρώσει αργότερα.

Δυστυχώς, δεν επιδείχθηκε ανάλογη πολιτι-
κή ωριμότητα από το αντίπαλο στρατόπεδο. Τα
πρώτα χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να
επενδύσει πολιτικά στη συμφορά. 

Όταν είδε ότι με τη στάση του έφερνε τα αντί-
θετα αποτελέσματα για το κόμμα του, έριξε για
λίγο τους τόνους και μετά επανήλθε δριμύτε-
ρος. Τώρα, το μόνο που δεν έχει πει ευθέως εί-
ναι ότι για τον παγκόσμιο πληθωρισμό ευθύνε-
ται ο Κ. Μητσοτάκης. Επιμένει, όμως, ότι τα 45
δισ. ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση για να στη-
ρίξει την κοινωνία και τις επιχειρήσεις τη διετία

του κορονοϊού ήταν ψίχουλα, τα οποία, μάλι-
στα, δεν τα έδωσε και προκαταβολικά ως όφει-
λε, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας
που ουδείς είναι σε θέση να προβλέψει με
ασφάλεια πότε θα τελειώσει. 

Προχθές, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα
νέο πακέτο μέτρων, το οποίο κατέρριψε και τις
πιο αισιόδοξες προβλέψεις, αφού προβλέπει
μεταξύ άλλων και την αναδρομική, με διάρκεια
έξι μηνών, μάλιστα, καταβολή ποσού έως 600
ευρώ για τη στήριξη έναντι των υπέρογκων λο-
γαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Αν υπολογίσει κανείς ότι τα τρία διαδοχικά
μνημόνια κόστισαν στη χώρα περίπου 80 δισ.
και ότι η κυβέρνηση της ΝΔ από το καλοκαίρι
του 2019 μέχρι σήμερα έχει δώσει περίπου 50
δισ. ευρώ για να στηρίξει την ελληνική κοινω-
νία, αντιλαμβάνεται αυτόματα πόσο ανούσιος
και αστήρικτος είναι ο αντιπολιτευτικός λόγος
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος όχι μόνο επιμένει να συμ-
περιφέρεται σαν γυρολόγος μάγος που θα βγά-
λει από το καπέλο τον παχυλό λαγό, αλλά για
μία ακόμη φορά -το έκανε και στην πανδημία-
συμπεριφέρεται σαν «Κασσάνδρα» που προ-
βλέπει καταστροφές και ονειρεύεται παλάτια
στην άμμο. 

Αυτό είναι στην πράξη το δίλημμα «πρόοδος
ή συντήρηση». Ρεαλισμός και αξιοπιστία με
υψηλό δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας ή στεί-
ρα επανάληψη φθαρμένων από τον χρόνο μη-
νυμάτων, χωρίς ίχνος προσαρμοστικότητας
στις νέες απαιτήσεις. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Από την Κασσάνδρα της Χαλκιδικής 
στις «Κασσάνδρες» της Κουμουνδούρου

Η κυβέρνηση
της ΝΔ από 

το καλοκαίρι 
του 2019 μέχρι

σήμερα έχει
δώσει περίπου

50 δισ. ευρώ για
να στηρίξει 

την ελληνική
κοινωνία
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