
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

TPTODAY FREE PRESS

Διανέμεται δωρεάν κάθε Σάββατο & ΚυριακήΔιανέμεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 |  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 3

Τι αποκάλυψε στέλεχος του Μαξίμου στην «Τoday Press»

ΧΡΗΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΠΕΣ

Β. Περρής:
Ο ΣΥΡΙΖΑ

διαμόρφωσε
το αποτέλεσμα
των γαλλικών

εκλογών
n Σελ. 8-9

Δ. Καμπουράκης:
Πού είναι

η αίσθηση
του μέτρου;

Γ. Γκόντζος:
Ποιος δήμαρχος
έκανε ανάσταση 

με τον Τσίπρα

n Σελ. 12-13

n Σελ. 22

n Σελ. 10-11

Άδωνις Γεωργιάδης:

Επόμενος στόχος
η Μολδαβία;

Η ζωή της Sanna Marin
για σειρά του Netflix

«Μπήκαμε σε ένα δύσκολο 
σπιράλ, αλλά είμαστε
πάνω από το πρόβλημα»

Η «αρκούδα»
δεν θα
σταματήσει
στην Ουκρανία 

VERY HOT 
η πρωθυπουργός
της Φινλανδίας!

Ποιος «τρώει» τα «αφεντικά»

GREEK  MAFIA

ΑΠΟΚAΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
του Δημήτρη Φρέσκου

n Σελ. 16-17

n Σελ. 14

n Σελ. 18-19

Γ. Καντέλης: 
Ποιοι υπουργοί έφαγαν...
κόκκινη κάρτα από τον Κυριάκο

n Σελ. 6-7

Αποκλειστικό Ρεπορτάζ 
του Ανδρέα Κωνσταντάτου

n Σελ. 4



Ευκαιρία να τα πει 
«χύμα» σε POTUS 
και Κογκρέσο

Editorial

T
ην Αλεξανδρούπολη θα 
επισκεφθεί την Τετάρτη, 3 
Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, για τα εγκαίνια του 

εργοταξίου κατασκευής του νέου τερμα-
τικού σταθμού LNG, ενώ θα έχει επα-
φές και με τους φορείς της περιοχής.

Το έργο καθιστά την Αλεξανδρού-
πολη στρατηγικό σημείο για την ενερ-
γειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, αναβαθμίζοντας τη σημασία 

της. Στα εγκαίνια θα δώσουν το παρόν 
οι αρχηγοί κρατών Βουλγαρίας, Ρου-
μανίας και Σερβίας, στους οποίους ο 
πρωθυπουργός θα παραθέσει, στη συ-
νέχεια, γεύμα. 

Το έργο θα συμβάλει στην απεξάρ-
τηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, κα-
θώς θα καλύπτει 11 δισ. κυβικά μέτρα 
ετησίως για την κάλυψη των αναγκών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, 
διασφαλίζει τις οδούς εφοδιασμού, που 

δεν περνούν μέσω της Τουρκίας, απο-
τελεί ένα σημαντικό εργαλείο περιφε-
ρειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια 
και παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευ-
σης 5,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού 
αερίου, ετησίως.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού 
περιλαμβάνει επίσκεψη στο εργοτάξιο 
σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης και στη μο-
νάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. 

Η Ρωσία, με τις κινήσεις των τελευταίων 
ημερών, προσπαθεί να μεταφέρει τον πόλεμο 
με την Ουκρανία στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. 
Με ένα μπαράζ δηλώσεων, τόσο του Πούτιν 
όσο και του Λαβρόφ και της Ζαχάροβα, περί 
νομιμοποίησης χρήσης πυρηνικών, αποτελεί ένα 
εφιαλτικό σενάριο, το οποίο προκαλεί επικίνδυνες 
παρενέργειες.

Και δεν είναι μόνο αυτό. H ένταση των πυραυλικών 
επιθέσεων σε ουκρανικές αποθήκες πυρομαχικών 
και όπλων, τα οποία φτάνουν καθημερινά από τις 
χώρες της Δύσης και η ρητορική περί Μολδαβίας 
(δείτε ρεπορτάζ στις σελίδες 18-19), δημιουργούν 
ένα εκρηκτικό σκηνικό, που μπορεί να προσλάβει 
επικίνδυνες διαστάσεις. 

Η Μόσχα, ο Πούτιν τα «παίζει όλα για όλα», αφού 
θέλει την 9η Μαΐου να έχει τελειώσει με τη… 
δουλειά, που έχει ξεκινήσει στην Ουκρανία. Με 
πρόσχημα τα όπλα που στέλνουν οι χώρες του 
ΝΑΤΟ και η Ευρώπη, έχει μετατρέψει τον πόλεμο 
Ρωσίας – Ουκρανίας σε έναν de facto Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 
  
Άλλωστε, μόλις πριν λίγες ώρες, ρωσίδα 
δημοσιογράφος του RT που έχει στενές σχέσεις με 
το Κρεμλίνο, η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, δήλωσε ότι 
είναι «πιθανότερο το ξέσπασμα του Γ’ Παγκοσμίου 
Πολέμου ή ένα πυρηνικό χτύπημα, από το να 
δεχθεί την ήττα η Ρωσία στην Ουκρανία».

Όλα αυτά τα νέα δεδομένα επιταχύνουν τις 
αποφάσεις για εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους προϋπολογισμούς 
και τις οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών, οι 
πολίτες των οποίων ζουν στο πετσί τους, πλέον, 
την ακριβή ηλεκτρική ενέργεια και σε λίγο καιρό, 
πιθανότατα, και ελλείψεις προϊόντων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολουθεί 
στενά όλα τα πεπραγμένα, αντιλαμβάνεται την 
προβληματική κατάσταση. Στην επίσκεψή του στην 
Ουάσιγκτον, είναι αποφασισμένος να τα πει «χύμα» 
στον POTUS και να καταγγείλει την τουρκική 
προκλητικότητα έναντι της Ελλάδας κατά την ομιλία 
του στο Κογκρέσο, που προσκλήθηκε από την 
Πελόζι. Θα είναι σημαντική ευκαιρία  για τα δίκαια 
της χώρας και δεν πρόκειται να αφήσει να περάσει 
ανεκμετάλλευτη.
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Η 
χώρα έχει εισέλθει σε μια άτυπη προε-
κλογική περίοδο. Η ολοκλήρωση του 
Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και η πραγ-
ματοποίηση, εντός του Μαΐου, αυτών 

της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ, τοποθετούν τα τρία κόμμα-
τα στην αφετηρία ενός αγώνα, που θα κρίνει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης τη διάρκειά του. Είτε μια μέση 
απόσταση με ορίζοντα το φθινόπωρο είτε ένα δρό-
μο αντοχής, με τις εκλογές να πραγματοποιούνται 
στο τέλος της άνοιξης του 2023.

Οι παράμετροι που θα κρίνουν το πότε θα στη-
θούν οι κάλπες, είναι η οικονομία, κάποια φυσική 
καταστροφή και η σταθερότητα στη χώρα. Ειδικά, 
σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που διαμορφώνει 
ο πόλεμος στην Ουκρανία και το παγκόσμιο πληθω-
ριστικό ράλι. Οι παρούσες συνθήκες αναδεικνύουν 
και τους κινδύνους που κρύβει η απλή αναλογική, 
καθώς δημιουργεί αστάθεια με το φάσμα των δι-
πλών εκλογών, ένα δίμηνο πολιτικών αναταράξε-
ων μέχρι να προκύψει κυβέρνηση και τη διαχείριση 
των κρίσεων, σε αυτό το διάστημα, από μια υπηρε-
σιακή κυβέρνηση.

 
Πολύπλοκη εξίσωση 
Την πολύπλοκη εξίσωση που δημιουργείται, καλεί-
ται να λύσει ο πρωθυπουργός και να αποφασίσει τους 
επόμενους μήνες αν θα τραβήξει το χαρτί των πρόω-
ρων εκλογών στο τέλος Σεπτεμβρίου ή το αργότερο 
στις αρχές Οκτωβρίου ή θα ολοκληρώσει την κυβερ-
νητική θητεία. Ο κος Μητσοτάκης έχει δηλώσει επα-
νειλημμένα ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2023, όμως, 
αυτό δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, καθώς ορισμένοι 
συνεργάτες του εισηγούνται εκλογές πριν τον επόμε-
νο χειμώνα, που μπορεί να αυξήσει το εκλογικό ρίσκο.

Το σενάριο για το 2023 περιλαμβάνει την πρό-
βλεψη για ομαλοποίηση της κατάστασης στο πολε-
μικό μέτωπο μέσα στο καλοκαίρι, που θα έχει ως 
αποτέλεσμα και ένα φρένο στις αναταράξεις της πα-
γκόσμιας οικονομίας. Αυτό θα επιτρέψει απορρόφη-
ση των κραδασμών από την ελληνική οικονομία και 
την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Μέσα σε αυ-
τό το διάστημα, θα έχει επιτευχθεί και ο στόχος της 
επενδυτικής βαθμίδας. Πρόκειται για ένα ορόσημο, 
η κατάκτηση του οποίου θα αποτελέσει, σίγουρα, ένα 
θετικό σήμα για τη χώρα, καθώς θα αυξήσει την επεν-
δυτική της βάση, μπαίνοντας στο ραντάρ χαρτοφυλα-
κίων που επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής 
αξιολόγησης. Αν αυτό συνοδευτεί από μια διαφαινό-
μενη διατήρηση της δημοσιονομικής χαλαρότητας 
από την πλευρά της ΕΕ, θα επιτρέψει στην κυβέρνη-

ση να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του ’23 με μεγα-
λύτερη ευελιξία και να ολοκληρώσει την πολιτική μεί-
ωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 

Αύξηση των συντάξεων
Επίσης, είναι προγραμματισμένο να δοθεί, τον Δεκέμ-
βριο, αύξηση στις συντάξεις, περίπου 4%, η πρώτη με-
τά από 14 χρόνια. Ένα μέτρο που θα αγγίξει άμεσα 
ένα κρίσιμο εκλογικό σώμα. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτά-
κης, άλλωστε, προκρίνει προς το παρόν αυτό το σε-
νάριο, εκτιμώντας ότι μετά από τις αλλεπάλληλες κρί-
σεις που έχει διαχειριστεί στη θητεία του, η κατάσταση 
την επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη και θα παρου-
σιάσει στους πολίτες τα πεπραγμένα της κυβέρνησής 
του, ζητώντας να ολοκληρώσει το έργο του. 

Το δεύτερο σενάριο, και για αρκετούς αναλυτές 
πολύ πιθανό, είναι οι εκλογές να γίνουν το φθινόπω-
ρο. Και σε αυτή την περίπτωση, σημαντικό ρόλο θα 
παίξουν οι εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο, αλλά όχι 
μόνο αυτές. Η εφαρμογή του σχεδίου για συντριπτική 
μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος σε νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως πρόσθετων 
παρεμβάσεων από την ΕΕ, εκτιμάται ότι πέραν της 
ανακούφισης των οικογενειακών προϋπολογισμών 

και των επιχειρηματικών βαρών, θα απορροφήσει και 
τους πολιτικούς κραδασμούς που βιώνει η κυβέρνη-
ση, ανατρέποντας έτσι το πολιτικό κλίμα. Παράλλη-
λα, η τουριστική έκρηξη που αναμένεται το καλοκαί-
ρι, θα φέρει έσοδα στα δημόσια ταμεία και θα τονώσει 
την απασχόληση.

Η ψυχολογία των πολιτών 
Οι υποστηρικτές της προσφυγής σε εκλογές εντός του 
φθινοπώρου βάζουν στην εξίσωση και τον ψυχολογι-
κό παράγοντα. Το καλοκαίρι που θα έχει προηγηθεί, 
θα έχει δώσει ανάσα στους πολίτες, ύστερα από ένα 
δύσκολο χειμώνα και προσφέρεται για ένα πιο αισιό-
δοξο κλίμα, με το οποίο θα προσέλθουν στις κάλπες, 
ειδικά απέναντι στο γκρίζο και την καταστροφολογία 
όπου επενδύει η αντιπολίτευση. 

Έτσι, δεν αποκλείεται η ΔΕΘ να μετατραπεί σε 
ένα προεκλογικό μπαλκόνι, που θα προσφέρει στον 
πρωθυπουργό τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει το πρό-
γραμμα του και να θέσει τα εκλογικά διλλήματα.

Σε αυτή την περίπτωση, δεν αποκλείεται να 
υπάρξουν μικρές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχή-
μα, στις αρχές του καλοκαιριού, δίνοντας τον τόνο για 
την επικείμενη εκλογική μάχη. 

Τα δύο σενάρια για εκλογές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ/4

Ο πρώτος Έλληνας
πρωθυπουργός στο Κογκρέσο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε πρόσκληση να μιλήσει στο 
Κογκρέσο, την Τρίτη, 17 Μαΐου, από τη Νάνσι Πελόζι. Η ομιλία 
του θα γίνει μια μέρα μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο 
με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Να σημειωθεί ότι ο 
κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα 
μιλήσει στο Κογκρέσο. 
«Η πρόσκληση που απηύθυνε η Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στον Πρωθυπουργό να μιλήσει 
στο Κογκρέσο, την Τρίτη 17 Μαΐου, μια μέρα μετά τη συνάντησή 
του στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, 
δείχνει τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, 
το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την αναγνώριση 
του υψηλού κύρους του Κυριάκου Μητσοτάκη διεθνώς», τονίζουν 
κυβερνητικές πηγές.  

«Κόκκινες»
κάρτες σε
υπουργούς
Αυτό το κλίμα έχει περάσει και 
σε αρκετούς υπουργούς, οι οποίοι 
δείχνουν αγωνία για την εκλογική 
τους επίδοση. Επ’ουδενί, όμως, 
ο κος Μητσοτάκης δεν θέλει 
να δει τους υπουργούς του να 
κατεβάζουν μολύβια, ειδικά σε μια 
περίοδο που έχει να διαχειριστεί 
μια σειρά από κρίσεις. Γι’ αυτό 
και έδωσε ένα αυστηρό μήνυμα 
στα μέλη της κυβέρνησης, κατά το 
τελευταίο υπουργικό συμβούλιο. 
«Έχω πει πολλές φορές ότι θα 
εξαντλήσουμε την τετραετία. Έχει 
υποπέσει στην προσοχή μου ότι 
ίσως κάποιοι να μην πιστεύετε ότι 
ακριβώς αυτή είναι η πρόθεσή 
μου», τόνισε ο πρωθυπουργός και 
συνέχισε προειδοποιώντας όσους 
περνούν περισσότερο χρόνο στην 
εκλογική τους περιφέρεια από 
ό,τι στο υπουργικό γραφείο: «Αν 
κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι 
χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για 
να προετοιμαστείτε προεκλογικά, 
μην διστάσετε να μου το πείτε. 
Μπορώ να σας απαλλάξω από τα 
καθήκοντά σας, ώστε να αφοσιωθείτε 
αποκλειστικά και μόνο στην 
προετοιμασία των εκλογών».

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Οι παράμετροι που
θα κρίνουν το πότε
θα στηθούν οι κάλπες,
είναι η οικονομία, κάποια
φυσική καταστροφή και
η σταθερότητα στη χώρα



Η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη

ΤΟ 2020 ΣΤΗ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΑΜΕ:

Βιωσιμότητα στην πράξη∆ΕΠΑ Εµπορίας Α.Ε.

Μείωση
26,4%
στις εκπομπές ρύπων 

809 ώρες 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

Μείωση 5%
στην κατανάλωση ενέργειας

Iσότητα
μεταξύ των φύλων: 168 εργαζόμενοι 
86 άνδρες - 82 γυναίκες 

Αύξηση 220,7%
στην ανακύκλωση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Στήριξη
δημόσιας υγείας και κοινωνίας
€662,3 χιλ.

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, με δράσεις που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση. 
Ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία ESG στη στρατηγική μας, συμβάλλουμε στην κοινωνία, βελτιώνουμε τον αντίκτυπό μας 
στο περιβάλλον, δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους και τους εταίρους μας. Με ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, 
η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση με στόχο τη διαφάνεια, την 
αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.



Σ 
τη Γαλλία και τη Σλοβε-
νία οι εκλογές διεξήχθη-
σαν, πρόσφατα, με κάθε 
κανονικότητα, μέσα στη 

χειρότερη «καταιγίδα» που διατρέ-
χει την Ευρώπη, μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και υπό τη ρωσι-
κή απειλή ενός Τρίτου. 

Θα μπορούσε να γίνει το ίδιο 
στην Ελλάδα; Πιθανότατα όχι, υπο-
στηρίζουν ορισμένοι. Θεωρούν αρ-
κετά ριψοκίνδυνο να αφεθεί η χώ-
ρα, μεταξύ των δύο εκλογικών 
αναμετρήσεων, ακυβέρνητη με 
υπηρεσιακό πρωθυπουργό, έναν 
από τους προέδρους των ανωτά-
των δικαστηρίων για τουλάχιστον 
ένα μήνα.

Κι αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, κά-
ποια στιγμή, αποφάσισε να κάνει 
ένα  «δώρο» στην …πολιτική στα-
θερότητα. Ενώ εξελέγη δύο φορές 
με ενισχυμένη αναλογική και μπό-
νους 50 εδρών, ψήφισε την απλή 
για να βάλει τρικλοποδιά στους 
επόμενους.

Το κενό διακυβέρνησης
Το κενό διακυβέρνησης της χώ-
ρας, είναι ένα από τα ζητήματα που 
απασχολούν το Μέγαρο Μαξίμου 
και ενίσχυσαν την άποψη του πρω-
θυπουργού για εκλογές στο τέλος 
της 4ετίας, απορρίπτοντας προτά-
σεις για προσφυγή στις κάλπες αυ-
τό τον Μάιο. 

Και δικαιώθηκε, αφού η κρί-
ση δείχνει να γιγαντώνεται και να 
εξαπλώνεται με τους αγωγούς του 
ρωσικού φυσικού αερίου να κλεί-
νουν για τη μια χώρα μετά την άλ-
λη, με το Κρεμλίνο να απειλεί με 
χρήση πυρηνικών όπλων, με τον 
ρωσικό στρατό να ετοιμάζεται για 
εισβολή και στη Μολδαβία και με 
την Ευρώπη ανίκανη ακόμα να πά-
ρει αποφάσεις για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής ακρίβειας.

Υπάρχει, όμως, ένα κόστος για 
την κυβέρνηση. Οι δημοσκοπή-
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ΧΡΗΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΠΕΣ
«Κανείς δεν ξέρει, ο χρόνος τι θα φέρει…»

Οι αναλυτές της κυβέρνησης 
εκτιμούν πως ήρθε

η ώρα για προσφυγή στις 
κάλπες και πως

ο Σεπτέμβριος είναι
ο καταλληλότερος μήνας 

για τις διπλές εκλογές. 
Μετά από μια επιτυχημένη 

τουριστική περίοδο
κι ένα πλήρως

ελεύθερο καλοκαίρι...

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος



σεις δείχνουν πως η ΝΔ πιέζεται 
από την ενεργειακή ακρίβεια και 
τον πληθωρισμό και πως η δυσαρέ-
σκεια αυξάνεται καθημερινά στην 
κοινωνία. Κι όσο αυξάνεται η δυ-
σαρέσκεια στις έρευνες της κοινής 
γνώμης, τόσο οι απόψεις αλλάζουν, 
επανέρχεται η αβεβαιότητα  και οι 
συζητήσεις για πρόωρες εκλογές.

Σε αχαρτογράφητα νερά
Στελέχη της κυβέρνησης εκτιμούν πως 
τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Οι φό-
βοι πως ο πόλεμος μπορεί να συνεχι-
στεί ως το τέλος του έτους ή ακόμα και 
να επεκταθεί, μαζί με τη νέα έκρηξη της 
ενεργειακής κρίσης και τη νέα αύξηση 
των τιμών στο φυσικό αέριο και το πε-
τρέλαιο, οδηγεί σε αχαρτογράφητα νε-

ρά. Ακόμα όμως κι αν ο πόλεμος στα-
ματούσε αύριο, οι επιπτώσεις του θα 
συνεχιστούν για χρόνια και η δυσαρέ-
σκεια θα σωρεύεται και θα παγιώνε-
ται κατά της κυβέρνησης, παρά τα όποια 
μέτρα ανακούφισης. Εκτιμούν, λοιπόν, 
πως ήρθε η ώρα για προσφυγή στις 
κάλπες και πως ο Σεπτέμβριος είναι ο 
καταλληλότερος μήνας για τις διπλές 

εκλογές. Μετά από μια επιτυχημένη του-
ριστική περίοδο κι ένα πλήρως ελεύθε-
ρο καλοκαίρι, χωρίς μέτρα για τους πο-
λίτες, και υπό την προϋπόθεση βεβαίως, 
ότι το φθινόπωρο θα είναι μια περίοδος 
σχετικής ηρεμίας -που θα μπορεί να δι-
αχειριστεί ένας υπηρεσιακός πρωθυ-
πουργός-  η ΝΔ μπορεί να επαναπατρί-
σει τους δυσαρεστημένους του σήμερα. 
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Οι νέες συζητήσεις στα υπουργικά 
γραφεία για πρόωρες εκλογές   φτάνουν 
μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Στο τραπέζι 
των επιχειρημάτων τους υπέρ των 
πρόωρων εκλογών, μπαίνει και η 
εκλογή Μακρόν.
Η αλήθεια είναι πως η επανεκλογή 
του Γάλλου Προέδρου, η νίκη δηλαδή 
του μεταρρυθμιστικού κέντρου, της 
φιλοευρωπαϊκής πολιτικής και της 
ανάπτυξης της οικονομίας, πολιτικές που 
επικαλείται και η κυβέρνηση, στηρίζουν 

την πολιτική της πρόταση και αποτελούν 
μια καλή «μαγιά» για έναν προεκλογικό 
αγώνα.
Ταυτόχρονα, όμως, καταθέτουν και την 
ανησυχία τους πως ο χρόνος τρέχει σε 
βάρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όσο 
καθυστερεί την προσφυγή στις κάλπες, 
τόσο θα πιέζεται από την κοινωνική 
δυσαρέσκεια και το δικαιολογημένο 
θυμό των πολιτών για την ανεξέλεγκτη 
ακρίβεια στην ενέργεια και τα τρόφιμα. 
«Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα», λένε.

«Μαγιά»
η νίκη Μακρόν

 για τον προεκλογικό 
αγώνα

Τι εκτιμούν για τις
δημοσκοπήσεις 
Στο Μαξίμου, χωρίς να 
είναι αιθεροβάμονες, έχουν 
εμπιστοσύνη στην πολιτική 
τους και εκτιμούν πως η 
πτώση στις δημοσκοπήσεις 
είναι παροδική, καθώς όταν 
θα αποδώσουν τα μέτρα 
και κυρίως το σχέδιο για 
τη μείωση της τιμής του 
φυσικού αερίου -μέσω 
κρατικής ή ευρωπαϊκής 
επιδότησης- που θα 
περιορίσει αισθητά τις 
αυξήσεις στο ηλεκτρικό 
ρεύμα και τα εξαρτώμενα 
από αυτό προϊόντα, θα 
επανέλθει και η εμπιστοσύνη 
των πολιτών.
Ο πρωθυπουργός δείχνει 
«αγύριστο κεφάλι», όσον 
αφορά τον χρόνο των 
εκλογών, αν και κάποιοι 
πιστεύουν πως, για πρώτη 
φορά, το ζήτημα των 
πρόωρων εκλογών είναι 
πράγματι ανοικτό.  «Το 
σκέφτεται», λένε, γιατί 
«κανείς δεν ξέρει, ο χρόνος 
τι θα φέρει».

Στελέχη της κυβέρνησης 
εκτιμούν πως τα χειρότερα είναι 
μπροστά μας. Οι φόβοι πως
ο πόλεμος μπορεί να 
συνεχιστεί ως το τέλος του 
έτους ή ακόμα και να επεκταθεί, 
μαζί με τη νέα έκρηξη της 
ενεργειακής κρίσης και τη 
νέα αύξηση των τιμών στο 
φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, 
οδηγεί σε αχαρτογράφητα 
νερά. Ακόμα όμως κι αν 
ο πόλεμος σταματούσε 
αύριο, οι επιπτώσεις του θα 
συνεχιστούν για χρόνια και 
η δυσαρέσκεια θα σωρεύεται 
και θα παγιώνεται κατά της 
κυβέρνησης, παρά
τα όποια μέτρα ανακούφισης.



Μ
ετά το συνέδριο του 
ΣυΡιζΑ, η ανθρωπό-
τητα αναθάρρησε και 
απέκτησε ένα στήριγ-

μα, που θα τη βοηθήσει να αντιμετω-
πίσει τις ιστορικές προκλήσεις. 

Δεν είναι τυχαία όσα συνέβησαν 
όταν οι -κάπως ζαβλακωμένοι- Γάλ-
λοι στήθηκαν μπροστά στις κάλπες, 
αναζητώντας μία απάντηση στο επεί-
γον δίλημμα που έθετε η Ιστορία και 
ο Πολιτισμός: Μακρόν ή Λεπέν; 

Όπως ήταν φυσικό, ανέτρεξαν 
στο αναγεννημένο κόμμα του σ. 
Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να τους 
καθοδηγήσει και εκείνο τους υπέ-
δειξε το φωτεινό μονοπάτι. Σε μια 
εκλογική μάχη που μετείχαν δύο, 
εκτίμησε ότι είναι πιθανό να μην 
κερδίσει κανείς και κάλεσε τους ψη-
φοφόρους να καταδικάσουν αμφό-
τερους.«Είναι αναγκαίο να ηττηθεί 
εκλογικά η Λεπέν. Όπως είναι ανα-

γκαίο να ηττηθεί, συνολικά, η ακρο-
δεξιά στην Ευρώπη. Η κυριαρχία 
του νεοφιλελευθερισμού οξύνει τις 
ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλει-
σμό και την ανασφάλεια». 

Η μαχητική πρωτοπορία του 
γαλλικού λαού ασπάστηκε τη ρι-
ζοσπαστική στάση, που υπέδει-
ξε ο ΣυΡιζΑ και έτσι, ανάμεσα στα 
32.083.517 ψηφοδέλτια, βρέθηκαν 
12 που επέλεξαν τον Λουί ντε Φι-
νές για Πρόεδρο της Γαλλικής Δη-
μοκρατίας.

Η συμβολική σχέση του κωμι-
κού με την ελληνική αριστερά δεν 

είναι καινούργια. Σύμφωνα με τους 
σινεφίλ, χρονολογείται από το 1971, 
όπου ο Ντε Φινές συμμετείχε στην 
ταινία «Ο βασιλιάς της τρέλας». 
Υποδυόταν έναν πολιτικό που, χω-
ρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να κυ-
βερνάει τη χώρα του με καταστρε-
πτικά αποτελέσματα. 

Aπό τους Γκοσινί και Ουντερζό 
στον… Λουί Αλτουσέρ
Σε εκείνα τα μακρινά χρόνια που 
ακολούθησαν τον Μάη του ’68, βρί-
σκονται οι ρίζες της σχέσης μεταξύ 
προοδευτικής Γαλλίας και διαρκώς 

ανανεούμενης ελληνικής αριστε-
ράς, οι οποίες έγιναν ακόμη πιο στέ-
ρεες, όταν οι διανοητές της δεύτερης 
μπλέχτηκαν στις ατραπούς των Γάλ-
λων μαρξιστών. Είναι γνωστό ότι ο 
σ. Τσίπρας θωρακίστηκε, ιδεολο-
γικά κυρίως, από τους Γκοσινί και 
Ουντερζό, τους δημιουργούς του 
Αστερίξ, αλλά επηρεάστηκε τα μά-
λα και από τον συνονόματο του Ντε 
Φινές, τον Λουί Αλτουσέρ. Ακο-
λουθώντας την τάση της εποχής, ο 
μετέπειτα Ηγέτης προσπάθησε να 
μάθει απ’ έξω αποσπάσματα από 
τα βιβλία του, ώστε να εντυπωσιά-

ζει τους συνδαιτυμόνες στις χασαπο-
ταβέρνες του Αγώνα, αλλά η σκέψη 
του ανατρεπτικού Γάλλου φιλοσό-
φου είναι κάπως δαιδαλώδης. Ανα-
ζητά «τη σχέση ιδεολογίας και αυτο-
νόητου», καταδύεται «στην ανάλυση 
της αναπόφευκτης διάκρισης μεταξύ 
συνέπειας και πραγματιστικής προ-
σγείωσης», οπότε ο σ. Αλέξης περι-
ορίστηκε να αποστηθίσει, με σχετι-
κή ευκολία, ένα τίτλο από τα βιβλία 
του για να τον περιφέρει στα πά-
νελ, σαν απόδειξη βαριάς κουλτού-
ρας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε 
ότι «η Ιστορία έχει πολλές στροφές 
και διαρκεί πολύ, όπως έλεγε ο Αλ-
τουσέρ», ο οποίος δεν είχε ποτέ εκ-
στομίσει τη συγκεκριμένη φράση. 
Απλώς, είχε γράψει ένα βιβλίο με 
τίτλο «Η Ιστορία διαρκεί πολύ». Στις 
«στροφές» είχε αναφερθεί ο Βασί-
λης Τερλέγκας. 

Την ίδια εποχή, ο ομοτράπε-
ζος του σ. Αλέξη, σ. Νίκος Καρανί-
κας ερμήνευε τον κόσμο «κάνοντας 
κουβέντες, όπου βγάζαμε συμπε-
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Η μαχητική πρωτοπορία του γαλλικού λαού ασπάστηκε
τη ριζοσπαστική στάση, που υπέδειξε ο ΣυΡιζΑ, και ανάμεσα
στα 32.083.517 ψηφοδέλτια, βρέθηκαν 12 που επέλεξαν τον

Λουί ντε Φινές για Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η συμβολική 
σχέση του κωμικού με την ελληνική αριστερά δεν είναι καινούργια…

Ο ΣΥΡΙΖΑ
διαμόρφωσε
το αποτέλεσμα
των γαλλικών
εκλογών

Του: Βαγγέλη Περρή



ράσματα από τον Πασκάλ και τον 
Μπρυκνέρ». Αναφερόταν στον συγ-
γραφέα Πασκάλ Μπρυκνέρ. 

Τον εμπόδιζαν οι εχθροί…
Δυστυχώς, προέκυψαν κάποιες δυ-
σάρεστες εξελίξεις. Ο Μπρυκνέρ 
κατήγγειλε την αριστερά ότι «παί-
ζει ανοιχτά το παιχνίδι ανόδου στην 
εξουσία αντιευρωπαϊκών και αυ-
ταρχικών δυνάμεων», ο Αλτουσέρ 
στραγγάλισε τη γυναίκα του, προέ-
κυψε ανθρωπιστική κρίση και ο Συ-
ΡιζΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της 
χώρας. Ο πρωθυπουργός, πλέον, σ. 
Αλέξης Τσίπρας, δεν έχασε την ευ-
καιρία να καταγγείλει τους εχθρούς 
που τον εμπόδιζαν να λύσει το οικο-
νομικό πρόβλημα, μέσω της σεισά-
χθειας και του τυπώματος δραχμών 
στα τυπογραφεία του Πούτιν, και πα-
ρέδωσε τον ανθέλληνα Ολάντ στα 
αγανακτισμένα πλήθη που κράδαι-
ναν γκιλοτίνες. Ήδη, τον είχε απο-
καλέσει υποτιμητικά «Ολαντρέου», 
κάνοντας έτσι αβάντα στον φίλο 

και σύντροφο Μελανσόν, ο οποίος 
ανταπέδιδε με θερμές αγκαλιές και 
υποσχόμενος ότι θα μάθει ελληνι-
κά, τόσο πολύ θαύμαζε τον επανα-
στάτη σ. Αλέξη. 

Η συνέχεια δεν ήταν ακριβώς 
όπως τη σχεδίαζε η ξακουστή τριάς 
Τσίπρας-Βαρουφάκης-Παππάς. 
Ο ανθέλληνας Ολάντ, που θα τον 
εκτελούσαν στο Σύνταγμα, πηδού-
σε μπαλκόνια ξενοδοχείου προκει-
μένου να μπει στην αίθουσα, όπου 
η ΣυΡιζΑική αντιπροσωπεία είχε 
στήσει γλεντάκι, μήπως και τους βο-
ηθήσει να συντάξουν δύο αξιοπρε-
πείς προτάσεις προς το Eurogroup 
και μετά από λίγους μήνες πραγμα-
τοποιούσε επίσημη επίσκεψη στη 

χώρα. Ο ενορατικός σ. Τσίπρας, 
δεν τον αποκαλούσε πιά «Ολαντρέ-
ου», αλλά «πολύ καλό φίλο της Ελ-
λάδας». Η ομιλία του αποτελεί μνη-
μείο πολιτικής συνέπειας: 

«Στην Ελλάδα, έχουμε μια πα-
ροιμία που λέει ότι οι φίλοι φαίνο-
νται στα δύσκολα. Ήσασταν πραγ-
ματικά φίλος της Ελλάδας στα 
δύσκολα». 

Την ίδια ώρα, ο σύμμαχος σ. 
Μελανσόν δήλωνε στο BFMTV 
ότι «ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί μία 
από τις πιο ελεεινές φιγούρες της ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής ζωής» και υπέ-
βαλε αίτημα αποβολής του ΣυΡιζΑ 
από την ομάδα της ευρωπαϊκής αρι-
στεράς. 

Οι λόγοι που οδήγησαν τον σ. 
Μελανσόν στην απαξίωση του σ. 
Τσίπρα, παρατέθηκαν σε ειδική εκ-
πομπή, η οποία ασχολήθηκε με τις 
πρόσφατες γαλλικές εκλογές και με-
ταδόθηκε από το Action. Ο συμπα-
θής δημοσιογράφος της «Αυγής», 
Βαγγέλης Παπαδημητρίου, έδω-

σε μια μαρξιστική ερμηνεία, απο-
καλύπτοντας ότι ο ηγέτης της γαλλι-
κής αριστεράς είχε κακή γνώμη για 
τον σύντροφό του στην Ελλάδα, δι-
ότι απλώς τον ζήλευε: «Προφανώς, 
μην μπορώντας να συμβιβαστεί με 
την ιδέα ότι ο Τσίπρας τον ξεπερνού-
σε σε δημοφιλία, έκανε πολλά πράγ-
ματα για να μειώσει το κύρος του».

Zήλια, μάτιασμα,
γλωσσοφαγιά και Μελανσόν…
Μπορεί με τον κομμουνιστή σ. Με-
λανσόν ο σ. Τσίπρας να αντιμετώ-
πισε ζήλια, μάτιασμα, γλωσσοφα-
γιά και άλλα μαρξιστικά-λενινιστικά 
προβλήματα, όμως με τον εκφραστή 
του «νεοφιλελευθερισμού που οξύ-
νει τις ανισότητες» Μακρόν, ανέπτυ-
ξε κολλητιλίκια που περιλάμβαναν 
εναγκαλισμούς με φόντο την Ακρό-
πολη, γελάκια από ψιθύρους στο αυ-

τί και θλιμμένους αποχαιρετισμούς. 
«I hope to come back to Greece», 
ήταν η φράση με την οποία αποχαι-
ρέτησε την Μπριζίτ Μακρόν που, 
όπως γνωρίζουν στα νηπιαγωγεία, 
σημαίνει «ελπίζω να επιστρέψω 
στην Ελλάδα». Η Μπριζίτ ψέλλισε 
ένα «thank you» και κάπως ανακου-
φισμένη, πέταξε για το Παρίσι. 

Από τη μία οι βόλτες με το ζεύ-
γος Μακρόν, από την άλλη τα βιβλία 
του Αλτουσέρ, ο σ. Τσίπρας ταυτί-
στηκε με την πνευματική Γαλλία, γι’ 
αυτό και δεν έχασε την ευκαιρία να 
παρευρεθεί στην πρεμιέρα του θεα-
τρικού έργου που ανέβασε ο Λάκης 
Λαζόπουλος, διασκευάζοντας γαλ-
λική ταινία του Φίλιπ Ντε Σοβερόν. 
Ο σ. Αλέξης συνεχάρη τον ηθοποιό 
και σκηνοθέτη, δηλώνοντας στις κά-
μερες ότι τον θαυμάζει γιατί έγραψε 
ένα έργο, που επαναφέρει στην επι-
καιρότητα την κλασσική ελληνική 
κωμωδία.

Υ.Γ: Ο τίτλος της ταινίας του Ντε 
Σοβερόν είναι «Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon  Dieu?».

Στα ελληνικά «Θεέ μου, τι σου 
κάναμε;»

Το ερώτημα εξακολουθεί να 
ισχύει. 
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Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο σ. Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «η Ιστορία 
έχει πολλές στροφές και διαρκεί πολύ, όπως έλεγε ο Αλτουσέρ», 
ο οποίος δεν είχε ποτέ εκστομίσει τη συγκεκριμένη φράση. 
Απλώς, είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Η Ιστορία διαρκεί πολύ». 
Στις «στροφές» είχε αναφερθεί ο Βασίλης Τερλέγκας… 

Από τη μία οι βόλτες με το ζεύγος 
Μακρόν, από την άλλη τα βιβλία 

του Αλτουσέρ, ο σ. Τσίπρας 
ταυτίστηκε με την πνευματική 
Γαλλία, γι’ αυτό και δεν έχασε 

την ευκαιρία να παρευρεθεί στην 
πρεμιέρα του θεατρικού έργου που 

ανέβασε ο Λάκης Λαζόπουλος, 
διασκευάζοντας γαλλική ταινία 

του Φίλιπ Ντε Σοβερόν. Ο σ. 
Αλέξης συνεχάρη τον ηθοποιό 

και σκηνοθέτη, δηλώνοντας στις 
κάμερες ότι τον θαυμάζει γιατί 

έγραψε ένα έργο, που επαναφέρει 
στην επικαιρότητα την κλασσική 

ελληνική κωμωδία.

Υ.Γ: Ο τίτλος της ταινίας του Ντε 
Σοβερόν είναι «Qu’est-ce qu’on a 

fait au bon Dieu?».
Στα ελληνικά «Θεέ μου, τι σου 

κάναμε;»
Το ερώτημα εξακολουθεί να ισχύει. 



‘‘

«Ε
ίμαι εξαιρετικά ευ-
χαριστημένος, όχι 
γιατί διέψευσα την 
κριτική των αντιπά-

λων μου, αλλά γιατί βοήθησα στο 
να ξεκινήσει το μεγαλύτερο έργο 
αστικής ανάπλασης σε όλη την Ευ-
ρώπη. Και μάλιστα, είμαι ακόμα 
πιο ευχαριστημένος που το πρώ-
το έργο που θεμελιώνεται, είναι το 
έργο για τα άτομα με ειδικές ανά-
γκες, τα οποία βρήκαν μια αληθι-
νή φιλόξενη στέγη στο Ελληνικό, 
χάρη στη χορηγία της εταιρείας 
Lamda.

Επίσης, ο υπουργός τονίζει για 
την ακρίβεια ότι έχουμε μπει «σε 
ένα παγκόσμιο σπιράλ πάρα πολύ 
δύσκολο. Πρέπει να κρατάμε δυ-
νάμεις, γιατί εδώ ο αγώνας θυμί-
ζει περισσότερο μαραθώνιο, παρά 
κατοστάρι».

Στο ερώτημα για το ενδεχόμε-
νο πρόωρων εκλογών, ο Άδωνις 
Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι «Οι 
εκλογές θα γίνουν στη λήξη της τε-
τραετίας. Το έχουμε ανακοινώσει 
πολλές φορές, το έχει πει ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός, δεν χρειάζεται να 
επανερχόμαστε σε αυτό το ερώτη-
μα». Ολόκληρη η συνέντευξη του 
κου Άδωνι Γεωργιάδη: 

n Σας έχουμε δει κ. Υπουργέ 
να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια 
στο εξωτερικό. Πείτε μας για τις 
συμφωνίες που κάνετε εκεί.
Το τελευταίο διάστημα έχουμε κά-
νει δύο σημαντικά ταξίδια στο εξω-
τερικό. Το πρώτο στη Σαουδική 
Αραβία και το δεύτερο στο Ντου-
μπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα.  Και τα δύο συνοδευόμενα 

από πλήθος επιχειρηματικής απο-
στολής.

Κλείστηκαν πολλές και σημα-
ντικές επιχειρηματικές συμφωνίες 
για επενδύσεις μεταξύ ιδιωτικών 
εταιρειών, αλλά και υπεγράφη-
σαν σημαντικές συμφωνίες με-
ταξύ των κρατών. Επενδύσεις σε 
διάφορους τομείς της οικονομίας 
μας, όπως στις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας, στον τουρισμό και 
στο Real Estate. Και θα έρθουν 
και άλλες. 

Θα έχουμε συνέχεια των επα-
φών μας και με τη Σαουδική Αρα-
βία και με τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, τον Μάιο, στην Αθήνα.

n Κανένας δεν πίστευε πως θα 

μπουν μπουλντόζες στο Ελλη-
νικό και όμως μπήκαν. Είστε 
ευχαριστημένος;
Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος, 
όχι γιατί διέψευσα την κριτική των 
αντιπάλων μου, αλλά γιατί βοή-
θησα στο να ξεκινήσει το μεγαλύ-
τερο έργο αστικής ανάπλασης σε 
όλη την Ευρώπη.

Και μάλιστα, είμαι ακόμα πιο 

ευχαριστημένος που το πρώτο έρ-
γο που θεμελιώνεται, είναι το έργο 
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα 
οποία βρήκαν μια αληθινή φιλόξε-
νη στέγη στο Ελληνικό, χάρη στη 
χορηγία της εταιρείας Lamda. 

Έτσι, σε λίγους μήνες θα υπάρ-
χει εκεί ένας οργασμός κατασκευ-
αστικού έργου και σε λίγα χρόνια 
θα έχουμε μια καινούργια πόλη 
μέσα στην πόλη των Αθηνώ,ν με 
υψηλή ποιότητα ζωής, που θα προ-
σελκύσει σημαντικούς επενδυτές 
από όλο τον κόσμο.

n Πόσο επηρέασε ο Covid-19 
τις επενδύσεις και εσάς ως 
υπουργό Ανάπτυξης;
Ασφαλώς μας επηρέασε όλους, 
πάρα πολύ. Ιδιαίτερα τον πρώ-
το χρόνο, με την πλήρη καραντί-
να, όλα πήγαν πίσω.  Ευτυχώς, 
η ελληνική οικονομία κατάφερε 
να κρατηθεί όρθια. Το 2021, εί-
χαμε μια σημαντική ανάκαμψη 
και το 2022, ιδιαίτερα στον τομέα 
των επενδύσεων, πάμε πάρα πο-
λύ καλά. 

n Πείτε μου για την επένδυση 
της Microsoft.
Εγκρίναμε με τη Διυπουργική Επι-
τροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 
την επένδυση της Microsoft. Ήδη, 
η εταιρεία έχει αγοράσει τη γη και 
με τις άδειες, που τώρα εκδίδουμε, 
προχωράει στην κατασκευή των 
δύο μεγάλων data centers στην 
Αττική, όπως είχαμε ανακοινώσει. 

Το σημαντικό είναι πως κινού-
μαστε εντός χρονοδιαγράμματος 
και αποδεικνύουμε στη διεθνή 
επενδυτική κοινότητα ότι όσα λέ-
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ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 

Μπήκαμε σε ένα πολύ δύσκολο 
παγκόσμιο σπιράλ 

Η κυβέρνηση είναι πάνω από το πρόβλημα και ειδικά ο Πρωθυπουργός και θα λαμβάνουμε ανά τακτά
χρονικά διαστήματα ανακουφιστικά μέτρα, για όσο διάστημα διαρκεί αυτό το φαινόμενο. 

Για την ακρίβεια
και τα μέτρα:
«Η κυβέρνηση
είναι πάνω από 
το πρόβλημα
και ειδικά
ο πρωθυπουργός. 
Θα λαμβάνουμε 
ανακουφιστικά
μέτρα, για όσο
διάστημα διαρκεί 
αυτό το φαινόμενο. 

Της Δήμητρας Κούτρα

‘‘

Για το Ελληνικό: «Σε λίγους μήνες 
θα υπάρχει εκεί ένας οργασμός 
κατασκευαστικού έργου και σε λίγα 
χρόνια θα έχουμε μια καινούργια πόλη 
μέσα στην πόλη των Αθηνών»



με, τα κάνουμε. Η εταιρεία είναι 
πολύ ευχαριστημένη και είμαι σί-
γουρος πως θα ακολουθήσουν και 
άλλες το παράδειγμά της. 

n Θα υπάρξουν νέα μέτρα για 
την ακρίβεια;
Έχουμε μπει σε ένα παγκόσμιο 
σπιράλ, πάρα πολύ δύσκολο. Πρέ-
πει να κρατάμε δυνάμεις, γιατί εδώ 
ο αγώνας θυμίζει περισσότερο μα-
ραθώνιο, παρά κατοστάρι. 

Η κυβέρνηση είναι πάνω από 
το πρόβλημα και ειδικά ο Πρωθυ-
πουργός και θα λαμβάνουμε ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα ανα-
κουφιστικά μέτρα, για όσο διά-
στημα διαρκεί αυτό το φαινόμενο. 

Πρέπει, όμως, να σας πω ότι 
ήδη η αγορά έχει αρχίσει να λει-
τουργεί. Είμαι πολύ ευχαριστη-
μένος γιατί την περίοδο του Πά-
σχα, παρά τις αρχικές ανησυχίες 
ότι οι τιμές στα βασικά αγαθά για 
το πασχαλινό τραπέζι θα ξέφευγαν 
υπερβολικά, αυτό δεν συνέβη.

Καταφέραμε, με τις στοχευ-
μένες παρεμβάσεις μας, να κρα-
τήσουμε τις τιμές αρκετά χαμηλό-
τερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. 
Έτσι, ο κόσμος μπόρεσε να γευτεί 
τα παραδοσιακά προϊόντα αυτής 
της εποχής, σε σχετικά καλές τιμές. 

n Μπορεί να υπάρχει πλαφόν 
χωρίς να πουλάς με ζημία;
Εμείς έχουμε βάλει πλαφόν στο 
κέρδος. Δεν μπορείς να βάλεις 
πλαφόν στην τιμή, γιατί τότε θα 
φτάσει να έχεις ζημία και αν έχεις 
ζημία, απλά δεν θα πουλάς. Και αν 
δεν πουλάς, θα έχουμε ελλείψεις 
από τρόφιμα και από άλλα αγα-
θά και θα έχουμε μαύρη αγορά. 
Πράγματα που δεν θέλουμε να τα 
ξαναζήσουμε. 

n Yπάρχει αντίδραση της Ευ-
ρώπης για τη λήψη νέων μέ-
τρων;
Η Ελλάδα παραμένει σε καθε-
στώς αυξημένης εποπτείας και 
επομένως, οι θεσμοί παρακολου-
θούν για το που θα διαμορφωθεί 
το έλλειμμα της χώρας, το 2022.

Όμως, είχαμε ένα πάρα πολύ 
θετικό νέο. Σημειώσαμε 2% μι-
κρότερο έλλειμμα το 2021, πράγ-
μα που δίνει μεγαλύτερο δημο-
σιονομικό χώρο ως προς την 
επίτευξη του στόχου, που έχουμε 
θέσει για το 2022.

n Θα πάμε σύντομα σε εκλο-
γές, Υπουργέ;
Οι εκλογές θα γίνουν στη λήξη 
της τετραετίας. Το έχουμε ανακοι-
νώσει πολλές φορές, το έχει πει ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν χρει-
άζεται να επανερχόμαστε σε αυτό 
το ερώτημα. Είναι σαν να χάνου-
με χρόνο.

n Πείτε μου για το νέο ΕΣΠΑ 
που έρχεται στην Ελλάδα, το 
καλοκαίρι του 2022.
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα 
που κατάφερε να εγκρίνει το νέο 
ΕΣΠΑ και η πρώτη χώρα που 
ψήφισε το σχετικό νόμο και κα-
τέθεσε στις ευρωπαϊκές αρχές τα 
σχετικά προγράμματα.

Το καλοκαίρι θα είμαστε, λοι-
πόν, η πρώτη χώρα που θα αρ-
χίσουμε να βγάζουμε στον αέρα 
προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ 
΄21-́ 27. Θα είναι φυσικά επικε-
ντρωμένο στην πράσινη ενέρ-
γεια, στις ψηφιακές επενδύσεις 
και στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. 

n Υπάρχει Αμερικανικό ενδι-
αφέρον για επενδύσεις στην 
Ελλάδα;
Pfizer, Microsoft, Digital Realty, 
Amazon Web services, Metta 
Facebook είναι μόνο μερικές 
από όσες έχουν έρθει τον τελευ-
ταίο ενάμισι χρόνο. Άρα, δεν 
χρειάζεται να πω εγώ κάτι πα-
ραπάνω.
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Ο υπουργός Ανάπτυξης 
Άδωνις Γεωργιάδης μιλάει 
στην συντάκτρια της «ΤΡ» 
Δήμητρα Κούτρα

‘‘Για το νέο ΕΣΠΑ: «Το καλοκαίρι,
θα είμαστε η πρώτη χώρα που
θα αρχίσουμε να βγάζουμε
στον αέρα προγράμματα
από το νέο ΕΣΠΑ ́ 21-́ 27»  



M
ας φωτογράφισε πε-
ρίφημα ο Ρωμαίος 
ρήτορας κι αν έχουν 
περάσει είκοσι αιώ-

νες από τότε, τίποτα δεν φαίνεται 
να έχει αλλάξει. Με την πρώτη ευ-
καιρία, ορμάμε μαζικά στις εθνικές 
οδούς ή στα λιμάνια κι ας ουρλιά-
ζαμε ως την προηγούμενη το βράδυ 
ότι οι τιμές της βενζίνης και των ει-
σιτηρίων είναι απλησίαστες για τον 
μέσο Έλληνα. Ε, δεν πιστεύω ότι οι 
ορδές των φετινών εκδρομέων, που 
στριμώχτηκαν στα διόδια και στα 
καταστρώματα, ανήκαν μόνο στην 
ανώτερη οικονομική τάξη του τόπου. 
Ούτε καν μόνο στη μεσαία.

Ούτε πιστεύω ότι τα δραματι-
κά τηλεοπτικά ρεπορτάζ της Μεγα-
λοβδομάδας στην Βαρβάκειο αγο-
ρά, που μετέφεραν μέσα στα σπίτια 
μας μια εικόνα αδυναμίας του Έλλη-
να νοικοκύρη να αγοράσει τα χρει-
αζούμενα για το πασχαλινό τραπέζι, 

ήταν πιστή απεικόνιση της πραγμα-
τικότητας. Εκ του αποτελέσματος, 
φάνηκε άλλωστε. 

Όσο για τα ουρλιαχτά της αντι-
πολίτευσης ότι βρισκόμαστε στα 
πρόθυρα (αν όχι στο κέντρο) μιας 
δραματικής ανθρωπιστικής κρίσης, 
που όμοια της δεν έχει ξαναγνωρί-
σει ο τόπος, από ένα σημείο και πέ-
ρα ξεφεύγουν από την περιοχή της 
υπερβολής και εισβάλλουν στα οι-
κόπεδα της γελοιότητας. 

Να εξηγούμαστε. Το ηλεκτρικό 
έχει ακριβύνει πολύ, τα καύσιμα εί-
ναι σε δυσβάστακτο επίπεδο και το 
σούπερ μάρκετ τρώει περισσότερο 

χρήμα απ’ όσο παλιότερα. Θα ήταν 
σαχλό εκ μέρους μου να γράψω ότι 
δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει και παρα-
τρέχει. Αλλά από το σημείο αυτό μέ-
χρι να υποστηρίξουμε ότι ζούμε σε 
μια ρημαγμένη χώρα με πεινασμέ-
νους ανθρώπους που ψάχνουν στα 
σκουπίδια, υπάρχει μεγάλη απόστα-
ση. Στο τέλος-τέλος, σαράντα πέντε 
δισεκατομμύρια ευρώ μοίρασε η κυ-
βέρνηση τα τρία προηγούμενα χρό-
νια, πώς διάβολο αυτός ο πακτωλός 
χρήματος κατέληξε (αν πιστέψουμε 
τους Αλέξηδες) να φτωχύνει τον μέ-
σο Έλληνα; Και τέλος πάντων, να 
κάνει κριτική κάποιος που όταν είχε 
την ευκαιρία του μοίρασε λεφτά, θα 
του αναγνωρίζαμε το δικαίωνα να 
μιλά. Αλλά να φωνάζει αυτός που 
ρήμαξε το ελληνικό νοικοκυριό;

Σε μια οικονομία που καταρρέ-
ει, η ανεργία δεν πέφτει αλλά ανε-
βαίνει. Εδώ οι εργοδότες ψάχνουν 
εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Σε 

μια οικονομία που βιώνει την ύφε-
ση και την αποεπένδυση, οι μακρο-
οικονομικοί δείκτες πάνε κατά διό-
λου, δεν αποσπούν διθυράμβους 
από τους διεθνείς οργανισμούς. 
Μια οικονομία που φλερτάρει με 
τη χρεοκοπία, δεν αναβαθμίζεται 
από τους διεθνείς οίκους αξιολόγη-
σης. Μια κυβέρνηση που είναι «η 
χειρότερη της μεταπολίτευσης» κα-
τά Τσίπρα, δεν δίνει 9,6% αύξηση 
στους μισθούς μέσα σ’ ένα χρόνο. 
Διότι μπορεί να φωνάζουμε ότι το 
πενηντάρικο, τον μήνα, αύξηση δεν 
φτάνει, αλλά ας ψάξουμε άλλη χώ-
ρα που φέτος ή πέρυσι έδωσε τέτοιο 
ποσοστό αύξησης και μετά τα ξανα-
συζητάμε. 

Φυσικά, όλοι θα θέλαμε να ζού-
με σε μια χώρα που δεν έχει πλη-
θωρισμό, δεν έχει χρέος, δεν έχει 
κανένα πρόβλημα στην υγεία και 
στην πρόνοιά της, που έχει ετή-
σιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 
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Είναι στο χέρι όλων μας να διατηρούμε εντός μας μιαν αίσθηση μέτρου και λογικής,
παροτρύνοντας και τις ηγεσίες μας να κινούνται αντιστοίχως. Οι εθνικές και οικονομικές

αυταπάτες και οι συλλογικές φαντασιώσεις για μεγάλα ανέξοδα άλματα, μόνο κακό
μας κάνουν. Η δουλειά του μυρμηγκιού είναι που στο τέλος κερδίζει. 

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Πού είναι η αίσθηση
του μέτρου;

Δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις, όπως δεν 
υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Υπάρχουν, όμως, 

κυβερνήσεις που πάνε τον τόπο λίγο πιο μπροστά 
και κυβερνήσεις που τον γυρίζουν προς τα πίσω



10%. Κι εγώ, επίσης, θα ήθελα να 
παραμείνω πάντα νέος, όμορφος, 
υγιής και πλούσιος. Μόνο που η 
πραγματική ζωή ποτέ δεν είναι ιδε-
ατή, πάντα κάποιο πρόβλημα θα 
προκύπτει και πάντα κάποιο εμπό-
διο θα μπαίνει στον δρόμο μας. Είτε 
μιλάμε για την προσωπική και οικο-
γενειακή μας ζωή είτε για την εθνι-
κή μας ύπαρξη. Και πολύ θα θέλα-
με όλοι μας, η παγκοσμιοποίηση να 
αφορά μόνο το fb, το twitter, το tik-
tok, τη μεταφορά των πολιτιστικών 
δρώμενων και την άνεση των ταξι-
διών, όχι τις πανδημίες, τις επιδρά-
σεις των πολέμων ή τις εφοδιαστι-
κές αλυσίδες. Αλλά τίποτα σε τούτη 
την πλάση δεν έχει μόνο μια καλή 
πλευρά, όλα έχουν και την καλή και 
την ανάποδη τους.  

Δεν υπάρχουν τέλειες κυβερ-
νήσεις, όπως δεν υπάρχουν τέλει-
οι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως κυ-
βερνήσεις που πάνε τον τόπο λίγο 
πιο μπροστά και κυβερνήσεις που 
τον γυρίζουν προς τα πίσω. Και, ναι 
μεν, όλες οι  αντιπολιτεύσεις κριτι-
κάρουν και διαμαρτύρονται, αυ-
τή είναι η δουλειά τους, υπάρχουν 
όμως αντιπολιτεύσεις που παρασύ-
ρονται από την εξαλλοσύνη τους 
κι άλλες που συγκρατούνται, υπε-
ρασπιζόμενες πρωτίστως τη δική 
τους σοβαρότητα. Υπάρχουν, επί-
σης, λαοί που καταφέρνουν να δι-
ατηρούν μια αίσθηση του μέτρου, 
αλλά και λαοί που είναι επιρρεπείς 
σε παραμύθια για λεφτόδεντρα και 
τεχνητούς παραδείσους. Είναι στο 
χέρι όλων μας να διατηρούμε εντός 
μας μιαν αίσθηση μέτρου και λο-
γικής, παροτρύνοντας και τις ηγε-
σίες μας να κινούνται αντιστοίχως. 
Οι εθνικές και οικονομικές αυτα-
πάτες και οι συλλογικές φαντασι-
ώσεις για μεγάλα ανέξοδα άλματα, 
μόνο κακό μας κάνουν. Η δουλειά 
του μυρμηγκιού είναι που στο τέ-
λος κερδίζει. 
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Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (Marcus Tullius Cicero,
3 Ιανουαρίου 106 π.Χ. - 7 Δεκεμβρίου 43 π.Χ.)

ήταν Ρωμαίος πολιτικός

Δεν ξέρω αν είναι όλοι οι λαοί της υφηλίου έτσι, πάντως 
εμείς οι Έλληνες το ‘χουμε το παράδοξο μέσα στο αίμα 
μας. Το είχε πει, άλλωστε, και σε ανύποπτο
(πολύ παρελθόντα) χρόνο ο Κικέρωνας.
«Οι Έλληνες χτίζουν μέγαρα λες και δεν θα πεθάνουν 
ποτέ και τρώνε λες και δεν θα ζήσουν άλλη μέρα».

Μια κυβέρνηση που είναι
«η χειρότερη της μεταπολίτευσης» 

κατά Τσίπρα, δεν δίνει
9,6% αύξηση στους μισθούς

μέσα σ’ ένα χρόνο
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Η
Σάνα Μάριν, το όνομα 
της έχει ήδη γραφτεί 
στην ιστορία ως η νε-
ότερη πρωθυπουργός 

της Φινλανδίας. Η 36χρονη ανέλαβε 
τα καθήκοντα της πρωθυπουργού αρ-
χές του 2020, μετά την παραίτηση του 
Άντι Ρίνε και την απόφαση των Σο-
σιαλδημοκρατών της Φινλανδίας, οι 
οποίοι ηγούνται της πεντακομματικής 
κυβέρνησης συνασπισμού. 

Τρίτη γυναίκα πρωθυπουργός 
στη Φινλανδία, η λεπτή, ύψους 1,68 
μ. χωρίς τακούνια και βάρους 60 κι-
λών, καστανόξανθη γαλανομάτα, με 
φωτεινό πρόσωπο και πλατύ χαμό-
γελο, η Μάριν, καλωσορίστηκε στον 
κυβερνητικό θώκο ως επιβεβαίωση 
της κοινωνικής αμεροληψίας και της 
ενθάρρυνσης της νεανικότητας στα 
επίσημα αξιώματα. 

Ποια είναι, όμως, η νεαρή γυναί-
κα και μητέρα, που ηγείται της σκαν-
διναβικής χώρας και όλοι οι πολιτι-
κοί και οι πρωθυπουργοί θέλουν να 
γνωρίσουν;

Η Σάνα Μαρίν, γεννήθηκε στις 
16 Νοεμβρίου 1985 στο Ελσίνκι και 
μεγάλωσε στην πόλη Πίρκαλα, ενώ 
τώρα ζει με τον σύντροφό της και την 
δυόμιση ετών κόρη τους Έμμα, κοντά 
στο Τάμπερε.

Άστεγος ο πατέρα της 
Ο πατέρας της, Λάουρι, γκαρσόνι 
σε εστιατόριο, μετά από μπλέξιμο σε 
έναν καβγά ξυλοκοπήθηκε άγρια, 
εγχειρίστηκε για αφαίρεση αιμα-
τώματος στον εγκέφαλο και ύστε-
ρα από παραμονή μηνών σε νοσο-
κομείο, εξήλθε μισοανάπηρος. Ήταν 
που ήταν επιρρεπής στο αλκοόλ, τον 
πήρε η κάτω βόλτα. Κατέληξε μπε-
κρής, με αποτέλεσμα η σύζυγός του 
να τον διώξει από το σπίτι και να σέρ-
νεται άστεγος, άνεργος και διαρκώς 
«στουπί», κάτω από τις γέφυρες του 
Χακανιέμι, στο Ελσίνκι. Με τη βοή-
θεια της πανταχού παρούσας κοινω-
νικής πρόνοιας αποσύρθηκε στη βό-
ρεια Σαβονία, όπου ζούσε ως τα 65 

του, όταν και πέθανε στο αναπηρικό 
του καροτσάκι το καλοκαίρι του 2020. 

Φεύγοντας, άφησε πίσω του δύο 
παιδιά από προηγούμενο γάμο, ενώ 
είχε εγκαταλείψει νωρίς και τη μικρή 
Σάνα -που δεν του ξαναμίλησε ποτέ- 
μαζί με τη μητέρα της. Η τελευταία 
μετακόμισε στο Τάμπερε μαζί με τη 
σύντροφό της, με συνέπεια η νεα-
ρή κόρη της να μεγαλώσει με δύο 
μανάδες.

Η Μάριν πραγματοποίησε σπου-
δές πάνω στην τοπική και περιφερει-
ακή διοίκηση και ενεπλάκη στην πο-
λιτική σκηνή της περιοχής της.

To 2014, εξελέγη ως δεύτερη 
αναπληρώτρια ηγέτης του Σοσιαλ-
δημοκρατικού Κόμματος και από το 
2017, υπηρετούσε ως πρώτη αναπλη-
ρώτρια ηγέτης του κόμματος. Στις 6 
Ιουνίου 2019, έγινε Υπουργός Μετα-
φορών και Επικοινωνιών και έξι μή-
νες μετά, πρωθυπουργός της χώρας.

Πρωταρχικές της αξίες είναι αυ-
τές της ισότητας, της ελευθερίας και 
της παγκόσμιας αλληλεγγύης, ενώ 
αναφέρει ότι περιβαλλοντικά και οι-
κολογικά ζητήματα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για εκείνη.

Η Μάριν, είναι παιδί ομόφυ-
λου ζευγαριού και έχει ένα παιδί με 
τον σύντροφό της, ποδοσφαιριστή 
Μarkus Räikkönen, με τον οποίον 
δέθηκαν με τα  ιερά δεσμά του γά-
μου, μετά από 16 χρόνια σχέσης. 

«Χθες είπαμε ο ένας στον άλλο 
«δέχομαι»», είχε γράψει τότε η νεαρή 
πρωθυπουργός της Φινλανδίας, γνω-
στοποιώντας τον γάμο της και εκφρά-
ζοντας τα συναισθήματά της για τους 
δύο σημαντικότερους ανθρώπους 
στη ζωή της.

«Είμαι χαρούμενη και ευγνώ-
μων που μοιράζομαι τη ζωή μου με 
τον άντρα που αγαπώ. Έχουμε δει 
και βιώσει πολλά μαζί, μοιραστήκα-
με χαρές και θλίψεις και υποστηρίξα-
με ο ένας τον άλλον στις πτώσεις και 
στην καταιγίδα. Ζήσαμε μαζί τα νιάτα 
μας, μεγαλώσαμε μαζί και μεγαλώ-
σαμε και την αγαπημένη μας κόρη. 

Η Μάριν, είναι παιδί ομόφυλου ζευγαριού 
και έχει ένα παιδί με τον σύντροφό της, 
ποδοσφαιριστή Μarkus Räikkönen, με τον 
οποίον δέθηκαν με τα  ιερά δεσμά του γάμου, 
μετά από 16 χρόνια σχέσης. 

Η ΖΩΗ ΤΗΣ SANNA MARIN ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ NETFLIX

FROZEN? ΝΟ! Very HOT!
Ποια είναι η λαμπερή 36χρονη
πρωθυπουργός της Φινλανδίας 

FACE/14

Ρηξικέλευθες
προτάσεις 
Η Σάνα Μάριν, ως υπουργός 
Εργασίας, είχε κάνει μια πρό-
ταση που ξάφνιασε όλη την 
Ευρώπη. Είχε προτείνει εξά-
ωρη εργασία και επί 4 ημέρες 
της εβδομάδας. 

Όταν ρωτήθηκε για τον 
λόγο που προτείνει κάτι τέ-
τοιο, ανέφερε: «Γιατί να μην 
είναι το επόμενο βήμα η εξά-
ωρη εργασία ημερησίως επί 
τέσσερις ημέρες την εβδομά-
δα; Είναι οι οκτώ ώρες πραγ-
ματικά η απόλυτη αλήθεια; 
Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αξί-
ζουν να περνούν περισσότερο 
χρόνο με τις οικογένειές τους, 
τους αγαπημένους τους, τα χό-
μπι και άλλες πτυχές της ζω-
ής, όπως τον πολιτισμό. Αυτό 
θα μπορούσε να είναι το επό-
μενο βήμα για εμάς στην επαγ-
γελματική ζωή».

Υπενθυμίζεται ότι η εξά-
ωρη εργασία έχει ήδη εφαρ-
μοστεί σε γειτονική χώρα της 
Φινλανδίας, τη Σουηδία, με τα 
αποτελέσματα να είναι θετικά 
τόσο για την ψυχική υγεία των 
εργαζομένων όσο και για την 
αποδοτικότητά τους.



Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

•	Δαπάνες Νοσηλείας έως 2.000€
•	Ιατρικές Δαπάνες έως 500€
•	Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου 250€ εφάπαξ
•	Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη έως 10.000€
•	Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη έως 5.000€

Κάλυψη για Ατυχήματα ή/και Ασθένειες

Γιατί 
ότ
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πώ

... 
πρ

οσ
φέρω, 

φροντίζω, προνοώ!



Γιατί σκοτώνονται μεταξύ τους
οι «νονοί» του εγκλήματος

Αδυσώπητος πόλεμος για την αλλαγή φρουράς στην ηγεσία
του υποκόσμου -  25 συμβόλαια θανάτου την τελευταία 5ετία

- Εκτός παιχνιδιού «ηγετικές» φυσιογνωμίες 
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Ο
ι εποχές που οι μα-
φιόζικες ομάδες 
έλυναν τις διαφο-
ρές τους, για την 

επικυριαρχία στο παράλλη-
λο σύμπαν της παρανομίας, 
με τοποθέτηση βομβών -που 
ισοπέδωναν τετράγωνα- σε 
καταστήματα αντίπαλων συμ-
φερόντων, έχουν περάσει ανε-
πιστρεπτί. 

Τώρα μιλάει το μολύβι… 
Σημάδι της νέας άγριας επο-
χής που ξημερώνει στο οργα-
νωμένο έγκλημα, σε αυτό που 
κάποιοι αρέσκονται να αποκα-

λούν “Greek Mafia”. Η μάχη 
δίδεται πλέον, χωρίς κανόνες, 
για την ολική επικράτηση και 
όχι απλά το «μοίρασμα της πί-
τας». Η νέα έξαρση στον πόλε-
μο των ανθρώπων της νύχτας 
είναι, ίσως, πιο επικίνδυνη 
από ποτέ. 

Οι αναλυτές της Ασφάλει-
ας εκτιμούν ότι όλα έχουν αλ-
λάξει. Τα μειωμένα έσοδα στα 
καταστήματα, λόγω πανδημί-
ας και οικονομικής κρίσης, αλ-
λά και η κατάργηση των γεω-
γραφικών ορίων δράσης κάθε 
ομάδας, που κάποτε η παραβί-

ασή τους ήταν αιτία πολέμου, 
έθεσαν το πλαίσιο του «όλα 
ή τίποτα» στη διένεξη των 
εγκληματικών ομάδων. Αυ-
τό, ως γεγονός, είχε αιματηρό 
αποτέλεσμα. 

Έναν αδυσώπητο πόλεμο 
για την αλλαγή φρουράς στην 
ηγεσία του υποκόσμου, σε 
εξέλιξη εδώ και μια πενταε-
τία, με 25 συμβόλαια θανάτου 
που έθεσαν εκτός παιχνιδιού 
φυσιογνωμίες του οργανω-
μένου εγκλήματος, την ισχύ 
των οποίων, μέχρι πρότινος, 
δεν τολμούσε ούτε να σκεφτεί 

να αμφισβητήσει κανείς. Με-
τά τους πληρωμένους εκτελε-
στές που έβγαλαν από τη μέ-
ση τον «βασιλιά-ρυθμιστή της 
νύχτας», Βασίλη Στεφανάκο, 
το 2018, κανείς δεν κοιμάται 
ήσυχος. Άλλοι περιμένουν 
τη σειρά τους και κρύβονται, 
ενώ άλλοι περνούν στην επί-
θεση ακολουθώντας το δόγμα 
«να τον φάω, πριν με φάει». 
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρό-
κειται για ξεκαθάρισμα προ-
σωπικών λογαριασμών, αλλά 
για τη βίαιη αναδιανομή του 
μαύρου χρήματος. 

14-2-2020, δικογραφία για παραβίαση 
του νόμου «Περί Όπλων» από το Α.Τ. 
Γλυφάδας.
3-4-2019, δικογραφία από το Τμήμα 
Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώ-
να για «Παραβίαση περιορισμών δια-
μονής».
17-1-2015, δικογραφία από το Τμή-
μα Δίωξης Εκβιαστών της ΥΔΕΖΙ 187 
παρ. 1 του Π.Κ. «Εγκληματική Οργά-
νωση», 299 Π.Κ. «Ανθρωποκτονία», 
299 Π.Κ. σε συνδυασμό με άρθρα 42 
κ’ 89 του Π.Κ. «Απόπειρα Ανθρωπο-
κτονίας κατ’ εξακολούθηση», 270 και 
272 Π.Κ. σε συνδυασμό με άρθρα 46 
και 98 του Π.Κ. «Ηθική Αυτουργία σε 
εκρήξεις και Παραβάσεις σχετικές με 
τις εκρηκτικές ύλες κατ’ εξακολούθη-
ση», 385 του Π.Κ. «Εκβίαση», 236 του 

Π.Κ. «Ενεργητική Δωροδοκία», του Ν. 
2168/1993 ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
3944/2011 «Περί Όπλων» και του Ν. 
3691/2008 ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
3932/2011 «Σύσταση Αρχής Καταπο-
λέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και 
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατί-
ας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περι-
ουσιακής Κατάστασης».
24-2-2011, δικογραφία από το Τμήμα 
Δίωξης Εκβιαστών της ΥΔΕΖΙ, για πα-
ράβαση του άρθρου 187 παρ. 1 Π.Κ. 
«Εγκληματική Οργάνωση», άρθρ. 42, 
46 σε συνδυασμό με άρθρ. 299 Π.Κ. 
«Ηθική Αυτουργία σε Απόπειρα Αν-
θρωποκτονίας», άρθρ. 45 και 98 σε 
συνδυασμό με άρθρ. 385 Π.Κ. «Εκ-
βίαση Κατ’ Εξακολούθηση και Κα-

τά Συναυτουργία», άρθρα 45 και 98 
σε συνδυασμό με άρθρ. 270 «Έκρη-
ξη κατ’ εξακολούθηση και Κατά Συ-
ναυτουργία», άρθρ. 45 σε συνδ. με άρ-
θρ. 272 Π.Κ. «Παραβάσεις σχετικές με 
τις εκρηκτικές ύλες κατά Συναυτουρ-
γία», άρθρ. 45 και 98 σε συνδυασμό 
με άρθρο 386 Π.Κ. «Απάτες Κατ’ εξα-
κολούθηση και Κατά Συναυτουργία», 
Ν. 2168/93 «Περί όπλων και Εκρηκτι-
κών», Ν. 3459/06 «Κώδικας Νόμων 
για τα Ναρκωτικά», και Ν. 3691/2008 
«Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνο-
μες Δραστηριότητες».
4-7-2009, δικογραφία από το Τμή-
μα κατά Προσωπικής Ελευθερίας της 
ΥΔΕΖΙ, για παράβαση των άρθρων 
187 ΠΚ «Εγκληματική Οργάνωση» 
και για 27, 299 Π.Κ. «Ανθρωποκτονία 

από Πρόθεση», 186 Π.Κ. «Πρόκληση 
στη διάπραξη Κακουργήματος», 322. 
Π.Κ «Αρπαγή», 387 Π.Κ. «Εκβίαση», 
374 Π.Κ. «Διακεκριμένες περιπτώσεις 
κλοπής, καθώς και του Ν. 2168/93 «Πε-
ρί Όπλων».
4-9-2007 από το Τμήμα κατά Ιδιοκτη-
σίας του ΥΔΕΖΙ, για παράβαση των άρ-
θρων 169, 216, 217 και 381 Π.Κ. «Απεί-
θεια, πλαστογραφία μετά χρήσεως και 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας».
15-2-2007, σχηματίστηκε δικογρα-
φία από το Τμήμα Κατά Προσωπικής 
Ελευθερίας της ΥΔΕΖΙ, για παραβίαση 
του άρθρου 187 «Εγκληματική Οργά-
νωση» και παράβαση του νόμου «Κύ-
ρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δι-
καίου - Αεροπειρατεία Περί Όπλων» 
(συνδρομή στην απόδραση RIZAJ 
Alket και Παλαιοκώστα Βασιλείου).
29-9-2007, παράβαση του Νόμου «Πε-
ρί Σημάτων».

Ο «φάκελος» του Γιάννη Σκαφτούρου 

Αποκλειστικό Ρεπορτάζ: Δήμητρης Φρέσκος
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27-2-2003,  δικογραφία από το τμήμα 
Δίωξης Εκβιαστών της ΥΔΕΖΙ, για πα-
ράβαση του 187 και 385 «Εγκληματική 
Οργάνωση και Εκβίαση», καθώς και 
νόμου 2168/93 «Περί Όπλων».
2-27-2002, από το Τμήμα Δίωξης Εκ-
βιαστών της ΥΔΕΖΙ σχηματίστηκε δι-
κογραφία, για παράβαση του 187 και 
385 «Εγκληματική Οργάνωση και Εκ-
βίαση», καθώς και Νόμου 2168/93 «Πε-
ρί Όπλων» και ν. 2331/95 «Περί Πρό-
ληψης και Καταστολής Νομιμοποίησης 
Εσόδων και Παράνομες Δραστηριότη-
τες».
11-8-2000, Α.Τ. Λειβαδιάς, κατηγορή-
θηκε για παραβίαση του Νόμου «Περί 
‘Οπλων».
31-5-1985, κατηγορήθηκε για παρά-
βαση του Νόμου «Περί Όπλων» και 
«Απειλή».
24-9-1984 κατηγορήθηκε για παράβα-
ση του Νόμου «Περί Όπλων».

Ο «Θείος Τζο» και το … «ντόμινο» αντιποίνων
Ένα δολοφονικό… γαϊτανάκι αντιποίνων, μέ-
σα και έξω από τις φυλακές, φοβούνται τα στε-
λέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο 
της εκβιαστικής «επεκτατικής πολιτικής» των 
αντιμαχόμενων συμμοριών, με τελευταίο τους 
θύμα  τον 55χρονο με το προσωνύμιο «Θείος 
Τζο» ή κατά κόσμον Γιάννη Σκαφτούρο, αρχι-
νονό και έναν από τους παλαιότερους στον κό-
σμο της Greek Mafia.

Αμέσως μετά την άγρια δολοφονία του, 
στην αυλή του εξοχικού του, στα Σκούρτα Βοι-
ωτίας, παρουσία τουλάχιστον δέκα συγγενικών 
και φιλικών του προσώπων, μεταξύ των οποίων 
και τρία ανήλικα παιδιά, σημαντικά αλλά και πε-
ριφερειακά μέλη της Greek Mafia, σύμφωνα με 
αξιωματικούς της Ασφάλειας Αττικής, συμφώ-
νησαν να επιβάλουν τάξη και όρους στο «παι-
χνίδι». Ακόμα και για τον κόσμο της παρανομίας 

δεν είναι ανεκτό να μην τηρούνται «άγραφοι νό-
μοι», που ως πρόσφατα, κανείς δεν τολμούσε να 
παραβιάσει… Και κυρίως, όταν όλα «τα κεφά-
λια» είχαν υποστηρίξει την εκεχειρία στη συνά-
ντησή τους, πριν λίγο καιρό στα Νότια προάστια, 
καθώς ο «εμφύλιος» κόστιζε σε όλους χρήμα, 
ανθρώπινους πόρους και ενέργεια.

Εκ τους αποτελέσματος, φάνηκε ωστόσο, 
πως αυτή η συμφωνία, από τις 23 συμμορίες 
που λυμαίνονται την Αττική, δεν τηρήθηκε πε-
ρισσότερο από 5 μήνες. Η εν ψυχρώ δολοφονία 
του Γιάννη Σκαφτούρου απέδειξε ότι όχι μόνο ο 
εμφύλιος στη Greek Mafia δεν έχει τελειώσει, 
αλλά πως έρχονται «καταιγίδες μετά τη μπουνά-
τσα».   Οι έμπειροι αξιωματικοί δεν είναι σε θέ-
ση να προβούν σε σαφή εκτίμηση για την αντί-
δραση των «νονών» στη δολοφονία του «φίλου» 
τους και αν θα υλοποιηθεί μέσω ενός εκδικη-

τικού χτυπήματος στην ομάδα που παρήγγειλε 
το συμβόλαιο θανάτου, με στόχο τον ηθικό αυ-
τουργό. Δεν αποκλείουν να πρόκειται για ενέρ-
γεια από κάποιον «νεόκοπο», φιλόδοξο να ανέ-
βει γρήγορα τις σκάλες για τα ηνία της Greek 
Mafia, που αποφάσισε να ανεβάσει το εγκλη-
ματικές μετοχές του και εκτιμούν πως οι υπό-
λοιποι «θα προσπαθήσουν να τον βάλουν στη 
θέση του».

Οι αρχές παρακολουθούν, αναλύουν και 
αναμένουν, πιστές στην πολιτική του «ώρι-
μου φρούτου». Η «βρώμικη» δουλειά, άλλω-
στε, γίνεται, και μάλιστα, εκ των έσω και από 
τους 30 που σήμερα προσπαθούν να αναρρι-
χηθούν στην ηγεσία του οργανωμένου εγκλή-
ματος, σε «χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, εκείνοι 
που θα  έχουν μείνει, δεν θα ξεπερνούν τα δά-
κτυλα ενός χεριού».

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου απέδειξε
ότι όχι μόνο ο εμφύλιος στη Greek Mafia δεν έχει
τελειώσει, αλλά πως έρχονται «καταιγίδες μετά τη μπουνάτσα». 

Ο «εμφύλιος» των συμμοριών και κυ-
κλωμάτων του υποκόσμου δεν συμβαί-
νει πρώτη φορά, αλλά έρχεται ως συ-
νέχεια των ανοιχτών λογαριασμών που 
άφησε η περίοδος 2005-2009, όταν ση-
μειώθηκαν συνολικά 20 δολοφονίες, 
που ποτέ φυσικά δεν εξιχνιάστηκαν.

Ο νέος αιματηρός κύκλος ξεκίνη-
σε τον Μάιο του 2017, με την εκτέλεση 
του 47χρονου Βασίλη Γρίβα, έξω από 
το σχολείο του παιδιού του και μπρο-
στά στον γιο του, στην περιοχή των Γλυ-
κών Νερών. Ήταν το πρώτο συμβόλαιο 
θανάτου της νέας φάσης του πολέμου.

Το 2018, δεκαεπτά ημέρες μετά 
την αλλαγή του χρόνου, ακολούθησε 
η εκτέλεση του Βασίλη Στεφανάκου, 
του «νονού των νονών», όπως ήταν το 
προσωνύμιο στη μαύρη του BMW, επί 
της λεωφόρου Αθηνών, στο Χαϊδάρι. 
Δεξί του χέρι στην ομάδα που έκανε κά-
ποτε κουμάντο σε όλα, ήταν ο Γιάννης 
Σκαφτούρος .    

Τον Απρίλιο του 2018, εκτελέστη-
κε ο Γιώργος Λίτσας ή αλλιώς «Μπού-
μπης» στους Αγίους Αναργύρους . Ένα 
μήνα αργότερα, τον Μάιο του 2018, 

εκτελέστηκε ο πρώην ΕΚΑΜίτης  Σπύ-
ρος Παπαχρήστου  έξω από γνωστή τα-
βέρνα.

Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, δολο-
φονήθηκε ο Μανώλης Καραγιάννης ή 
αλλιώς «Σαμπρέλας» ή «Καράφλας», 
που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 
το αντίπαλον δέος του Στεφανάκου. 

Τον Σεπτέμβριο του 2018, εκτελέ-
στηκε για πρώτη φορά γυναίκα. Η 
33χρονη Κατερίνα Αναγνωστοπούλου 
ή αλλιώς «bella mafia», άφησε την τε-
λευταία της πνοή στον χώρο στάθμευ-
σης του σπιτιού της. 

Ακολούθησε επίθεση σε ένα ακόμα 
άτομο, όταν άγνωστοι δράστες «γάζω-
σαν» το αυτοκίνητό του στην Ακτή Κον-
δύλη, στον Πειραιά. Το όπλο τους έπα-
θε εμπλοκή και το θύμα τους σώθηκε, 
χάρη και στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που 
φορούσε.

Όταν ξεκίνησε η χρονιά του 2019, 
όλα έμοιαζαν ήρεμα. Η αίσθηση περί 
εκεχειρίας διαψεύστηκε, πέντε μήνες 
μετά. Τον Μάιο, εκτελέστηκε στα Τα-
μπούρια ο κατά κόσμον Παναγής Σι-
τοκωνσταντίνου, γνωστός ως «Κάβου-

ρας» ή αλλιώς «Δάσκαλος». 
Τον Οκτώβριο, έπεσε νεκρός ο Δη-

μήτρης Μάλαμας. Δέχθηκε ριπές από 
καλάσνικοφ, ενώ είχε σταματήσει με 
το αυτοκίνητό του σε φανάρι επί της Λε-
ωφόρου Αθηνών, στο Χαϊδάρι.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ακολού-
θησε η εκτέλεση του Δημήτρη Καπε-
τανάκη ή αλλιώς «Καπέ».

Ο Γιάννης Σκαφτούρος, το τελευ-
ταίο θύμα στον πόλεμο των «νονών», 
άνηκε στην ηγετική ομάδα της συμ-
μορίας των Δυτικών Προαστίων και 
φιγουράριζε στις πρώτες θέσεις της 
λίστας με τα 500 ονόματα του υποκό-
σμου, που απέστειλε πριν από ένα χρό-
νο ο τότε υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον 
Άρειο Πάγο.

Του αποδίδονται πλήθος εγκλη-
ματικών ενεργειών, όπως παροχή 
προστασίας καταστημάτων, ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος και λαθρεμπόριο 
καυσίμων, καθώς και η οργάνωση και 
κατεύθυνση, μέσα από τις φυλακές, 
της απαγωγής του εφοπλιστή, Περι-
κλή Παναγόπουλου. 

25 συμβόλαια θανάτου από το 2017

Το 2018, δεκαεπτά ημέρες 
μετά την αλλαγή του χρόνου, 
ακολούθησε η εκτέλεση του 

Βασίλη Στεφανάκου (κάτω), του 
«νονού των νονών», όπως ήταν το 
προσωνύμιο στη μαύρη του BMW, 

επί της λεωφόρου Αθηνών, στο 
Χαϊδάρι. Δεξί του χέρι στην ομάδα 

που έκανε κάποτε κουμάντο σε 
όλα, ήταν ο Γιάννης Σκαφτούρος 

(πάνω με την κόρη του Κατερίνα).



Η 
δεύτερη φάση της εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία βρίσκεται ήδη σε εξέλι-
ξη και ο στόχος του Πούτιν 

είναι ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς 
και των περιοχών της νότιας Ουκρανίας. 
Εάν το πετύχει αυτό, η Μόσχα θα ελέγ-
χει περίπου το ένα τρίτο της Ουκρανίας, 
αποκόπτοντας τη χώρα από τα λιμάνια 
της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβα-
νομένης και της Οδησσού.

Όμως, αν όλα αυτά γίνουν πραγμα-
τικότητα, αυξάνεται κατακόρυφα ο προ-
βληματισμός και η ανησυχία για την 
επόμενη κίνηση της Ρωσίας, που δεν εί-
ναι άλλη από τη Μολδαβία, με πρόσχη-
μα τις περιοχές της Υπερδνειστερίας.

Η στρατηγική της εξωτερικής πολι-
τικής της Ρωσίας έναντι των γειτόνων 
της συνδέεται στενά με τη φιλοδοξία του 
Βλαντιμίρ Πούτιν, που έχει από το παρελ-
θόν να μετατρέψει τη Ρωσία σε μια με-
γάλη δύναμη, παρόμοια με τη Σοβιετική 
Ένωση. Άλλωστε, ο ίδιος έχει κατά και-
ρούς εκφραστεί θετικά σε αυτήν την προ-
οπτική και έχει καταδικάσει τη διάλυση 
της ΕΣΣΔ, αποκαλώντας τη «γεωπολιτι-

18
Σάββατο 30 Απριλίου & Κυριακή 1 Μαΐου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

Γιατί η Μολδαβία είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν
και τι σημαίνει η ανάφλεξη της Υπερδνειστερίας

Η «ΑΡΚΟΎΔΑ»
δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία 

Του Νίκου Παπαδόπουλου

Η Μολδαβή 
πρόεδρος Μάια 

Σαντού ανησυχεί
ότι η χώρα της θα 
είναι ο επόμενος 

στόχος του Πούτιν



κή καταστροφή». Πάντως, επειδή φα-
ντάζει κάπως δύσκολο να αναστήσει 
τη… Σοβιετική Ένωση, το Κρεμλίνο 
χρειάζεται φιλικά καθεστώτα σε γει-
τονικές χώρες ή τουλάχιστον «ανθρώ-
πους της επιρροής του», για να απο-
τρέψει, όσο μπορεί, τη διολίσθηση 
αυτών των χωρών στην αγκαλιά της 
Δύσης, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Οι δημοκρατίες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης
Για πολύ καιρό, ένας από τους κύ-
ριους μοχλούς τέτοιας επιρροής της 
Ρωσίας, ήταν τα λεγόμενα «de facto 
κράτη» στις πρώην δημοκρατίες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτές 
περιλαμβάνουν την Αμπχαζία και 
τη Νότια Οσετία στη Γεωργία, την 
Υπερδνειστερία στη Μολδαβία και 
–από το 2014– τις αυτοαποκαλούμε-
νες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντόνε-
τσκ (DPR) και του Λουχάνσκ (LPR) 
στην περιοχή του Ντονμπάς. 

Το σχέδιο της Μόσχας για τον 
έλεγχο αυτών των αποσχισμένων 
περιοχών από τις χώρες τους, θα 
μπορούσε να ήταν η καταρχήν «νο-
μιμοποίηση» αυτών, χωρίς ασφαλώς 
να μειώνει την εδαφική αξία αυτών 
των περιοχών. 

Με την αναγνώριση της Αμπχα-
ζίας και της Νότιας Οσετίας, το 2008, 
με την προσάρτηση της Κριμαίας, το 
2014, και με την αναγνώριση των 
αυτοαποκαλούμενων Λαϊκών Δη-
μοκρατιών του Ντόνετσκ (DPR) και 
του Λουχάνσκ σήμερα, η Ρωσία πέ-
τυχε, τουλάχιστον, ένα μέρος του 
στόχου της: να δημιουργήσει μια αξι-
όπιστη «σφαίρα» επιρροής πέρα από 
τα σύνορά της.  Αυτή η στρατηγική 
είναι πλέον εμφανής από τις τελευ-
ταίες κινήσεις της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, συμπεριλαμβανομένου του 

«δημοψηφίσματος για την ανεξαρτη-
σία», στην πόλη Χερσώνα.

Προορισμός Υπερδνειστερία;
Το «δεύτερο στάδιο» της εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμ-
φωνα με τους αναλυτές, περιλαμβά-
νει «αρπαγή» γης δυτικά, την Υπερδ-
νειστερία της Μολδαβίας. Ο στόχος 
της Μόσχας είναι να καταλάβει ολό-
κληρη τη νότια Ουκρανία και γι’ αυ-
τό έχει στοχοποιήσει και άλλες περι-
οχές της χώρας. Η κατάληψη αυτών 
των περιοχών θα δημιουργήσει έναν 
ασφαλή διάδρομο προς την Υπερδ-
νειστερία -ένα από τα πρώτα κρά-
τη που ελέγχονταν από τη Ρωσία 
de facto- κάτι που φαινόταν ήδη ότι 
ήταν πιθανό να γίνει κάποια στιγμή 
μετά την προσάρτηση της Κριμαί-
ας, το 2014. Και όπως όλα δείχνουν, 
μάλλον, έχει φτάσει αυτή η ώρα. 

Βέβαια, στην Υπερδνειστερία 
δεν θα ήθελαν να εμπλακούν στα 
σχέδια του Πούτιν στην Ουκρανία, 
αλλά δεν θα μπορούσαν και να αντι-
σταθούν στις ορέξεις της Μόσχας, αν 
ο Πούτιν αποφασίσει να προωθήσει 
προς τα εκεί τα στρατεύματά του. Η 
έκβαση αυτού του σχεδίου, θα άφη-
νε τη Μολδαβία ακόμα πιο εκτεθει-
μένη στη ρωσική επιθετικότητα, δε-
δομένου του γεγονότος ότι δεν έχει 
τις αμυντικές δυνατότητες που έχει η 
Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι έχει 
μια «συμφωνία συνεργασίας» με τη 

Συμμαχία, η οποία περιλαμβάνει και 
την παροχή στρατιωτών της Μολδα-
βίας στην ειρηνευτική αποστολή του 
ΝΑΤΟ, στο Κοσσυφοπέδιο από το 
2014. Επιπλέον, δεδομένης της με-
γάλης εθνικής ρωσικής και ρωσό-
φωνης κοινότητας της χώρας, το 
Κρεμλίνο, πιθανότατα, θα έκανε λό-
γο και πάλι για «γενοκτονία» -όπως 
έκανε και με το Ντομπάς- δικαιολο-
γώντας έτσι μια στρατιωτική επίθε-
ση κατά της Μολδαβίας. Για να πε-
τύχει το σχέδιο αυτό, ο Πούτιν θα 
μπορούσε να βασιστεί σε σκληρο-
πυρηνικούς φιλορώσους υποστηρι-
κτές του, πιέζοντας για περισσότερα 
«δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας».

Εδραίωση σε όλη 
τη Μαύρη Θάλασσα 
Έτσι, ανεξάρτητα από τις πραγ-
ματικές δυνατότητες, το Κρεμλί-
νο έχει σαφή κίνητρα για να 
επιδιώξει τους στόχους της «δεύ-
τερης φάσης», που δεν είναι άλ-
λοι από την κατάληψη περισσό-
τερων ουκρανικών εδαφών και 
την εδραίωση της Ρωσίας και των 
«αχυρανθρώπων» της σε όλες τις 

ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Αν 
ο Πούτιν τελικά τα καταφέρει, οι 
συνέπειες της ρωσικής επιτυχίας 
θα ήταν εξαιρετικά επιζήμιες για 
την Ουκρανία. Και αυτό, διότι ο 
έλεγχος της Κυβέρνησης Ζελέν-
σκι θα περιοριζόταν αισθητά στις 
υπόλοιπες περιοχές, που όμως 
προηγουμένως, θα είναι κατε-
στραμμένες από τους ρωσικούς 
βομβαρδισμούς. 

Επίσης, οι μεγάλες πληθυσμι-
ακά πόλεις, συμπεριλαμβανομέ-
νης της πρωτεύουσας, του Κιέβου, 
θα βρίσκονται σε κοντινή απόστα-
ση από το ρωσικό πυροβολικό και 
τους ρωσικούς πυραύλους. Εκτός 
αυτού, ένας μεγάλος αριθμός Ου-
κρανών πολιτών θα αναγκάζονταν 
να ζουν κάτω από τον ρωσικό ζυγό 
και της τρομοκρατίας της Μόσχας, 
με αποτελέσματα ανάλογα με αυτά 
που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες 
σε διάφορα μέρη, όπως στην πόλη 
Μπούτσα.

Διατήρηση πίεσης 
στον Πούτιν
Όλοι οι παραπάνω προβληματισμοί, 
καθιστούν σαφές ότι η Ουκρανία, 
αναμφίβολα, θα συνεχίσει να κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπι-
στεί αυτά τα εδάφη. Η Δύση θα πρέ-
πει να συνεχίσει να υποστηρίζει αυ-
τές τις προσπάθειες και θα πρέπει να 
κάνει περισσότερα και γρηγορότερα, 
αποτρέποντας τη μετάδοση του πο-
λέμου σε γειτονικές χώρες.

Οπότε, το πρόγραμμα κυρώσε-
ων της Δύσης εναντίον της Ρωσίας 
πρέπει να ενισχυθεί και να ενταθεί 
η παράδοση στρατιωτικού εξοπλι-
σμού στο Κίεβο, προκειμένου να 
μπορέσει να απωθήσει τους Ρώ-
σους εισβολείς. Όμως αυτό, όπως 

επισημαίνεται από όλους, δεν μπο-
ρεί να γίνει χωρίς κόστος, ειδικά 
για τις χώρες της ΕΕ που εξαρτώ-
νται άμεσα από το ρωσικό πετρέ-
λαιο και το φυσικό αέριο. 

Η Ρωσία, όλα δείχνουν ότι θα 
αυξήσει περαιτέρω τις αεροπορικές 
της επιθέσεις και, πιθανώς, να επε-
κτείνει τον κατάλογο των στόχων 
της, ειδικά κατά μήκος των ακτών 
της Μαύρης Θάλασσας, όπως κα-
τέδειξαν οι ενέργειές της με τις πρό-
σφατες πυραυλικές επιθέσεις στην 
Οδησσό.

Η αυστηροποίηση των κυρώσε-
ων θα βλάψει και τη Δύση. Αλλά οι 
εναλλακτικές μπορεί να είναι χειρό-
τερες. Όχι μόνο για την Ουκρανία, 
αλλά και τη Μολδαβία. Μια ρωσική 
επιτυχία στην Ουκρανία θα ανοίξει 
την όρεξη στον Πούτιν να συνεχίσει 
τη… δουλεία που ξεκίνησε, ώστε να 
πετύχει με τη βία αυτό που απέτυχε 
να κερδίσει διπλωματικά με τη συμ-
φωνία ΝΑΤΟ–Ρωσίας, τον Δεκέμ-
βριο του 2021, δηλαδή την απόσυρ-
ση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από τα 
εδάφη και των 14 κρατών, που εντά-
χθηκαν στη συμμαχία από το τέλος 
του Ψυχρού Πόλεμου.

Η αναχαίτιση του Πούτιν στην 
Ουκρανία είναι ο μόνος ρεαλιστι-
κός τρόπος για να αποφευχθεί μια 
τραγωδία, ακόμα μεγαλύτερων δι-
αστάσεων, και η εξάπλωση της σύ-
γκρουσης σε μια δεύτερη χώρα, τη 
Μολδαβία, η οποία είναι σε επισφα-
λή θέση εάν η Ρωσία την κάνει τον 
επόμενο στόχο της.

«Μπορεί να μην είναι σε 48 
ώρες. Μπορεί να είναι 48 μήνες 
από τώρα», αναφέρει με νόημα η 
Κλίντον Γουότς, ερευνήτρια στο Ιν-
στιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πο-
λιτικής. «Όσο πιο γρήγορα το αντι-
ληφθεί η Δύση και ενεργήσει 
ανάλογα, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
πιθανότητα να περιοριστεί αποτελε-
σματικά η Ρωσία και να διατηρηθεί 
η πιθανότητα ειρήνης και σταθερό-
τητας στην Ουκρανία και πέρα από 
αυτήν», καταλήγει η αναλύτρια. 
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Αγάλματα που είναι κατάλοιπα 
της Σοβιετικής εποχής 
στην πρωτεύσουσα της 
Υπερδνειστερίας, Τιρασπόλ

ΡΩΣΙΑ

ΟΎΚΡΑΝΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΎΠΕΡΔΝΕΙΣΤΕΡΙΑΚΙΣΝΑΟΎ

ΘΕΜΑ/
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Κ
ατά τη διάρκεια συνά-
ντησης στο γραφείο του 
Γενικού Εισαγγελέα της 
Μόσχας, ο Ρώσος πρόε-

δρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε 
τη σύλληψη «πολλών κατηγορούμε-
νων δολοφόνων», που φέρεται να 
σχεδίαζαν να σκοτώσουν τον  δημο-
σιογράφο της κρατικής τηλεόρασης 
της Ρωσίας και ένθερμο πιστό οπα-
δό του Πούτιν, Βλαντιμίρ Σολόβιεφ.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η υπηρε-
σία πληροφοριών της χώρας ανέ-
τρεψε αυτό, που εκείνος περιέγρα-
ψε ως «δυτική συνωμοσία κατά της 
Ρωσικής ομοσπονδίας», για τη δο-
λοφονία ενός επιφανούς Ρώσου 
δημοσιογράφου, τον οποίο αρχικά 
δεν κατονόμασε. «H Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) σταμά-

τησε τις δραστηριότητες μιας τρομο-
κρατικής ομάδας, που σχεδίαζε να 
επιτεθεί και να δολοφονήσει έναν 
διάσημο Ρώσο τηλεοπτικό δημοσι-
ογράφο», είπε στους εισαγγελείς.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ωστόσο, 
δεν παρουσίασε ποτέ στοιχεία που 
να επαληθεύουν τους ισχυρισμούς 
του, ενώ και το πρακτορείο Reuters 
δεν κατάφερε να επαληθεύσει τα 
όσα υποστήριξε.

Παρά το γεγονός ότι κανείς 
δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει 
την επίσημη θεωρία του καθεστώ-
τος περί ύπαρξης συμβολαίου θα-
νάτου εναντίον του δημοσιογρά-
φου, το Κρεμλίνο επιμένει στην 
επίσημη αφήγηση του λεγόμενου 
«σχεδίου δολοφονίας». Ο διευθυ-
ντής της Ρωσικής Ομοσπονδια-
κής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Αλε-
ξάντερ Μπόρτνικοφ, ανέφερε σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στο 

ρωσικό κανάλι «Rossiya-1» ότι μια 
ομάδα έξι Ρώσων νεοναζί σχεδία-
ζε πράγματι να σκοτώσει τον κρα-
τικό τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλα-
ντιμίρ Σολόβιοφ, κατόπιν εντολής 
των Υπηρεσιών Ασφαλείας της 
Ουκρανίας.

Από την πλευρά του ο Ρώσος 
παρουσιαστής, συνεχίζοντας το 
αφήγημα της Μόσχας, κατηγόρη-
σε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολό-
ντιμιρ Ζελένσκι ότι «πρωτοστάτησε 
στην υποτιθέμενη συνωμοσία για 
τη δολοφονία του» και ισχυρίστηκε 

ότι «είχε στοχοποιηθεί επειδή είναι 
Εβραίος δημοσιογράφος».

Στην αντίπερα όχθη, η κρατι-
κή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ου-
κρανίας (SBU), απάντησε στα όσα 
καταλογίζονται από την Ρωσία και 
αρνήθηκε ότι έχει οποιοδήποτε σχέ-
διο να δολοφονήσει τον παρουσια-
στή Βλαντίμιρ Σολόβιεφ. «Η SBU 
δεν σχεδιάζει να δολοφονήσει τον 
Σολόβιεφ», τονίζει η SBU σε μια 
ανακοίνωση που ανάρτησε στο 
Telegram.

Ποιός είναι ο Ρώσος
δημοσιογράφος και
προπαγανδιστής του Πούτιν;
Ο Βλαντιμίρ Σολόβιεφ είναι Ρώ-
σος δημοσιογράφος, παρουσια-
στής, συγγραφέας και προπαγανδι-
στής του «καθεστώτος του Πούτιν». 
Είναι παρουσιαστής στην τηλεο-
πτική εκπομπή «Sunday Evening», 

στην κρατική τηλεόραση της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας. 

Θεωρείται ο πλέον καθεστωτι-
κός παρουσιαστής της ρωσικής τη-
λεόρασης. Από τις 2 Σεπτεμβρίου 
2018, είναι παρουσιαστής της εκ-
πομπής  «Μόσχα. Κρεμλίνο. Πού-
τιν», που μεταδίδεται από την κρατι-
κή τηλεόραση και κατά τη διάρκεια 
της οποίας μεταδίδει επί μια ώρα τα 
πεπραγμένα του Ρώσου προέδρου, 
την εβδομάδα που περνάει.

Μια μέρα πριν τη Ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, στις 23 
Φλεβάρη του 2022, στον Σολόβιεφ 
επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποί-
ων η απαγόρευση της εισόδου στις 
χώρες της και η δήμευση των περι-
ουσιακών του στοιχείων. Την επό-
μενη μέρα, όταν οι Ρώσοι εισέβαλ-
λαν στην Ουκρανία, ο Σολόβιεφ 
ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία έχει «αρ-
κετή δύναμη πυρός για την πλήρη 
εξόντωση της ουκρανικής στρατι-
ωτικής υποδομής, χωρίς εισβολή 
δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος. 
Αλλά δεν προετοιμαζόμαστε να το 
κάνουμε» και πρόσθεσε ότι «Σήμε-
ρα είναι η μέρα που ξεκίνησε μια δί-
καιη επιχείρηση για τον αποναζισμό 
στην Ουκρανία».

Το 2017, το Ίδρυμα Καταπολέ-
μησης της Διαφθοράς του Αλεξέι 
Ναβάλνι υπολόγισε την ακίνητη πε-
ριουσία του τηλεοπτικού παρουσια-
στή σε 1 δισεκατομμύριο ρούβλια 
(περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια).

Τις τελευταίες ημέρες, τον γύ-
ρο του κόσμου έκανε το ξέσπασμα 
οργής κατά τη διάρκεια της τηλεο-
πτικής του εκπομπής, με αφορμή 
τη βύθιση του ρωσικού καταδρομι-
κού Moskva. «Δεν με ενδιαφέρει τι 
ακριβώς συνέβη, αν πράγματι ήταν 
οι δύο πύραυλοι Neptune, όπως εί-
παν οι Ουκρανοί. Σε τελική ανάλυ-
ση, από πότε ένα πολεμικό πλοίο 
φοβάται μια πυραυλική επίθεση, 
αφού διαθέτει αμυντικό σύστημα; 

Δηλαδή, δεν ενεργοποιήθη-
κε; Εντάξει, ακόμα και αν χτυπήθη-
κε από δύο πυραύλους και αναφλέ-
χθηκαν τα πυρομαχικά... Τι συνέβη 
στο σύστημα πυρόσβεσης; Πώς στο 
διάολο το επιτρέψατε να βυθιστεί το 
Moskva;»

Ο άλλος... Βλαδίμηρος 
Ο δημοσιογράφος – προπαγανδιστής του Πούτιν επιμένει 
στην απόπειρα δολοφονίας του από Ουκρανούς πράκτορες

Θεωρείται ο πλέον καθεστωτικός παρουσιαστής της ρωσικής 
τηλεόρασης. Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2018, είναι παρουσιαστής της 

εκπομπής  «Μόσχα. Κρεμλίνο. Πούτιν», που μεταδίδεται από την κρατική 
τηλεόραση και κατά τη διάρκεια της οποίας μεταδίδει επί μια ώρα τα 

πεπραγμένα του Ρώσου προέδρου, την εβδομάδα που περνάει.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ/

Του Κίμωνα Λογοθέτη 

OΔΗΓΟΎΜΕ... ΕΠΙΚΙΝΔΎΝΩΣ!
Τα υπερφορτωμένα και κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα

αποτελούν κινητές «βόμβες» στους ελληνικούς δρόμους

Η 
κυκλοφορία υπερ-
φορτωμένων και κα-
κοσυν τηρημένων 
οχημάτων αποτελεί 

καθημερινό φαινόμενο, ακόμα 
και στις κεντρικές οδικές αρτηρί-
ες της Αττικής. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που 
συναντάμε επικίνδυνα οχήματα, 
άκρως ακατάλληλα για την κυ-
κλοφορία σε κεντρικές λεωφό-
ρους, όπως στην Ποσειδώνος, 
στην Κηφισού, στη Βουλιαγμέ-
νης, τη Χαμοστέρνας και την οδό 
Πειραιώς. Αρκετές φορές μάλι-
στα, η εικόνα αυτών των οχημά-
των προκαλεί τρόμο στους διερ-

χόμενους οδηγούς και πεζούς και 
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
για την οδική ασφάλεια.

Τα επικίνδυνα οχήματα που 
έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευ-
ταίο διάστημα, συνήθως φορούν 
ακατάλληλα ελαστικά, παρουσι-
άζουν εικόνα κακής συντήρησης 
που προφανώς δεν περιορίζεται 
μόνο στην εξωτερική τους εικό-
να, αλλά επεκτείνεται στα βασι-
κά συστήματα ενεργητικής ασφά-
λειας, όπως στις αναρτήσεις και 
στα φρένα, ενώ ταυτόχρονα είναι 
ρυπογόνα. 

Παράλληλα, δημιουργούνται 
ερωτηματικά εάν τα εν λόγω οχή-
ματα διαθέτουν ασφαλιστήριο 
αστικής ευθύνης.

Οι καταστάσεις αυτές θέτουν 
σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια, 
αν συνυπολογίσουμε και το γε-
γονός ότι η Ελλάδα διαθέτει τον 
4ο γηραιότερο στόλο οχημάτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον 
μέσο όρο των αυτοκινήτων να εί-

ναι περίπου στα 17 έτη.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-

χεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων 
(ACEA), και μέχρι το 2020 η Ελ-
λάδα κατέχει τον 4ο πιο γερασμέ-
νο στόλο αυτοκινήτων στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, 
τα παρακάτω νούμερα αφορούν 
τον μέσο όρο της ηλικίας των αυ-
τοκινήτων (όχι ιδιοκτησίας), όπου 
στην Ελλάδα είναι τα 16,6 χρό-
νια.

Συνεχίζοντας, για τα ελαφριά 
επαγγελματικά οχήματα φτάνει 
τα 20,2 χρόνια στη χώρα μας, 
για φορτηγά τα 21,4 χρόνια, κά-

τι που σημαίνει πως έχουμε τον 
γηραιότερο στόλο φορτηγών 
στην Ε.Ε, και για τα λεωφορεία 
τα 19,4 χρόνια (επίσης, το γηραι-
ότερο στόλο). Ωστόσο, η Λιθου-
ανία έχει τον πιο γερασμένο στό-
λο αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση με 17 χρόνια, με τη Ρου-
μανία να ακολουθεί με 16,9 χρό-
νια, ενώ η Εσθονία βρίσκεται στη 
τρίτη θέση με 16,7 χρόνια. Πίσω 
από την Ελλάδα, συναντάμε την 
Τσεχία (15,3 χρόνια), την Κροα-
τία (14,8 χρόνια), ενώ η Λετονία, 
η Πολωνία και η Σλοβακία έχουν 
τον ίδιο γερασμένο στόλο (14,3 
χρόνια).

Τον νεότερο στόλο αυτοκι-
νήτων στην ΕΕ, έχει το Λου-
ξεμβούργο με μόλις 6,5 χρόνια. 
Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι τα 11,8 χρόνια για 
τα αυτοκίνητα, τα 11,9 χρόνια για 
τα ελαφριά επαγγελματικά οχή-
ματα, τα 13,9 χρόνια για τα φορ-
τηγά και τα 12,8 χρόνια για τα λε-
ωφορεία. Στην Ελλάδα, έως τα 
τέλη του 2020 κυκλοφορούσαν 
5.315.875 αυτοκίνητα, 921.776 
βαν, 225.216 φορτηγά και 28.196 
λεωφορεία.

Χρειάζεται άμεσα να δοθούν 
σημαντικά κίνητρα για την ανα-
νέωση του στόλου των οχημά-
των, τόσο στα Ι.Χ. όσο και στα 
επαγγελματικά οχήματα, καθώς 
και στα κρατικά οχήματα. Πα-
ράλληλα, χρειάζεται να αυξηθεί 
η ένταση των ελέγχων με μεικτά 
κλιμάκια, έτσι ώστε να διασφαλι-
στεί ότι τα οχήματα που κυκλοφο-
ρούν στους ελληνικούς δρόμους, 
δεν δημιουργούν επιπρόσθετους 
κινδύνους για την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης Κατασκευ-
αστών Αυτοκινήτων 

(ACEA), και μέχρι
το 2020 η Ελλάδα
κατέχει τον 4ο πιο
γερασμένο στόλο
αυτοκινήτων στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
H Λιθουανία έχει την 
πρωτιά με 17 χρόνια,

με τη Ρουμανία
να ακολουθεί με
16,9 χρόνια, ενώ 

η Εσθονία βρίσκεται
στη τρίτη θέση με 16,7 
χρόνια. Πίσω από την 

Ελλάδα, συναντάμε την 
Τσεχία (15,3 χρόνια), 

την Κροατία (14,8
χρόνια), ενώ η Λετονία, 

η Πολωνία και
η Σλοβακία έχουν
τον ίδιο γερασμένο

στόλο (14,3 χρόνια).
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Για άλλη μια φορά, ο δήμαρχος 
Λαυρεωτικής αποκαλύπτεται

Μ
ια παλιά παροιμία λέει, «θέλει η που-
τ@ν@ να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν 
την αφήνει». Αυτή η παροιμία ταιριά-
ζει απόλυτα στον Δήμαρχο Λαυρεωτι-

κής κο Δημήτρη Λουκά, ο οποίος έκανε Ανάσταση 
μαζί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
κο Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό που προσπαθεί τελικά να κρύψει ο κος Λου-
κάς, η πολλή χαρά δεν τον αφήνει και εξωτερικεύει 
ό,τι έχει μέσα του. 

Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε σήμερα είναι 
αδιάψευστο ντοκουμέντο, γιατί τελικά κάποιες αγά-
πες δεν ξεχνιούνται, αλλά ούτε κρύβονται.

του Γιώργου Γκόντζου

Υποψήφιος Περιφερειάρχης ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου;

Ο δήμαρχος ξέχασε αυτά που του έλεγε ο υβριστής του. Τι τους ενώνει; 

Το τελευταίο διάστημα εντείνεται η φημολο-
γία για πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος του 
Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, για την 
Περιφέρεια Αττικής. Ο ίδιος δεν έχει τοποθετη-
θεί επίσημα, όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι 
έχουν ξεκινήσει οι ζυμώσεις, και μάλιστα, ότι θα 
στηριχθεί από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα, πάντως, με τη μέχρι τώρα δια-
δρομή του στα δημόσια πράγματα και τις από-
ψεις που εκφράζει για το μέλλον του επιχειρείν, 
ο κος Χατζηθεοδοσίου εστιάζει στη μέγιστη δυ-
νατή συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλα-
νίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η υπερκομματική του θέση φάνηκε και κα-
τά την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Δι-
δάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς 

μεταξύ των εκατοντάδων παρισταμένων στο Δη-
μοτικό Θέατρο Πειραιά ήταν 35 πολιτικοί «πρώ-
της γραμμής». Τουλάχιστον οι μισοί ήταν Υπουρ-

γοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, 
ενώ παραβρέθηκαν πολλοί βουλευτές από ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, δεκάδες δήμαρχοι από την 
Αττική, εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων και 
πολλοί πρόεδροι Επιμελητηρίων. Εξάλλου, τα 
τελευταία χρόνια ο κος Χατζηθεοδοσίου, ως 
Πρόεδρος του ΕΕΑ, είναι σε συνεχείς επαφές 
με πολλούς δημάρχους της Αττικής, στο πλαί-
σιο συνεργασίας των φορέων για την υλοποίη-
ση δράσεων.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα σε-
νάρια και τελικά ο κος Χατζηθεοδοσίου εκδη-
λώσει το ενδιαφέρον του για την Περιφέρεια 
Αττικής, είναι πολύ πιθανό να επιχειρήσει να 
συσπειρώσει προσωπικότητες που θα διαθέ-
τουν γνώση της αγοράς και της πραγματικής οι-
κονομίας και θα προέρχονται από διάφορους 
πολιτικούς χώρους.

Θα ολοκληρωθεί το έργο
του παραλιακού
πεζόδρομου στη Ραφήνα
Παρόλα τα προβλήματα και τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε 
από τις προσφυγές και τις ενστάσεις των «γνωστών 
αγνώστων» της περιοχής, το έργο θα συνεχιστεί και θα 
ολοκληρωθεί. Οι στείροι αρνητές της προόδου και του 
εξωραϊσμού της πόλης, προτάσσοντας προσωπικές εμμονές 
και «υστερίες» κατόρθωσαν, προσωρινά, να καθυστερήσουν 
το έργο κατασκευής δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και 
πεζοδρόμων με κυβόλιθους από την περιοχή. 

Από το Μπλε Λιμανάκι, μέχρι σχεδόν το ύψος της 
Πλατείας Ραφήνας. Αλλά ευτυχώς, δεν τους πέρασε.
Παράλληλα, σχεδιάζεται από τη δημοτική αρχή η συνέχιση 
προς ανατολάς (Αρτέμιδα), η σύνδεση του Πάρκου 
Καραμανλή-Παράκτιο μέτωπο μετά το Λιμάνι της Ραφήνας 
με το χώρο του Κολυμβητηρίου, κοντά στα σύνορα με την 
Αρτέμιδα, που θα προσδώσει μια ξεχωριστή, «ευρωπαϊκή» 
εμφάνιση στην πόλη της Ραφήνας.

Τσίπρας - Λουκάς 
έκαναν μαζί Ανάσταση

Λουκάς - Μακροδημήτρης, δύο πρώην εχθροί σηκώνουν τον Επιτάφιο

Ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος στην αρχαιότητα, 
έλεγε «Τον εχθρόν φίλον ποιείν και ευεργε-
τείν», δηλαδή, τον εχθρό σου να τον κάνεις 
φίλο και να τον ευεργετείς.

Αυτό το ρητό ταιριάζει απόλυτα στον Δή-
μαρχο Λαυρεωτικής κο Δημήτρη Λουκά, ο 
οποίος έκανε κολλητό του και αντιδήμαρχο 
τον πρώην υβριστή του, κο Θανάση Μακρο-
δημήτρη.

Τους είδαμε τη Μεγάλη Παρασκευή να 
σηκώνουν και οι δύο μαζί τον επιτάφιο στον 
Άγιο Δημήτριο Κερατέας, αφού φαίνεται ότι 
έχουν ξεχάσει όλα αυτά που έχουν ειπωθεί 

κατά το παρελθόν.
Ο μεν Μακροδημήτρης, πρωί-μεση-

μέρι-βράδυ έσερνε τα εξ αμάξης στον δή-
μαρχο, κατηγορώντας τον για πάρα πολλά 
πράγματα με βαριές κατηγορίες και το μό-
νο που τον ένοιαζε ήταν πώς θα αποδόμη-
σει τον «πολιτικό απατεώνα, δήμαρχο Λου-
κά» (όπως έλεγε τότε ο ίδιος).

Ο δε Λουκάς, δεν είχε χειρότερο πολιτι-
κό εχθρό από τον Μακροδημήτρη και όπου 
βρισκόταν στόλιζε τον σημερινό του αντιδή-
μαρχο με τις χειρότερες κουβέντες.

Και οι δύο δεν δίνουν πλέον σημασία 

στο παρελθόν, όχι γιατί πιστεύουν στη φι-
λία τους ούτε έχουν ξεχάσει αυτά που έχουν 
ειπωθεί, αλλά γιατί ο μεν Μακροδημήτρης 
του αρέσει ο τίτλος του αντιδημάρχου, όπως 
και τα 1.400 ευρώ το μήνα, ο δε Λουκάς έχει 
το κεφάλι του ήσυχο, αφού δεν έχει αντιπο-
λίτευση ουσιαστικά στον δήμο και μπορεί να 
κάνει εύκολα τη δουλειά του.

Οι εκλογές πάντως πλησιάζουν και τον 
μεν Λουκά, θα τον στείλουν στο χρονοντού-
λαπο της ιστορίας οι δημότες, τον δε Μακρο-
δημήτρη, σίγουρα δεν θα τον αφήσουν ατι-
μώρητο οι συντοπίτες του στην Κερατέα. 



Μ
άχη θα γίνει στις επόμενες 
εκλογές, στον λεγόμενο 
οικολογικό και πράσινο 
χώρο. Από τη μία πλευρά 

θα είναι μαζί οι Οικολόγοι Πράσινοι των 
Γιάννη Τσιρώνη, Γιώργου Δημαρά, μα-
ζί με τους Πράσινους των Μιχάλη Τρε-
μόπουλου, Νίκου Χρυσόγελου και από 
την άλλη, το Πράσινο Κίνημα του Κώ-
στα Καλογράνη, η Πράσινη Αριστερά 
του Θράσου Φωτεινού και η Σοσιαλιστι-
κή Προοπτική του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη.

Το πρώτο «πακέτο» (Τσιρώνης, 
Δημαράς, Τρεμόπουλος, Χρυσόγελος) 
έκαναν παράλληλα συνέδρια και απο-
φάσισαν την κοινή κάθοδο. Τα προβλή-
ματα ξεκινούν από τις επιμέρους αποφά-
σεις των συνεδρίων. Στο Συνέδριο των 
Οικολόγων Πράσινων, αποφασίστηκε 
με μόλις 52% αυτή η συνεργασία, με το 
υπόλοιπο 48% να θέλει τη συνεργασία 
με το ΣΥΡΙΖΑ και, φυσικά, να μην έχει 
καμία διάθεση να στηρίξει το σενάριο 
συνεργασίας των δύο κομμάτων.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης εί-
ναι ότι με ποσοστό 62%, αποφάσισαν 
στο συνέδριο των Οικολόγων Πράσι-

νων, ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφι-
οι βουλευτές στις επικείμενες εκλογές 
οι Τσιρώνης, Δημαράς, Τρεμόπουλος, 
Χρυσόγελος. Από την άλλη, όμως, ο 
Τρεμόπουλος αναδείχθηκε συμπρόε-
δρος στο συνέδριο των Πρασίνων και 
θέλει οπωσδήποτε να είναι υποψήφιος 
στις εκλογές. Θέλει να ηγηθεί της προ-
σπάθειας από το παρασκήνιο και ο ίδιος 
να είναι υποψήφιος βουλευτής στη Χαλ-
κιδική. Στη Θεσσαλονίκη, ο Τρεμόπου-
λος εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος και 
το Περιφερειακό σχήμα των Οικολόγων 
Πράσινων εξέλεξε 2 έδρες. Από τότε 
όμως υπάρχουν απώλειες, με πιο σημα-
ντική του Δαμιανού Ανδρέου, ο οποίος 
εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή, σε δημοσκοπήσεις 
δύο εταιρειών για τον λεγόμενο «Πρά-
σινο» χώρο, καταγράφεται η πολύ αρ-
νητική άσχημη γνώμη των πολιτών, κυ-
ρίως για τον Τρεμόπουλο, αλλά και για 
Τσιρώνη, Δημαρά, Χρυσόγελο. Ο Τρε-
μόπουλος, έχει σταθερές αντεθνικές 
καταγεγραμμένες θέσεις και αυτό έχει 
αρνητικό αντίκτυπο. Στις ίδιες δημο-
σκοπήσεις, οι πολίτες έχουν πολύ αρνη-
τικές γνώμες για τους Οικολόγους Πρά-
σινους και τους Πράσινους, με ποσοστά 
που δεν ξεπερνούν το 0,5%.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το 
Πράσινο Κίνημα, στο οποίο ηγείται ο 
Κώστας Καλογράνης. Είναι ο πιο ισχυ-
ρός φορέας του πράσινου χώρου, αφού 
μεταξύ των άλλων, κατέβασε δικό του 
σχήμα στις Περιφερειακές εκλογές της 
Αττικής, με επικεφαλής το Νίκο Παπα-

δάκη και εξέλεξε δύο έδρες, στο δεύτε-
ρο μεγαλύτερο διαβουλευόμενο όργανο 
της χώρας, μετά το Κοινοβούλιο. 

Στο πλαίσιο της απλής αναλογικής, 
συνεργάστηκε στη διοίκηση της Περι-
φέρειας με τον Πατούλη, γεγονός που 
τους έχει ισχυροποιήσει πάρα πολύ. Αυ-
τόνομο ψηφοδέλτιο κατέβασαν και στη 
Θεσσαλία, όπου επίσης εξέλεξαν έδρα 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνερ-
γασία του Πράσινου Κινήματος με την 
Πράσινη Αριστερά (πρώην τμήμα της 
ΔΗΜΑΡ) και τη Σοσιαλιστική Προο-
πτική (κυρίως πρώην ΠΑΣΟΚογενείς) 
προχωρά κανονικά.

Τρεμόπουλος και Καλογράνης δεν 
μπορούν να συνυπάρξουν. Έχουν λο-
γαριασμούς από παλιά, όταν είχαν κο-
ντραριστεί άσχημα στα συνέδρια, με τις 
3 θέσεις του Τρεμόπουλου (πρώτον τη 
γνωστή για τη Μακεδονία, δεύτερον 
για τη Βόρειο Ήπειρο, όπου υποστήριζε 
ότι υπάρχει μόνο… Νότιος Αλβανία και 
τρίτον για τη γενοκτονία των Ποντίων, 
που πάγια λέει ότι δεν έγινε ποτέ), να 
είναι κόκκινο πανί για τον Καλογράνη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι και σήμε-

ρα το Πράσινο Κίνημα, εκφράζει στα-
θερά πιο πατριωτικές θέσεις. Επίσης, 
έχει δικαιωθεί σε μια σειρά από ζητή-
ματα που απέτυχαν στο παρελθόν οι 
Οικολόγοι Πράσινοι, όπως τη διαχείρι-
ση απορριμμάτων (και ειδικότερα στην 
Πελοπόννησο), τις εξορύξεις υδρογο-
νανθράκων και τα ζώα συντροφιάς. Εί-
ναι γεγονός ότι η αποτυχημένη συγκυ-
βέρνηση των Οικολόγων Πράσινων με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, τους έχει απαξιώσει και 
περιθωριοποιήσει στην κοινωνία.

Το Πράσινο Κίνημα είναι το πιο 
σύγχρονο κόμμα στον πράσινο χώρο, 
με δομή που είναι στα πρότυπα των Ευ-
ρωπαϊκών Πράσινων κομμάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχει δύο συμπροέδρους, 
έναν άντρα τον Κώστα Καλογράνη και 
μία γυναίκα τη Ρία Ακρίβου. Έχει απο-
φασιστεί επικεφαλής στις εκλογές, να 
είναι ο Κώστας Καλογράνης.

Εκπρόσωπος Τύπου και επικεφα-
λής Επικοινωνίας του Πράσινου Κινή-
ματος, έχει αναλάβει από τον Ιούλιο ο 
Νίκος Καραμπάσης, μετεγγραφή από 
το ΜεΡΑ25, όπου ήταν στις εκλογές του 
2019 το δεξί χέρι του Βαρουφάκη.

Επίσης, επικεφαλής του Πολιτικού 
Σχεδιασμού, ανέλαβε ο γνωστός συγ-
γραφέας και δημοσιογράφος, Χρήστος 
Χαλαζιάς. Στο πρόσφατο συνέδριο του 
Πράσινου Κινήματος, εκλέχθηκε γενι-
κός γραμματέας ο Λάμπρος Σπάθης, 
προερχόμενος από το ΠΟΤΑΜΙ, ενώ 
επικεφαλής του Οργανωτικού ανέλαβε 
ο αυτοδιοικητικός, προερχόμενος από 
το ΠΑΣΟΚ, Άγγελος Νταβίας. 

Επίσης, υπάρχουν πολλά στελέχη 
που φεύγουν από το ΜεΡΑ25 και έχουν 
ήδη ενταχθεί ή συζητούν να ενταχθούν 
στο Πράσινο Κίνημα. Στην Κεντρική 
Επιτροπή του Πράσινου Κινήματος, 
βλέπουμε ότι μεταξύ των άλλων είναι 
ο πρώην δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης 
Θανάσης Κοσματόπουλος, ο γνωστός 
αυτοδιοικητικός Κώστας Καψής, ο πε-
ριφερειακός σύμβουλος Αττικής Πανα-
γιώτης Αλεβίζος, ο δημοτικός σύμβου-
λος Αργυρούπολης- Ελληνικού Ηλίας 
Φελέκης, ο δημοτικός σύμβουλος Χα-
λανδρίου Δημήτρης Λέρτας, ο γνωστός 
στιχουργός Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, 
η ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Ρε-
μπούτσικα, η δημοσιογράφος Έλενα 
Χορέβα, ο οικονομολόγος και γνωστός 
επιχειρηματίας Μανώλης Τσουδερός, 
ο αξιωματικός εα του Λιμενικού Σώ-
ματος Κώστας Γκώνιας, η επιστήμονας 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί-
κησης Αγγελική Μπουρμπούλια ο δη-
μοσιογράφος Πέτρος Κουβάτσος, κ.α.

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώ-
ρες στην Ε.Ε., που «πράσινο» κόμμα 
δεν συμμετέχει στο κοινοβούλιο. Σε 8 
χώρες, οι «πράσινοι» συμμετέχουν και 
σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Η συνερ-
γασία των Οικολόγων Πράσινων με το 
ΣΥΡΙΖΑ και ο πλήρης έλεγχός τους 
από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, έχει καθυστερήσει αυτή την προ-
οπτική. Τελευταία φορά που κατέβηκαν 
αυτόνομα σε εθνικές εκλογές, ήταν πριν 
10 χρόνια στις εκλογές του 2012. Από 
τότε, οι Οικολόγοι Πράσινοι κατεβαί-
νουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. 
Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι σήμερα 
συμπρόεδροι στους Οικολόγους Πράσι-
νους είναι ο Δημήτρης Πολιτόπουλος (ο 
διορισμένος επί ΣΥΡΙΖΑ Πρόεδρος του 
ΕΟΑΝ) και η Κατερίνα Ανδρικοπούλου 
Σακοράφα (εν ενεργεία πρώτη αναπλη-
ρωματική στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας 
του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από τον Αλέκο Φλα-
μπουράρη). Αυτός ήταν και ο λόγος που 
δημιουργήθηκε πρόσφατα το Πράσινο 
Κίνημα. Για να εκφραστεί αυτόνομα ο 
«πράσινος» χώρος. Για αυτό και έχουν 
καταφέρει να ενώσουν δυνάμεις και να 
προσελκύσουν προσωπικότητες. 

Γενικά, το Πράσινο Κίνημα, με 
ισχυρή βάση την Αττική, δείχνει πιο δυ-
νατό και έτοιμο να επικρατήσει των Οι-
κολόγων Πράσινων στις επόμενες εκλο-
γές, για το ποιος εκφράζει τον «πράσινο» 
χώρο στην Ελλάδα. Ειδικά στις επόμε-
νες εκλογές, με την απλή αναλογική, αυ-
τός που θα επικρατήσει στον «πράσινο» 
χώρο έχει ελπίδες να καλύψει στη βου-
λή το κενό που θα αφήσει το ΜεΡΑ25 
του Βαρουφάκη, που είναι σε αποδρο-
μή και μάλλον δεν θα καταφέρουν ούτε 
ψηφοδέλτια να κατεβάσουν…
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Σε... πόλεμο
Οικολόγοι - Πράσινοι

Από αριστερά: 
Μιχάλης 
Τρεμόπουλος, 
Κώστας 
Καλογράνης 
και Δημήτρης 
Πολιτόπουλος

Σε δύο στρατόπεδα ο Πράσινος χώρος που μυρίζει... μπαρούτι



Πλειστηριασμοί
ξενοδοχείων 
Μπορεί οι προβλέψεις για τη φετινή χρο-
νιά στον τομέα του τουρισμού να είναι ιδι-
αιτέρως αισιόδοξες, ωστόσο οι πλειστη-
ριασμοί ξενοδοχείων έρχονται να μας 
θυμίσουν ότι πολλές επιχειρηματικές κινή-
σεις ήταν άστοχες. Έτσι, στις 5 Μαΐου στο 
«σφυρί» βγαίνει το ξενοδοχείο «Kandia 
Castle Hotel Resort & Thalasso» στην πα-
ραλία της Κάντιας, στο Ναύπλιο. Κατα-
σκευάστηκε πριν από περίπου 12 χρόνια, 
με συνολική επιφάνεια 14,8 χιλ. τ.μ., βρί-
σκεται σε παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφα-
νείας 31,5 στρεμμάτων και εκπλειστηριά-
ζεται προς 9,75 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει 18 δωμάτια 38-40 τ.μ., 56 δωμά-
τια 40-45 τ.μ. και 25 σουίτες (επιφανείας 
40-120 τ.μ.), από τις οποίες οι 4 έχουν ιδι-
ωτική πισίνα. Αν θα υπάρξει ενδιαφέρον, 
μένει να αποδειχτεί...

OΛΘ - Έσοδα 

Η τοπική οικονομία της Θεσσαλονίκης, αλ-
λά και συνολικά της Βόρειας Ελλάδος, ανα-
μένεται φέτος, και με βάση τον προγραμμα-
τισμό του ΟΛΘ, να δει σημαντική βελτίωση 
στα έσοδα, λόγω της κρουαζιέρας. Η διοί-
κηση έχει δουλέψει αρκετά τα προηγούμε-
να χρόνια και αρχίζει να αποδίδει καρπούς. 
Όπως είπε στη Γενική Συνέλευση από 17 
κρουαζιερόπλοια, το 2021, φέτος θα «δέ-
σουν» στο λιμάνι 62 και μάλιστα αρκετά εί-
ναι με αποβίβαση ή επιβίβαση πελατών. Το 
έσοδο είναι σημαντικά μεγαλύτερο για την 
τοπική οικονομία, ανέφερε η διοίκηση του 
λιμανιού και μάλιστα έδωσε ποσοστό 80% 
για την τοπική οικονομία και 20% για το λι-
μάνι. Το πλάνο των επενδύσεων προχωρά-
ει και με την ανάπτυξη του προβλήτα, 6 που 
θα διπλασιάσει μελλοντικά τον όγκο, αλλά 
και με τις δύο γερανογέφυρες, οι οποίες έρ-
χονται 2 Μαΐου. Το επενδυτικό πρόγραμ-
μα, μάλλον, θα προχωρήσει χωρίς δανει-
σμό για όσο μπορεί και με βάση το ταμείο 
και τις ταμειακές ροές κάθε χρόνο, θα μπο-
ρεί και στο μέλλον. Αν χρειαστεί, θα αντλή-
σει δάνεια και έχουν γίνει συζητήσεις με τις 
τράπεζες. Δεν αποκλείστηκε, επίσης, split 
της μετοχής με τη διοίκηση να απαντάει σε 
σχετική ερώτηση πως την προβληματίζει η 
εμπορευσιμότητα, αλλά είναι κάτι που συμ-
βαίνει στις εταιρείες με μικρό free float και 
το split είναι κάτι που το εξετάζει.

Ρεύμα - καίει
Πρωτιά ακρίβειας σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο συνεχίζει να διατηρεί η ελληνική 
αγορά ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία των διαχειριστών ηλε-
κτρισμού. Μέχρι την ημέρα που γραφό-
ταν αυτή η στήλη (σ.σ. Τρίτη), η ελληνική 
χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος εί-
χε τιμή στα 252,12 ευρώ/MWh, όταν η 
δεύτερη ακριβότερη τιμή παρουσιάζεται 
στη Σλοβενία και την Κροατία με 246,57 
ευρώ/MWh. Στην περιοχή της νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης, στη Σερβία η τιμή 
είναι 242,02 ευρώ/MWh , στη Βουλγα-
ρία 241,49 ευρώ/MWh και στη Ρου-
μανία 240,78 ευρώ/MWh. Στην υπό-
λοιπη Ευρώπη, στη Γαλλία η τιμή είναι 
στα 243,57 ευρώ/MWh, στη Γερμανία 
238,47 ευρώ/MWh, στην Ισπανία και 
την Πορτογαλία 233,78 ευρώ/MWh, στο 
Βέλγιο 228,71 ευρώ/MWh και στην Ολ-
λανδία 224,63 ευρώ/MWh.
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Πλώρη για την αξιοποίηση του Τατοΐου έχει βάλει ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητοστάκης, Στόχος, η πρώ-
τη φάση να έχει ολοκληρωθεί το 2025. Στο πλαίσιο αυ-
τό, ήδη εκτελούνται ή έχουν δρομολογηθεί έργα συνολι-
κού προϋπολογισμού 75 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη 
φάση, για τα οποία θα αξιοποιηθούν πόροι του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης και ιδιωτικές δωρεές. Στο χαρτοφυλάκιο των 
παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η αποκατάσταση πολλών 
κτισμάτων και εκτάσεων, όπως το παλιό ανάκτορο, οι 
ανακτορικοί κήποι, τα μαγειρεία, ο στάβλος και το νέο 
βουστάσιο, καθώς επίσης και η αποκατάσταση - συντή-

ρηση περίπου 50.000 κινητών αντικειμένων και η ψηφι-
οποίηση - συντήρηση περίπου 10.000 εγγράφων. Το Δη-
μόσιο αποκαθιστά και διαχειρίζεται 32 κτήρια, ενώ προς 
αξιοποίηση σε ιδιώτες - επενδυτές μπορεί να διατεθούν 
22 κτήρια. Ο σχεδιασμός προβλέπει, επίσης, υποδομές 
λειτουργικότητας σε έκταση 670 στρεμμάτων. Παράλλη-
λα, εκπονούνται ήδη οι αναγκαίες περιβαλλοντικές και 
κυκλοφοριακές μελέτες, ενώ υπάρχει συνεργασία μετα-
ξύ των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπο-
δομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση δημόσιων 
μέσων μεταφοράς και οδικών αξόνων, ώστε να διευκο-
λυνθεί η πρόσβαση στους χώρους του Τατοΐου.

Σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον αντίστοι-
χο μήνα, τόσο του 2019 όσο και του 2020, διαμορ-
φώθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων, τον Φεβρουά-
ριο του 2022. 

Στελέχη της αγοράς, πάντως, επισημαίνουν ότι 
η ανοδική πορεία έχει ανακοπεί από τον Μάρτιο, 
ως αποτέλεσμα των ισχυρών πληθωριστικών πιέ-
σεων που εντάθηκαν, λόγω της εισβολής της Ρωσί-
ας στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ), ο τζίρος του συνόλου των επιχειρή-
σεων, οι οποίες έχουν υποχρέωση τήρησης διπλο-
γραφικών βιβλίων και υποβάλλουν στοιχεία σε μη-
νιαία βάση, διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο του 
2022 σε 24,40 δισ. ευρώ έναντι 17,44 δισ. ευρώ, τον 
Φεβρουάριο 2021 (μήνας κατά τον οποίο λιανεμπό-
ριο και εστίαση ήταν κλειστά λόγω πανδημίας, ενώ 
υπήρχαν και μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας). 
Τον Φεβρουάριο του 2020, όταν μόνο προς το τέ-
λος του μήνα είχαν εντοπιστεί τα πρώτα κρούσμα-
τα COVID-19, ο τζίρος των επιχειρήσεων είχε δια-

μορφωθεί σε 19,21 δισ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο 
του 2019 ο τζίρος ήταν 19,73 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά ειδικά τους κλάδους των επιχει-
ρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή λειτουργί-
ας, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο τζίρος 
τους διαμορφώθηκε τον φετινό Φεβρουάριο σε 
1,15 δισ. ευρώ έναντι 595,17 εκατ. ευρώ, τον Φε-
βρουάριο του 2021. Τον Φεβρουάριο του 2019 ο 
τζίρος ήταν 1,048 δισ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο 
του 2020, 1,132 δισ. ευρώ, κοντά δηλαδή στα φε-
τινά επίπεδα.

Στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 
2022, ο τζίρος του λιανεμπορίου διαμορφώθη-
κε σε 974,57 εκατ. ευρώ έναντι 1,05 δισ. ευρώ το 
αντίστοιχο διάστημα του 2020 και 1,002 δισ. ευ-
ρώ το πρώτο δίμηνο του 2021. Το πρώτο δίμηνο 
του 2021, ο τζίρος του κλάδου (σημειωτέον ότι τα 
εμπορικά καταστήματα, πλην καταστημάτων τρο-
φίμων, καυσίμων και φαρμακείων, ήταν ανοιχτά 
μόνο για δύο εβδομάδες κατά την περίοδο αυτή) 
διαμορφώθηκε σε 824,51 εκατ. ευρώ.

Πάντως, σύμφωνα με τη Nielsen IQ, οι πω-
λήσεις των σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο κα-
τέγραψαν απώλειες 1,4% σε αξία και 4,9% στον 
όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι, 
ενώ και οι προβλέψεις για το έτος δείχνουν φρέ-
νο στην κατανάλωση μεταξύ 0,3% και 2,6%.

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία άλλης 
εταιρείας μετρήσεων, της IRI Hellas, δείχνουν 
μεν μείωση της κατανάλωσης, άνοδο ωστόσο 
της αξίας των πωλήσεων για τα σούπερ μάρκετ, 
λόγω των αυξημένων τιμών, η οποία θα κυμαν-
θεί μεταξύ 0,8% και 1,6% βάσει των δύο βασι-
κών σεναρίων, που επεξεργάστηκε η εταιρεία.

Η ίδια έρευνα δείχνει, παράλληλα, και μια 
στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτι-
κής ετικέτας, καθώς ήδη το πρώτο δίμηνο το με-
ρίδιό τους αυξήθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονά-
δες, φτάνοντας στο 15,7%. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το υψηλότερο μερίδιο τους είχε καταγραφεί 
το 2014, όταν είχε ανέλθει στο 19%.

Ε. ΜΠ.

Από το υψηλό του Φεβρουαρίου στο χαμηλό
του Μαρτίου, ο τζίρος των καταστημάτων

Τατόι και ΕΣΠΑ 



Ό
πως αναφέρουν 
στελέχη σουπερ-
μάρκετ, για τα τέ-
λη Απριλίου, αρ-

χές Μαΐου, αναμένονται αυξήσεις με 
διψήφιο ποσοστό σε προϊόντα όπως 
αλλαντικά και πίτες, στα οποία, μά-
λιστα μέχρι τώρα, δεν καταγράφο-
νταν σημαντικές ανατιμήσεις. Πα-
ράλληλα, από 1η Μαΐου έρχονται 
ανατιμήσεις ακόμη και σε γαλακτο-
κομικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, με-
γάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στα γαλακτοκομικά ανακοίνωσε ότι 
από τις αρχές του επόμενου μήνα θα 
προχωρήσει σε αύξηση, κατά περίπου 
5%, στα γιαούρτια. 

Το θέμα της ακρίβειας έχει τεθεί 
εκ νέου στο «τραπέζι» από την κυβέρ-
νηση, καθώς οι περισσότερο οικο-
νομικά ευάλωτοι πλήττονται από τις 
ανατιμήσεις στα τρόφιμα, που αντι-
στοιχούν στο 20% του εισοδήματός 
τους. Στην κατεύθυνση αυτή, εξετά-

ζεται να επαναληφθεί, τουλάχιστον 
άλλη μια φορά, το μέτρο της «επιτα-
γής ακρίβειας» των 200€ μέσα στον 
χρόνο.

Η μείωση ΦΠΑ
Επίσης, βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι 
(με λίγες, όμως, πιθανότητες να υλο-
ποιηθεί) και το μέτρο της μείωσης του 
ΦΠΑ για συγκεκριμένα είδη, όπως το 
ψωμί, το κρέας και το γάλα. Βασική 
προϋπόθεση είναι ότι οι τιμές θα στα-
θεροποιηθούν σε κάποιο ύψος, ώστε 
να μπορεί να ελέγχεται, έστω και εν-
δεικτικά, το όφελος στον καταναλωτή.

Σύμφωνα με έρευνα του Συλλό-
γου Μικρών και Μεσαίων Σούπερ 
Μάρκετ, λύση στον γόρδιο δεσμό 
της ακρίβειας μπορούν να δώσουν 
τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δη-
λαδή αυτά που προσφέρονται από τα 
σούπερ. Όπως προκύπτει, το καλάθι 
της εβδομάδας από τα 183€ μπορεί 
να μειωθεί στα 151€, σε περίπτωση 

που τα επώνυμα προϊόντα αντικατα-
σταθούν με ιδιωτικής ετικέτας. Για πα-
ράδειγμα, επώνυμο σαμπουάν πωλεί-
ται προς 3,98€, ενώ το ίδιο προϊόν σε 
ιδιωτική ετικέτα βρίσκεται στο ράφι 
προς 1,51€.

Τα φασόλια από 1,79€ πωλού-
νται 37% πιο φθηνά σε ιδιωτική ετι-
κέτα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με 
τον στιγμιαίο καφέ, με την τιμή του να 
είναι σχεδόν 58% κάτω.

Διαχείριση δαπανών 
Την ίδια στιγμή, πάντως, οι Έλληνες 
καταναλωτές προχωρούν σε περιορι-
σμό των δαπανών τους, ακόμα και για 
είδη πρώτης ανάγκης, με 7 στους 10 να 
προχωρούν σε επαναξιολόγηση των 
προτεραιοτήτων τους, ενώ 8 στους 10 
να κάνουν πιο προσεκτική διαχείριση 
των δαπανών τους.

Με βάση τα ευρήματα από τη με-
λέτη Consumer Outlook 2022 της 
Nielsen IQ, το βάρος των εξόδων πέ-

φτει στα βασικά, που έχουν κυρίως να 
κάνουν με τη ζωή στο σπίτι (σε αυτά συ-
γκαταλέγεται η ενέργεια σε όλες τις δι-
αστάσεις), ενώ την τρίτη θέση κρατούν 
τα είδη μπακαλικής. Η ένδυση, η δια-
σκέδαση εκτός σπιτιού και η εστίαση 
είναι οι κατηγορίες εκείνες, όπου ο Έλ-
ληνας προβλέπει ότι θα ξοδέψει λιγότε-
ρα για να αντεπεξέλθει στα βασικά. Η 
αλλαγή στις προτεραιότητες σηματοδο-
τεί και νέες συμπεριφορές και προτιμή-
σεις, το 2022.

Συνολικά, το 72% των Ελλήνων 
έχει επαναξιολογήσει τις προτεραιό-
τητές του, ενώ προσοχή στη διαχείρι-
ση των εξόδων γίνεται από το 82% των 
καταναλωτών. Σε επίπεδο στρατηγι-
κών διαχείρισης, το 39% δηλώνει ότι 
αγοράζει τη φθηνότερη επιλογή από τα 
προϊόντα που θέλει, το 31% περιμένει 
να βρει τα προϊόντα που συνήθως αγο-
ράζει σε προωθητική ενέργεια, ενώ το 
30% αναφέρει ότι επιλέγει τις χαμηλό-
τερες τιμές ανεξάρτητα από τη μάρκα.

Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να απορροφήσει τις αυξήσεις σε κάποια προϊόντα

Γράφει η Ελένη Μπότα 

Αγορές
και ομόλογα 
Εντολή σε έξι επενδυτικές τράπεζες, 
ώστε να προχωρήσουν στην επανέκδο-
ση ομολόγου επταετούς διάρκειας (ωρί-
μανση στις 22 Απριλίου 2027 και κου-
πόνι 2%, ομολόγου, που είχε εκδοθεί το 
2020) έδωσε η Αθήνα, όπως μετέδω-
σε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο Reuters. Το βιβλίο προσφορών «θα 
ανοίξει στο άμεσο μέλλον, αναλόγως 
με τις συνθήκες στις αγορές», γράφει το 
Reuters, επικαλούμενο ανώτερο κυβερ-
νητικό αξιωματούχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προς τους 
αναδόχους της έκδοσης έχει ήδη εκδη-
λωθεί ενδιαφέρον για προσφορές πέ-
ριξ των 10 δισ. ευρώ, γεγονός που προδι-
κάζει μεγάλη υπερκάλυψη της έκδοσης. 
Και αυτό, καθώς το ελληνικό Δημόσιο 
στοχεύει στην άντληση ενός ποσού με-
ταξύ 2 και 3 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο προ-
βλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στην περι-
οχή του 2,3%.

Αγορές
και ομόλογα 2 
Η  προηγούμενη έκδοση χρέους ήταν 
στα μέσα Ιανουαρίου, με δεκαετές ομό-
λογο, από το οποίο το ελληνικό Δημό-
σιο άντλησε 3 δισ. ευρώ, με την απόδο-
ση να φτάνει στο 1,8%. Ένα αντίστοιχο 
ποσό, περίπου, φιλοδοξεί να αντλήσει 
αύριο από τη νέα έκδοση. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι φέτος οι δανειακές ανάγκες 
της χώρας ανέρχονται σε 24,8 δισ. και το 
υπουργείο Οικονομικών πρέπει να καλύ-
ψει 8 δισ. ευρώ σε αποπληρωμές ομολό-
γων, 4,7 δισ. ευρώ σε τόκους, να χρημα-
τοδοτήσει το έλλειμμα των 2,7 δισ. ευρώ 
και να πληρώσει 4,3 δισ. για τις υποχρε-
ώσεις του κράτους.
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Νέες ανατιμήσεις της 
τάξεως του 5-20% 
αναμένεται να κάνουν 
την εμφάνιση τους, 
στα ράφια των 
σουπερμάρκετ, μετά το 
Πάσχα. 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 
ακρίβειας Νο2
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Από Πάσχα… Πρωτομαγιά 

Μπορεί οι πασχαλινές ημέρες να τελείωσαν, ωστόσο η έξοδος 
συνεχίζεται, αφού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι μπροστά 
μας. Όπου φύγει φύγει λοιπόν οι Έλληνες, δύο χρόνια μετά 
την πανδημία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο τριήμερο της 
νέας σεζόν «στέφθηκε» από απόλυτη επιτυχία για τον τουριστικό 
κλάδο της χώρας μας, αν ανατρέξουμε στο τριήμερο της 28ης 
Οκτωβρίου του 2021, όπου οι πληρότητες στους δημοφιλείς 
χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας άγγιξαν το 100%. Η ίδια 
ακριβώς εικόνα επαναλήφθηκε τις ημέρες των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, καθώς και το τριήμερο της 25ης Μαρτίου. 
Παράλληλα, άνευ προηγουμένου ήταν οι πληρότητες που 
καταγράφηκαν το τριήμερο Μ. Παρασκευή – Δευτέρα του Πάσχα, 
τόσο στους δημοφιλείς ηπειρωτικούς προορισμούς όσο και στους 
νησιωτικούς. Η κινητικότητα στα νησιά, ιδιαίτερα στις αρχές της 
Μεγάλης Εβδομάδας, «χτύπησε» κόκκινο με την Ύδρα, τις Σπέτσες 
και την Τήνο να καταγράφουν πληρότητες από 86% έως 93%.  
Υψηλές πληρότητες καταγράφηκαν και σε Άνδρο, Χίο, Σύρο και 
Πάτμο που κυμάνθηκαν μεταξύ 87% και 93%. 

Ανατιμήσεις: Πονοκέφαλος
για κυβέρνηση και νοικοκυριά  
Το θέμα απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και το 
κυβερνητικό επιτελείο. Η  Παγκόσμια Τράπεζα, στην πιο πρόσφατη 
έκθεσή της για τις προοπτικές της αγοράς εμπορευμάτων, ήταν 
ξεκάθαρη: Το σοκ από την άνοδο στις παγκόσμιες τιμές των 
τροφίμων και των καυσίμων, που συνδέεται με τον πόλεμο Ρωσίας-
Ουκρανίας, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 
2024 και αυξάνει τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.

Ανατιμήσεις
- Παγκόσμια Τράπεζα
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος 
στον κόσμο εξαγωγέας φυσικού αερίου και λιπασμάτων και ο 
δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου. Μαζί με την 
Ουκρανία, αντιπροσωπεύουν, σχεδόν, το ένα τρίτο των παγκόσμιων 
εξαγωγών σιταριού, το 19% των εξαγωγών καλαμποκιού και το 
80% των εξαγωγών ηλιέλαιου. Η παραγωγή και εξαγωγή αυτών 
και άλλων εμπορευμάτων έχει διαταραχθεί, αφότου η Ρωσία 
εισέβαλε στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. Ως αποτέλεσμα, 
η Παγκόσμια Τράπεζα αναμένει πως οι τιμές της ενέργειας 
θα αυξηθούν πάνω από 50%, το 2022, προτού μετριαστούν το 
2023 και 2024, ενώ οι τιμές μη ενεργειακών εμπορευμάτων, 
περιλαμβανομένων εκείνων της γεωργίας και των μετάλλων, θα 
αυξηθούν σχεδόν 20% το 2022, προτού αρχίσουν να μειώνονται.

Έξοδος και αυτό το τριήμερο 
Και ενώ θεωρούσαμε ότι λόγω της μεγάλης 
«εξόδου» που καταγράφηκε τις ημέρες του 
Πάσχα, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, 
επειδή έχει ήδη ξεκινήσει, θα κατέγραφε 
μειωμένη κινητικότητα, τα δεδομένα που 
προκύπτουν από πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης για διαμερίσματα ή και αυτοτελείς 
κατοικίες (όχι βίλες) για το νέο τριήμερο, 
μας διαψεύδουν. Επειδή η Πρωτομαγιά της 
φετινής χρονιάς μετατέθηκε για τη Δευτέρα 2 
Μάϊου, δημιουργήθηκε ένα ακόμη τριήμερο 
(Παρασκευή 29/4-Δευτέρα 2/5) για το 2022. 
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι προ-κρατήσεις 
σε ακίνητα, κατάλληλα για τετραμελή 
οικογένεια, στη νησιωτική Ελλάδα, κυμαίνονται από 70% έως 93%, ενώ στους δημοφιλείς ηπειρωτικούς 
προορισμούς (Καλαμάτα, Καλαμπάκα, Ναύπλιο, Ναύπακτο, Ιωάννινα) κυμαίνονται από 79% έως 91%. 

Τα χρέη της γνωστής οικογένειας 1
Πασίγνωστη ελληνική οικογένεια με τεράστια προσωπική περιουσία, λέγεται ότι οδήγησε στην εκτόξευση 
των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο κατά 800 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για μια παλιά 
υπόθεση και συγκεκριμένα από μια μεγάλη οικογενειακή επιχείρηση, η οποία είχε απασχολήσει ιδιαίτερα το 
ελληνικό επιχειρείν την περίοδο 2015-2016, καθώς τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε οδήγησαν 
στην -ηχηρή- κατάρρευσή της. Η εν λόγω επιχείρηση δραστηριοποιούνταν τόσο στο λιανεμπόριο όσο και τον 
φαρμακευτικό κλάδο επί δεκαετίες. Την περίοδο του 2016, μάλιστα, υπήρξαν και συσκέψεις σε Υπουργεία, 
αλλά και σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο για τις επιπτώσεις κατάρρευσης της επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια 
απαιτήθηκαν καίριες παρεμβάσεις διάσωσης από μεγάλο όμιλο, ώστε να περιοριστεί το ντόμινο των εξελίξεων 
στην ελληνική αγορά.

Τα χρέη της γνωστής οικογένειας 2
Το τεράστιο ποσό των 800 εκατ. ευρώ αποκάλυψε πριν από λίγες εβδομάδες η ίδια η ΑΑΔΕ, όταν ανακοίνωσε 
τα στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για τον μήνα Φεβρουάριο.  Για 
εκείνο το μήνα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη εμφάνισαν αύξηση 1,7 δισ. ευρώ, με το Υπουργείο Οικονομικών 
να διευκρινίζει στη συνέχεια ότι «τα 800 εκατ. ευρώ αφορούν έναν και μοναδικό ΑΦΜ, δηλαδή έναν και 
μοναδικό οφειλέτη» και τα πραγματικά νέα ληξιπρόθεσμα άγγιζαν τα 900 εκατ. ευρώ. Όπως ακούγεται, μετά 
από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές, προέκυψε πως η εν λόγω επιχείρηση 
δεν είχε καταβάλει επί πολλά χρόνια φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Μετά και την 
επιβολή προστίμων, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, που εμφανίστηκαν στα βιβλία της ΑΑΔΕ τον 
Φεβρουάριο, άγγιζαν τα 800 εκατ. ευρώ.

Χωρίς ταμίες!
Στην ελληνική αγορά επιστρέφει η 
Carrefour, δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή 
της, εισάγοντας, μάλιστα, ένα νέο μοντέλο 
λειτουργίας χωρίς προσωπικό, με αυτόματη 
εξυπηρέτηση και αισθητήρες, ένα μοντέλο 
που είναι αρκετά διαδεδομένο στο εξωτερικό. 
Σε πρώτη φάση, θα ανοίξουν πέντε 
καταστήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν 
σε τουριστικές περιοχές με ένα εντελώς 
διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης από 
αυτό του παρελθόντος, ενώ οι επίσημες 
ανακοινώσεις αναμένονται εντός των 
επόμενων ημερών. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Carrefour, η επανεκκίνηση 
του brand στη χώρα μας και η προσφορά των 
προϊόντων Carrefour στους Έλληνες πελάτες, 
αλλά και τους τουρίστες, θα πραγματοποιηθεί 
μέχρι την Άνοιξη, με τα πρώτα εγκαίνια να 
λαμβάνουν χώρα στην Κρήτη.



ΚΡΙΟΣ
Φαίνεται πως ο Μάιος θα είναι ο τυχερός σου 
μήνας. Θα βγεις δυναμικά στο προσκήνιο, διεκ-
δικώντας την προσοχή και το ενδιαφέρον των 
γύρω σου σε σημαντικό βαθμό. Αρχικά, θα δεις 
τα έσοδά σου να ανεβαίνουν μετά από ένα με-
γάλο χρονικό διάστημα, που τα έφερνες δύ-
σκολα. Νέες φιλίες θα ανανεώσουν τη διάθεσή 
σου, ενώ με τους παλιούς σου φίλους θα επι-
κοινωνήσεις ουσιαστικότερα. Στην προσωπική 
σου ζωή, καχυποψία και απογοήτευση μπορεί 
να προκαλέσουν προβλήματα στη σχέση σου, 
όμως η ερωτική σου διάθεση θα είναι στα ύψη 
και κάτι πολύ καλό σε περιμένει στη γωνία.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μπαίνεις σε μια περίοδο εσωστρέφειας, ανα-
θεωρήσεων και επαναπροσδιορισμών. Είναι 
πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις και υπερέ-
νταση που θα επηρεάσουν σχέσεις και συνερ-
γασίες, γι’ αυτό είναι προτιμότερο να αποφύγεις 
σημαντικές συζητήσεις, που δεν θα καταλήξουν 
πουθενά. Προσοχή σε μικρά ψέματα και μυστι-
κά, γιατί θα σου γυρίσουν μπούμερανγκ! Τον 
Μάιο, η οικογένεια θα παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη ζωή σου και θα σου δείξει ότι τελικά, 
μόνο εκεί μπορείς να βασιστείς. Στον ερωτικό 
τομέα θα ζήσεις στιγμές έντασης και πάθους και 
δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες γνωρι-
μίες, που θα απογειώσουν την ψυχολογία σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στον επαγγελματικό τομέα έχεις τη δυνατότητα 
να λάμψεις και να συζητήσεις προτάσεις άκρως 
ενδιαφέρουσες για εσένα. Φρόντισε να κρατή-
σεις χαμηλούς τόνους και να αποφύγεις αλαζονι-
κές συμπεριφορές που θα ενοχλήσουν. Παράλ-
ληλα, θα αποφασίσεις να επικεντρωθείς σε αυτά 
που έχουν πραγματική αξία, θα σταματήσεις να 
αγχώνεσαι και θα περάσεις όμορφες στιγμές με 
τους δικούς σου ανθρώπους. Είναι πιθανό να 
υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στην προσωπι-
κή σου ζωή, όπως η επισημοποίηση της σχέσης 
σου που θα ενθουσιάσει το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον. Πρόσεξε, μόνο, μη μπλέξεις σε πα-
ράνομες ιστορίες γιατί δεν θα σου βγει σε καλό!

ΛΕΩΝ
Ταξίδια και συζητήσεις με πρόσωπα από το εξω-

τερικό, φιλοσοφικές αναζητήσεις και πνευματι-
κά ενδιαφέροντα, διασκέδαση και φλερτ θα 
ομορφύνουν τη ζωή σου και θα ανανεωθεί η 
ψυχολογία σου. Τα οικονομικά σου, για ακόμα 
έναν μήνα, θα είναι περίεργα, όμως φίλοι και 
οικογένεια θα είναι δίπλα σου και θα σε βοη-
θήσουν να κλείσεις σιγά σιγά μερικές τρύπες. 
Στα ερωτικά σου δεν αποκλείεται να υπάρξουν 
ξεκαθαρίσματα που θα είναι καρμικά στη ζωή 
σου. Πιθανόν να πάρεις αποφάσεις που θα αλ-
λάξουν το οικογενειακό σου status. Άσε τοn σύ-
ντροφό σου να πάρει πρωτοβουλίες και μην τον 
πνίγεις! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Έντονα συναισθήματα, πάθος και απωθημένα 
έρχονται στην επιφάνεια και επηρεάζουν οικο-
νομικές συμφωνίες και προσωπικές σχέσεις. Θα 
σου δοθεί η ευκαιρία να προχωρήσεις σε κάτι 
καινούργιο στην επαγγελματική σου ζωή, που 
μπορεί να σε εκφράζει. Προσοχή θα πρέπει να 
δείξεις στην ερωτική σου ζωή, καθώς καχυπο-
ψία και αμφιβολίες που σε ταλαιπωρούν, μπορεί 
να εκτονωθούν με ορμή στο ταίρι σου προκαλώ-
ντας υπερένταση στη σχέση. Έχεις ανάγκη για 
χαλάρωση, διασκέδαση και ανανέωση. Και θα 
το καταφέρεις. Τα οικονομικά σου δεν είναι και 
στην καλύτερή τους φάση, όμως κουτσά στραβά 
θα τον βγάλεις κι αυτόν τον μήνα.

ΖΥΓΟΣ
Οικονομικά και αισθηματικά ζητήματα έρχονται 
στην επιφάνεια και σε επηρεάζουν. Δεν θα δι-
στάσεις να ξεκαθαρίσεις τη στάση σου απένα-
ντι σε πρόσωπα που λειτουργούν εις βάρος σου, 

κλείνοντας με απόλυτο τρόπο συνεργασίες που 
σε απογοητεύουν. Προσοχή θα πρέπει να δεί-
ξεις και στην αισθηματική σου ζωή, καθώς ανα-
σφάλειες και έλλειμμα αυτοπεποίθησης επηρε-
άζουν άμεσα τη σχέση σου. Τίποτα δεν λύνεται 
με το να κλείνεσαι στον εαυτό σου και φαίνεται 
πως τον Μάιο, αυτό έχει επιπτώσεις. Από να αρ-
χίσεις τα παράπονα, ξεκίνα να βγαίνεις λίγο πα-
ραπάνω και να βάλεις φαντασία στη σχέση σου, 
που έχει βαλτώσει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ο Μάιος για σένα θα είναι γλυκόπικρος. Από 
τη μία θες να βγεις να διασκεδάσεις, από την 
άλλη δεν έχεις πολλή όρεξη. Με λίγα λόγια, 
δεν θα ξέρεις τι θες και τα συναισθήματά σου 
θα είναι ανάμεικτα σε όλους τους τομείς. Προ-
σεκτικός θα πρέπει να είσαι και στην προσω-
πική σου ζωή, καθώς είναι εύκολο να γίνεις 
επικριτικός με το ταίρι σου, προκαλώντας την 
έντονη δυσαρέσκειά του.  Άσε την γκρίνια στην 
άκρη και ζήσε λίγο ανέμελα, κανόνισε ένα τα-
ξίδι, ασχολήσου με τον εαυτό σου. Οι δυσκολί-
ες θα ξεπεραστούν, καθώς δίνεις χώρο σε και-
νούργια πρόσωπα και καταστάσεις να μπουν 
στη ζωή σου.  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η προσωπική σου ζωή σε βοηθά να ξεφύγεις 
και να αντιμετωπίσεις κάθε δυσκολία με αισι-
οδοξία. Πρέπει, όμως, να κάτσεις και να σκε-
φτείς τι θέλεις από τη ζωή σου και τι σου αξίζει. 
Η σχέση σου θα περάσει κρίση και ένα τρίτο 
πρόσωπο θα έρθει να σου υπενθυμίσει ότι εδώ 

και καιρό χαραμίζεσαι. Προσπάθησε να μείνεις 
μακριά από παράνομες ιστορίες, γιατί μόνο σε 
κακό θα σου βγουν. Τα οικονομικά σου θα είναι 
μέτρια, το άγχος δεν αποκλείεται να εκτονωθεί 
λανθασμένα στο περιβάλλον της δουλειάς, αλ-
λά η ψυχολογία σου θα είναι ανεβασμένη, οπό-
τε όλα θα πάνε καλά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η ανάγκη να βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώ-
πους θα καθορίσει και τις σχέσεις σου, καθώς 
δημιουργείς το ανάλογο περιβάλλον για να πε-
ράσετε μοναδικά μαζί. Περιόρισε τα έξοδά σου 
και πλήρωσε τις υποχρεώσεις, που δεν μπορούν 
να περιμένουν, αλλά σίγουρα δικαιούσαι να κα-
κομάθεις λίγο και τον εαυτό σου. Προσοχή θα 
πρέπει να δείξεις σε συζητήσεις στον εργασιακό 
χώρο, καθώς είναι εύκολο να προκύψουν παρε-
ξηγήσεις και κόντρες με τους συναδέλφους σου. 
Καλά θα κάνεις, επίσης, να αποφύγεις τριβές και 
αντιπαραθέσεις με το ταίρι σου, που μπορεί να 
έχουν δυσάρεστη κατάληξη. Επιπλέον, μπορεί 
να κερδίσεις από μία πώληση. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ο κοντινός περίγυρος βρίσκεται δίπλα σου να 
σε στηρίξει σε πιθανές δυσκολίες που μπορεί 
να αντιμετωπίζεις. Δεν χάνεις το κέφι και την 
αισιοδοξία σου και αυτό σε βοηθά να ξεπερά-
σεις κάθε κατάσταση που σε προβληματίζει. Ο 
Κρόνος σε φορτώνει με καθήκοντα και υποχρε-
ώσεις, εσύ όμως να ανταποκριθείς μόνον σε ό,τι 
κρίνεις αναγκαίο. Νέες γνωριμίες, νέες επαγ-
γελματικές συμφωνίες και πολλές μετακινήσεις 
σε βοηθούν να κρατήσεις ψηλά την ψυχολογία 
σου και να ανανεωθείς, μένοντας μακριά από 
τη ρουτίνα που σε βουλιάζει. Να είσαι φειδωλός 
στα έξοδά σου, φροντίζοντας πρωτίστως για την 
κάλυψη των υποχρεώσεών σου.

ΙΧΘΥΕΣ
Οικονομικές υποθέσεις και αισθηματικά ζητή-
ματα σε απασχολούν έντονα. Με την Αφροδίτη 
στο ζώδιό σου, έχεις τη δυνατότητα να βελτιώ-
σεις την οικονομική σου κατάσταση. Θα σου δο-
θούν ευκαιρίες που θα σου προσφέρουν ανάσες 
και θα σε απαλλάξουν από το άγχος, μην προ-
χωρήσεις όμως σε περιττές σπατάλες. Απέφυ-
γε συμφωνίες που αφορούν ακίνητη περιουσία, 
καθώς ίσως αργότερα το μετανιώσεις. Πιθανό 
είναι να υπάρξουν αποφάσεις για τη δημιουργία 
της δικής σου οικογένειας ή να μετακομίσεις σε 
νέο περιβάλλον. Ζητήματα του παρελθόντος ξε-
καθαρίζουν και δεν αποκλείεται να απομακρύ-
νεις όσους πιστεύεις ότι θέλουν να σε παρασύ-
ρουν σε επιλογές, που δεν σου ταιριάζουν. 
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Μάιος των έντονων αλλαγών και συγκινήσεων

TODAY  PRESSFR
EE

Αστρολογικές προβλέψεις για την εβδομάδα 30 Απριλίου - 6 Μαΐου

ΤΑΥΡΟΣ
Ο Μάιος σε οδηγεί σε ξεκαθαρίσματα 
που αφορούν την προσωπική και επαγ-
γελματική σου ζωή, ενώ το παρασκήνιο 
κάνει την εμφάνιση του και επηρεάζει 
την ψυχολογία σου. Θα απομακρυνθείς 
συναισθηματικά από οποιονδήποτε και 
οτιδήποτε δεν σε καλύπτει, ψυχικά και 
ηθικά, ενώ θα έρθεις πιο κοντά με αν-
θρώπους που δεν το περίμενες ποτέ. Ο Ερμής σού δίνει την ευκαιρία να σχεδιάσεις 
με αποφασιστικότητα νέες οικονομικές διεκδικήσεις, που θα δημιουργήσουν προ-
ϋποθέσεις ασφαλείας και σταθερότητας της ζωής σου. Πλησιάζει το καλοκαίρι κι 
έχεις ανάγκη για νέες εξορμήσεις και νέες εμπειρίες. Πέρνα καλά!

Το ζώδιο Πενέλοπε
Κρουζ
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Παναθηναϊκός - 
Σπανούλης, μια σχέση 

μίσους και πάθους...
 

O 
πρώην αρχηγός του Ολυ-
μπιακού και θρύλος του 
ευρωπαϊκού μπάσκετ, 
γνώρισε την αποθέωση 

στο κατάμεστο ΣΕΦ, τη στιγμή που 
παρέλαβε το βραβείο του πριν από την 
έναρξη του πρώτου αγώνα του Ολυ-
μπιακού με τη Μονακό για τα playoffs 
της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη αυτή σίγουρα δεν έπεσε 
σαν «κεραυνός εν αιθρία». Ο Σπανού-
λης αποτελούσε ένα μύθο της διοργά-
νωσης, παίκτης ο οποίος στο διάβα 
του σήκωσε τα πάντα.

Ο βετεράνος άσος έχει κατα-
κτήσει τρεις φορές την κορυφή της 
Euroleague, δύο με τον Ολυμπιακό 
και μία με τον Παναθηναϊκό και κα-
τέχει μια σειρά από ατομικά ρεκόρ. 
Tο 2013, ήταν MVP της διοργάνω-
σης και το 2009, το 2012 και το 2012 
αναδείχθηκε πολυτιμότερος του Final 
4. Οκτώ διαφορετικές σεζόν ήταν μέ-
λος των καλύτερων πεντάδων της 
Euroleague, ενώ σύμφωνα με τη λί-
γκα, είναι ο παίκτης που σημάδεψε 
μια ολόκληρη δεκαετία, καθώς απο-
τελεί μέλος της κορυφαίας πεντάδας 

της δεκαετίας 2010-20 (All-Decade 
Team). Παράλληλα, στα 15 χρόνια 
συνεχόμενης παρουσίας του στα γή-
πεδα της Euroleague, ο πρώην άσος 
του Ολυμπιακού διατηρεί την πρωτιά 
σε οκτώ στατιστικές κατηγορίες!

Ο Σπανούλης παραμένει πρώτος 
σε αξιολόγηση, σε πόντους, σε ασίστ, 

σε κερδισμένα φάουλ, σε εύστοχες 
βολές, σε εύστοχα σουτ, σε λεπτά συμ-
μετοχής, αλλά και λάθη.

«Η επιτυχία δεν είναι τυχαία», εί-
χε πει κάποτε σε μια δήλωσή του ένας 
από τους μεγαλύτερους αθλητές στην 
ιστορία των ομαδικών αθλημάτων, ο 
Πελέ, προσθέτοντας πως: «Είναι η 

σκληρή δουλειά, η επιμονή, η μάθη-
ση, η μελέτη, η θυσία, και πάνω από 
όλα η αγάπη γι’ αυτό που κάνεις ή μα-
θαίνεις να κάνεις, που μπορούν να σε 
οδηγήσουν στην επιτυχία».

Ο Βασίλης Σπανούλης, δεν μπή-
κε από τύχη στο Πάνθεον των κορυ-
φαίων της Ευρώπης, τα κατάφερε για-

τί οικοδόμησε ολόκληρη την καριέρα 
πάνω στα στοιχεία που κατέθεσε ο με-
γάλος Πελέ.  

«Η μάθηση»: Συστήθηκε
στο κοινό από τη Λάρισα
και ανδρώθηκε στο Μαρούσι!
Ξεκίνησε την καριέρα του από την 
ομάδα της πόλης του, τη Λάρισα, κά-
νοντας τα πρώτα του μπασκετικά βή-
ματα στα γήπεδα της Α2. Μετέπειτα, 
μετακόμισε στην σπουδαία ομάδα του 
Αμαρουσίου, που έφτασε στον τελικό 
του πρωταθλήματος της Α1, απέναντι 
στον Παναθηναϊκό και στον τελικό 
του Fiba Europe Challenge.

Η συνύπαρξή του με τον «Δράκο» 
του Ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτη 
Γιαννάκη, μετέτρεψαν τον Σπανούλη 
από ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα 
του ελληνικού μπάσκετ σε έναν δεινό 
σκόρερ και έναν σπουδαίο δημιουρ-
γό. Μετά από κει, ο «V-Span» ήταν 
έτοιμος να συναντήσει το πεπρωμένο 
του. Η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό 
ήταν η τυπική έναρξη της δημιουργί-
ας του «θρύλου», που ονομάζεται Βα-
σίλης Σπανούλης.  

V-SPAN THE MYTH
Στο Πάνθεον της Ιστορίας

Κάθε άνθρωπος στη ζωή του έχει 
σταθμούς που ορίζουν την πορεία του, 
είτε πρόκειται για την επαγγελματική 
ζωή είτε για την ερωτική ζωή κάποιου. 
Ο Παναθηναϊκός, για τον Σπανούλη, 
μπορούμε να πούμε ότι είχε στοιχεία και 
από τις δύο προαναφερθείσες καταστάσεις.  
Αν θέλαμε να παρομοιάσουμε τη σχέση του 
Σπανούλη με τον Παναθηναϊκό, θα ήταν ως 
ένας κεραυνοβόλος έρωτας που κατέληξε 
σε μίσος μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 
Σπανούλης θα μείνει αρχικά ένα χρόνο 
στον Παναθηναϊκό. Εκεί, έχοντας ως 
μέντορα τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα 
κάνει τα πρώτα του μεγάλα βήματα στο 
υψηλό επίπεδο του μπάσκετ.

«Η σκληρή δουλειά και η επιμονή» 
μετά το αποτυχημένο ταξίδι στις ΗΠΑ 
και η επιστροφή στον Παναθηναϊκό...
Κάθε καριέρα, ακόμα και των κορυφαίων, 
δεν έχει μόνο μια ανοδική καμπύλη... 

Έχει και τις στιγμές της πτώσης. Για τον 
Σπανούλη, αυτή η πτώση ήρθε κατά την 
απόπειρά του να δοκιμάσει την τύχη του 
στον μαγικό κόσμο του NBA. Εκεί, τα 
πράγματα δεν ήταν καθόλου απλά και 
η επιλογή της Αμερικής πολλές φορές 
αποδεικνύεται καταστροφική για τους 
Ευρωπαίους παίκτες. Μια τέτοια επιλογή 
αποδείχθηκε και το Χιούστον, το οποίο είχε 
τα δικαιώματα του Έλληνα παίκτη. Εκεί, ο 
Έλληνας αθλητής θα βιώσει τη χειρότερη 
στιγμή του αγωνιστικά. 
Ο ίδιος τονίζει για αυτή την περίοδο της 
καριέρας του: «Η επιθυμία μου να παίξω 
στο ΝΒΑ ήταν τόσο μεγάλη, δεν ταίριαξα 
με το περιβάλλον, δεν ταίριαξα με το 
σταφ. Δεν ήξερα πώς έγινε η μεταγραφή 
στο Χιούστον, δεν ήταν σωστή. Είχε 
γίνει ένα τεράστιο μπέρδεμα. Έκανα την 
περισσότερη προπόνηση που έχω κάνει 
στη ζωή μου, δούλεψα ασύλληπτα μέρα-
νύχτα και αυτό με βοήθησε όταν γύρισα 

πίσω.» Ο Σπανούλης έμεινε για ένα 
χρόνο εκεί, δεν πήρε τις ευκαιρίες που, 
ενδεχομένως, να δικαιούταν και γύρισε 
σχετικά γρήγορα στα γνώριμα λημέρια 
του Παναθηναϊκού. Θα μείνει τρία χρόνια 
ακόμη στο τριφύλλι, όπου έχει χτιστεί 
μια μικρή Dream Team, θα κατακτήσει 
τρία σερί πρωταθλήματα. Στην τελευταία 
του σεζόν ο Παναθηναϊκός κατακτά την 
Euroleague, ωστόσο η «σχέση» των δύο 
είχε ουσιαστικά τελειώσει... Το γνώριζαν 
και οι δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός δεν 
είχε κάτι άλλο να δώσει στον Σπανούλη 
και ο παίκτης από την πλευρά του δεν 
μπορούσε να προσφέρει κάτι παραπάνω 
στην ομάδα. Το διαζύγιο των δύο 
πλευρών υπό άλλες προϋποθέσεις θα 
μπορούσε να ήταν συναινετικό και να 
διατηρούνται καλές σχέσεις, εκεί όμως 
έγινε κάτι που δεν συγχωρείται εύκολα... 
Η επιλογή του αιώνιου αντιπάλου ως η 
νέα του ομάδα. 

Ήταν, αναμφίβολα, ένας 
από τους μεγαλύτερους 

μπασκετμπολίστες που έχουν 
πατήσει στα παρκέ 

της Ευρώπης, κατακτώντας
τα πάντα κατά τη διάρκεια

της λαμπρής καριέρας του...



Μ
ε τις Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης 
και Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ να μάχο-
νται για μια θέση στον τελικό της διορ-
γάνωσης, το Champions League μπαί-

νει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του.
Η διαμόρφωση των ζευγαριών της τετράδας μάς 

επιτρέπει να ξαναζήσουμε έναν αγγλικό «εμφύλιο» 
τελικό, όπως το 2021 (Τσέλσι-Σίτι) ή το 2019 (Λίβερ-
πουλ-Τότεναμ) ή μία ισπανική μονομαχία, όπως το 2014 
ή το 2016 (Ρεάλ-Ατλέτικο και τις δύο φορές).

Στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών που δι-
εξήχθησαν μεσοβδόμαδα, η Μάντσεστερ Σίτι επικρά-
τησε με 4-3 της Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας, σε ένα παι-
χνίδι-διαφήμιση του ποδοσφαίρου και απέκτησε ένα 
ελαφρύ πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στο «Σαντιά-
γο Μπερναμπέου» (04/5 22.00).

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης είναι το γεγο-
νός ότι η Σίτι επέκτεινε το σερί της, μετά τη φάση των 

ομίλων της διοργάνωσης, καθώς με τη συγκεκριμένη 
νίκη, έφτασε τις 9 στα 12 τελευταία νοκ-άουτ ματς που 
έδωσε, έχοντας μόλις μία ήττα, αυτήν στον περσινό τε-
λικό από την Τσέλσι. 

Το γκολ του Ντε Μπρόινε, στο 94’’, ήταν το πιο γρή-
γορο σε ημιτελικό Champions League και το γρηγορό-
τερο της ομάδας του στη διοργάνωση, ενώ ο Μπενζε-
μά με τα δύο γκολ που πέτυχε έχει πλέον 14 στο φετινό 
τουρνουά και προσπέρασε τον Λεβαντόφσκι στην κο-
ρυφή του πίνακα των σκόρερ. Στο άλλο παιχνίδι των 
ημιτελικών, το τίτλο του μεγάλου φαβορί επιβεβαίωσε 
η Λίβερπουλ, καθώς επιβλήθηκε με 2-0 της Βιγιαρεάλ 
στο «Άνφιλντ», βρίσκεται με το ένα πόδι στον τελικό του 
Παρισιού και περιμένει τη ρεβάνς στο «Ελ Μαδριγάλ» 
(03/5 22.00) για να επικυρώσει και τυπικά την παρου-
σία της σε αυτόν. Τα γκολ για τους «κόκκινους», πέτυχαν 
ο Μανέ στο 55ο λεπτό και ο Εστουπίναν με αυτογκόλ, 
δύο λεπτά νωρίτερα.
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Στον Ολυμπιακό, ο Σπανούλης 
βρήκε αυτό που πάντα έψαχνε. 
Ένα σύνολο, στο οποίο θα είναι το 
πρώτο βιολί, μια ομάδα που θα του 
δώσει την μπαγκέτα για να γίνει ο 
μαέστρος μιας μπάντας. 

Το δήλωσε και ο ίδιος πρό-
σφατα, όταν αποκάλυψε ποιο ήταν 
το γεγονός που τον έκανε να πά-
ρει την απόφαση να πάει στον αι-
ώνιο αντίπαλο της πρώην ομάδας 
του: «Ήταν μια απόφαση πολύ συ-
νειδητοποιημένη. Είμαι ένας άν-
θρωπος που δεν πετάω στα σύν-
νεφα, αλλά πατάω στη γη. Ήταν η 
κατάλληλη στιγμή για μένα για να 
πάω σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, 
όπως ο Ολυμπιακός και να ηγη-
θώ της προσπάθειας να ξαναγυρί-
σει στις επιτυχίες. Το ήθελα πάρα 
πολύ. Από μικρό παιδί ήθελα να 
είμαι σε μια ομάδα που είχε σκο-
πό να επιστρέψει στην κορυφή της 
Ελλάδας και της Ευρώπης… Ήθε-
λα να ανοίξω τα φτερά μου και να 
κάνω κάτι διαφορετικό. Ήθελα να 
ηγηθώ μιας ομάδας σαν τον Ολυ-
μπιακό με τόσα εκατομμύρια κό-
σμο. Αυτό θα με έκανε να παίξω 
το καλύτερο μπάσκετ που θα μπο-
ρούσα… Ήταν ένα ρίσκο, αλλά 
για μένα υπάρχει αυτοπεποίθηση. 
Να στηρίζεις και να πιστεύεις την 
επιλογή σου. Και εγώ πίστευα πά-
ρα πολύ».

Πήρε το ρίσκο, θυσίασε σί-
γουρες επιτυχίες με τη φανέλα 
του Παναθηναϊκού, μετεγγράφη-
κε στο αντίπαλον δέος και νίκη-
σε... Συγκεκριμένα, τους νίκησε 
όλους, με κάθε πιθανό και απίθα-
νο τρόπο.

Ο Σπανούλης διψούσε για την 
κορυφή. Το δείχνουν οι αποφά-
σεις που πήρε στην καριέρα του. 
Την κατέκτησε και δίκαια πιστώ-
νεται όλα όσα έχει πετύχει. Ξε-
πέρασε δυσκολίες, τον «πόλεμο» 
που έγινε γύρω από το όνομά του, 
ανταγωνισμό και έφτασε ψηλά. 
Μετά το τέλος της καριέρας του, 
την περίοδο που σβήνουν οι λε-
πτομέρειες, καταλαγιάζουν τα πά-
θη και μένουν τα μεγάλα μεγέθη, 
πλέον μπορούν όλοι να πουν, «φί-
λοι και εχθροί», με περίσσεια ευ-
κολία ότι είναι από τους σπουδαι-
ότερους όλων... 

ΥΓ. Για την ιστορία, στους 
«θρύλους» της EuroLeague ανή-
κουν ακόμη ο Θοδωρής Παπα-
λουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, 
ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο Ρα-
μούνας Σισκάουσκας, ο Σαρού-
νας Γιασικεβίτσιους, ο Μιρσάντ 
Τουρκσάν και ο Φελίπε Ρέγιες.

Ο Θρύλος του έδωσε τη 
δυνατότητα να γίνει... Θρύλος! 

CHAMPIONS LEAGUE 

ΚΎΠΕΛΛΟ ΕΛΛΆΔΆΣ

Αγγλικό προβάδισμα στα ημιτελικά -
Θα προκύψει «εμφύλιος» στον τελικό;

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
ξανά μαζί μετά από 8 χρόνια!

Ο «Kill Bill» βραβεύθηκε 
από τη διοργανώτρια αρχή ως 
EuroLeague Legend και έγινε 
ο νεαρότερος σε ηλικία, που 
τιμήθηκε με τη διάκριση αυτή.

Τα εισιτήριά τους για τον μεγάλο τελικό της διορ-
γάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας σφράγισαν Πα-
ναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, οι οποίοι επιβλήθηκαν των 
Λαμία και Ολυμπιακού, αντίστοιχα, και θα βρε-
θούν αντιμέτωποι το βράδυ της 21ης Μαΐου. Αυτή 
θα είναι η 5η φορά στην ιστορία του θεσμού, που 
οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό της δι-
οργάνωσης. Η τελευταία ήταν το 2014, όταν ο Πα-
ναθηναϊκός είχε νικήσει 4-1 τους «ασπρόμαυρους».

Τελικό μετά από 8 χρόνια, ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 τη Λαμία εκτός 
έδρας και σε συνδυασμό με τη νίκη του και στο 
πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, έγινε ο πρώτος φι-
ναλίστ του τελικού του Κυπέλλου, όπου θα βρεθεί 
για 30ή φορά στην Ιστορία του και πρώτη έπειτα 
από 8 χρόνια. Τα γκολ της ομάδας του Γιοβάνοβιτς 
πέτυχαν οι Ιωαννίδης (42’) και Παλάσιος (58’). 
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα / 5-3-2): Σαράνοφ, 
Προβυδάκης, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Λούκας, Σα-
ραμαντάς, Τζανδάρης, Μπεχαράνο (87’ Γκέντζο-
γλου), Ταϊρόν (68’ Νούνιες), Ελευθεριάδης (57’ 
Μπανγκουρά, 86’ Μανουσάκης), Μανούσος (68’ 
Καραμάνος).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς / 4-2-3-
1): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ (69’ Μαουρίσιο), 
Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Πέρεθ (72’ Αλεξανδρό-
πουλος), Βιγιαφάνιες, Παλάσιος (68’ Σάντσες), 
Γκατσίνοβιτς, Αϊτόρ (63’ Βιτάλ), Ιωαννίδης (62’ 
Καρλίτος).

Διεκδικεί το τρόπαιο για πέμπτη φορά
την τελευταία εξαετία ο ΠΑΟΚ 
Ο περσινός Κυπελλούχος ΠΑΟΚ προκρίθηκε για πέ-
μπτη φορά, την τελευταία εξαετία στον τελικό, καθώς 
έφυγε με ισοπαλία 1-1 απ’ το «Γ. Καραϊσκάκης» στον 
δεύτερο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς γκολ (0-0) στην κα-
νονική διάρκεια και δεδομένου ότι και στο πρώτο ματς 
είχαμε λευκή ισοπαλία, η πρόκριση κρίθηκε στην πα-
ράταση. Στο 101’, ο Ελ Αραμπί ανατράπηκε απ’ τον 
Πασχαλάκη μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής έδειξε την 
εσχάτη των ποινών (με τη βοήθεια του VAR) και ο ίδιος 
ανέλαβε την εκτέλεση, όπου με στυλ... α λα Πανένκα, 
στο 105’, ευστόχησε και έγραψε το 1-0 για τον Ολυμπι-
ακό. Ο ΠΑΟΚ δεν παράτησε το ματς και στο ξεκίνημα 
του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, βρήκε το γκολ 
που τον έστειλε στον τελικό! Στο 109’, από ωραία προ-
σπάθεια του Λύρατζη από τα δεξιά, ο Σβαμπ έβγαλε τη 
σέντρα προς τον Ολιβέιρα, ο οποίος γύρισε με προβο-
λή προς τον Τσόλακ, που ισοφάρισε με πλασέ σε 1-1.

Οι τελικοί μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο 
Κύπελλο:

1955 (Απόστολος Νικολαΐδης)
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-0

1972 (Γεώργιος Καραϊσκάκης)
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-2

1977 (Γεώργιος Καραϊσκάκης)
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1

2014 (ΟΑΚΑ)
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 4-1
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Θ
έμα συζήτησης, στα social 
media, έχουν γίνει τα 
stories που ανέβασε, μό-
λις εννέα μέρες μετά τον 

θάνατο της αγαπημένης της μητέρας, 
στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη.  Η 
γνωστή instagrammer δέχτηκε από με-
ρίδα ατόμων επικριτικά σχόλια, για τον 
τρόπο με τον οποίο πενθεί τον χαμό της 
μαμάς της. 

Μάλιστα, σχολιάστηκε ιδιαίτερα 
επικριτικά ότι Μεγάλη Τρίτη πέθανε η 
μητέρα της και Μεγάλη Παρασκευή πή-
γε για Πάσχα στη Ναύπακτο με τον σύ-
ντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο Αλεξάνδρου, μετά τα σχόλια που 
έγιναν στην εκπομπή της Κατερίνας 
Καινούργιου, δεν άντεξε και πήρε θέση, 
υπερασπιζόμενος την αγαπημένη του. 

«Στην αρχή της εκπομπής, έμπαινα 
σε μια διαδικασία να ασχολούμαι με το τι 
γράφουν. Για μένα πλέον, έχει πάψει αυ-
τό. Δεν μπορώ να μπαίνω στη διαδικα-
σία να ασχολούμαι με ανθρώπους που 
δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή 
τους και κρύβονται πίσω από ένα πλη-
κτρολόγιο, από ψεύτικα προφίλ, έχουν 
χτίσει ένα δικό τους μικρόκοσμο και 
τους απασχολεί μόνο το γεγονός τι θα 
κάνει ο ένας και ο άλλος», είπε για να 
συνεχίσει:

«Για κάποιον άνθρωπο που έχει χά-
σει ένα δικό του άνθρωπο… Τι ακριβώς 

πρέπει να κάνει κάποιος που έχει χάσει 
ένα δικό του άνθρωπο; Πώς πρέπει να 
πενθήσει; Είναι ένας νέος άνθρωπος. 
Επειδή έχω γνωρίσει τη μητέρα της, 
ήταν στο νοσοκομείο σε πολύ κακή κα-
τάσταση και τα λίγα λόγια που της έλεγε, 
ήταν «σε παρακαλώ, φύγε από εδώ μέ-

σα, δεν έχεις καμία δουλειά εδώ. Η δου-
λειά σου είναι εκεί έξω και να κάνεις αυ-
τό που πραγματικά θες».

«Εγώ, γενικά αγαπώ πάρα πολύ 
την οικογένειά μου, αλλά δεν είμαι 
και ο άνθρωπος που θα είναι κάθε 
μέρα, όλη μέρα μαζί τους. Η μητέρα 

της Ιωάννας με έβαλε σε διαφορετι-
κές σκέψεις για το πώς πρέπει να εί-
μαστε με την οικογένειά μας. Πήγα-
με στον Επιτάφιο, δεν καταλαβαίνω… 
Είναι ένας άνθρωπος που αυτή είναι η 
δουλειά του -τι να κάνουμε;- αυτή είναι 
η δουλειά του. Είναι λογικό επειδή είναι 
η δουλειά της αυτή, να έχει όλα τα σχό-
λια; Είναι δεκτά όλα τα σχόλια, αλλά δε 
μπαίνουμε πλέον σε καμία διαδικασία, 
ούτε εγώ ούτε η Ιωάννα να ασχολούμα-
στε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων και ζήτη-
σε να λήξει η κουβέντα γύρω από το συ-
γκεκριμένο θέμα.

Η παρέμβαση
Ανδρέα Μικρούτσικου
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε: «Έχου-
με μια παθολογία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κυριαρχεί η ρητορική μί-
σους. Είναι μία από τις ελευθερίες που 
καταντά ελευθεριότητα του διαδικτύου. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει 
να το λύσουν αυτό».

Ο Γιάννης Πουλόπουλος είπε: 
«Βγαίνω έξω από τα ρούχα μου! Όσοι 
έχουμε περάσει αυτό το πράγμα, βγαί-
νουμε έξω από τα ρούχα μας! Δεν είναι 
αστείο Αντρέα! Στο πένθος πρέπει να 
υπάρχει σεβασμός, για ποια ρητορική 
μίσους μου λες;» Τότε, ο Ανδρέας Μι-
κρούτσικος απάντησε: «Ντύσου! Είναι 
ρητορική μίσους! Τι είναι αυτό; Το θέμα 

δεν είναι να βγούμε από τα ρούχα μας ή 
να φωνάξουμε. Το θέμα είναι να δούμε 
το πρόβλημα».

Ιωάννα Τούνη – Η απάντησή της
Η γνωστή «ινφλουένσερ», αφού ευχα-
ρίστησε όλους όσους της έστειλαν μη-
νύματα συμπαράστασης, δεν δίστασε 
να αναφερθεί σε εκείνους που την κα-
τέκριναν, επειδή πήγε στη Ναύπακτο τη 
Μεγάλη Παρασκευή.

«Αυτές τις μέρες, μετά την κηδεία 
της μαμάς μου που έγινε στις Σέρρες, 
ήμουνα με τον Δημήτρη στην Αθήνα και 
μην έχοντας συγγενείς εδώ, και οι δύο 
πήγαμε στο πατρικό ενός φίλου του Δη-
μήτρη, αυθημερόν στη Ναύπακτο, για 
την περιφορά του Επιταφίου. Τα σχό-
λια ήταν λες και πήγα στα μπουζούκια 
και χόρευα πάνω στα τραπέζια. Αλή-
θεια, δεν το καταλαβαίνω. Για να λήξει 
αυτό το θέμα εδώ. Έχω το δικαίωμα και 
σε πένθος να βγω με τον σύντροφό μου 
και να πάω στον Επιτάφιο ή όπου αλ-
λού θέλω. Δεν θα κάτσω άλλο να φο-
ρέσω μαύρα ρούχα, ούτε συνέχεια να 
κλαίω ούτε να κάνω κάτι άλλο από τα 
θλιβερά πράγματα που σκέφτεστε, γιατί 
μισείτε τους άλλους. Δεν ξέρω πώς κρί-
νετε εσείς τι πρέπει να κάνω τώρα. Εγώ 
είμαι σίγουρη ότι η μαμά μου με βλέπει 
και θα ήθελε να με βλέπει απλά να χα-
μογελώ», είπε η Ιωάννα Τούνη.

Ιωάννα Τούνη: Θα πενθήσω όπως θέλω εγώ!

Με αφορμή ένα άρθρο που είδε να κυκλοφορεί 
στο διαδίκτυο, το οποίο είχε να κάνει με τη διαφο-
ρά ηλικίας από τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσού-
λη, η Ελεονώρα Μελέτη δεν άντεξε και ξέσπασε.

«Πολλά χρόνια μικρότερός της: Η μεγάλη δι-
αφορά ηλικίας της Ελεονώρας Μελέτη με τον Θο-
δωρή Μαροσούλη», ήταν ο τίτλος του άρθρου που 
έκανε την παρουσιάστρια να ξεσπάσει και να προ-
χωρήσει σε μια μακροσκελή ανάρτηση.

«Ελάτε λίγο να μιλήσουμε για την ανακύ-
κλωση. Παίρνουμε το σκουπίδι και του δίνουμε 
και πάλι ζωή, αυτή τη φορά δημιουργώντας από 
κάτι άχρηστο, κάτι καινούργιο και χρήσιμο. Πά-
με να κάνουμε ανακύκλωση σε αυτό που διαβάζε-
τε: παίρνουμε το σκουπίδι, στη προκειμένη τον τίτ-
λο, και δίνουμε και πάλι ζωή, δημιουργώντας κάτι 
και καινούργιο και χρήσιμο. Πάμε να το κάνου-
με. Αγαπητή συντάκτρια Κατερίνα, Κρίμα για σέ-
να. Κρίμα που είσαι γυναίκα και βρήκες «είδηση» 
στο ότι μια γυναίκα είναι μεγαλύτερη (και μάλιστα 

πολλλααααά χρόνια) από τον άντρα της.
Δεν θα μπω στη διαδικασία να σου εξηγήσω 

γιατί είναι κρίμα, καθώς είναι αυταπόδεικτο από το 
δημιούργημά σου πως ακόμα δεν είσαι έτοιμη, σε 
κανένα επίπεδο, να αντιληφθείς. Γενικά να αντιλη-
φθείς. Είναι, ωστόσο, επικίνδυνο που με αυτή την 
περιορισμένη αντίληψη, σου δίνεται χώρος, θέση 
ευθύνης αλλά και χρήματα για να εκφράζεις όχι 
μόνο μισογυνικές, αλλά μισανθρωπιστικές από-
ψεις. Κρίμα για σένα «Κατερίνα», ακόμα και αν εί-
σαι άντρας. Για τους ίδιους λόγους.

Κρίμα που προσβάλεις εκατομμύρια γυναίκες 
που είχαν την τύχη να γνωρίσουν να ερωτευτούν 
και να αγαπήσουν έναν άντρα νεότερο από εκεί-
νες, αλλά είχαν και τα κότσια να ακολουθήσουν την 
καρδιά τους, επιλέγοντας συνειδητά να προσπερά-
σουν ηλίθιους σαν και εσένα ,που αποτελούν με την 
περιοριστική τους σκέψη εμπόδιο στην προσπάθεια 
που γίνεται από πολλούς, για τη δημιουργία μιας 
πιο ενωτικής κοινωνίας.

Κρίμα για τους αναγνώστες σου, Κατερίνα, που 
γίνονται παραλήπτες της τοξικότητάς σου. Δόξα τω 
Θεώ, ωστόσο, στο σύνολό τους, απ’ ό,τι διάβασα 
στα σχόλια, σε καταδικάζουν, σε λυπούνται και σε 
βρίζουν. Κρίμα για σένα Κατερίνα μου, γιατί εγώ, 
αν είμαι από κάποιον «μεγαλύτερη», είμαι σίγουρα 
από σένα. Με τη διαφορά ότι εσύ δεν είσαι «μικρό-
τερη», αλλά απλά «μικρή». Και κάπως έτσι κάνου-
με με όλα τα σκουπίδια. Καλή συνέχεια! Και καλή 
επιτυχία!», έγραψε η Ελεονώρα Μελέτη.

Έξαλλη η Ελεονώρα Μελέτη: Τα έχωσε
για το δημοσίευμα για την ηλικία της
και τον νεαρότερο σύζυγό της   

«Πολλά χρόνια μικρότερός 
της: Η μεγάλη διαφορά ηλικίας 
της Ελεονώρας Μελέτη με τον 
Θοδωρή Μαροσούλη», ήταν ο 
τίτλος του άρθρου που έκανε 
την παρουσιάστρια να ξεσπάσει 
και να προχωρήσει σε μια 
μακροσκελή ανάρτηση.
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Με αφορμή έναν καβγά στην καλύβα των Μπλε, στο 
Survivor, ο Μαρτίκας αποκάλυψε ότι έχει ιδιαίτερη 
αδυναμία στη Βρισηίδα, καθώς όπως είπε ο Τάκης, 
θα μπορούσε να την είχε ψηφίσει στην τελευταία 
ψηφοφορία, αντί για τη Σοφιάννα.
«Βλέπω ότι ο Μαρτίκας έχει μια παραπάνω συμπάθεια 
απ’ όσο θα έπρεπε να έχει προς τη Βρισηίδα, αλλά 
δεν μπορώ να πω 100% ότι αυτό είναι κάτι ερωτικό ή 
απλά ότι είναι κάτι παραπάνω από φιλικό», ανέφερε ο 
Τάκης Καραγκούνιας. 
Πράγματι, ο Μαρτίκας δείχνει να έχει έρθει πολύ 
κοντά με τη Βρισηίδα, η οποία επίσης δείχνει να τον 
έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στους συμπαίκτες, καθώς 
είναι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύεται.
Πλέον, μένει να δούμε αν η ιδιαίτερη αυτή σχέση που 
υποστηρίζει ο Τάκης πως υπάρχει μεταξύ Μαρτίκα και 
Βρισηίδας, θα αποκαλυφθεί και θα εκδηλωθεί ή αν 
πρόκειται μόνο για μια συμπάθεια ή ακόμα και φιλία. 

Η 
επίθεση με βιτριόλι, που δέχτηκε τον Μάιο 
του 2020, στιγμάτισε όχι μόνο την ίδια ψυχι-
κά και σωματικά, αλλά συγκλόνισε όλη την 
Ελλάδα. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δείχνει 

τη δύναμή της, επιστρέφοντας στο σημείο της επίθεσης, 
«στο σημείο μηδέν», όπως το αποκάλεσε, και επιλέγει να 
το αντιμετωπίσει με χαμόγελο.

Στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωταγωνι-
στές» μίλησε για τις φρικτές πρώτες ημέρες στο 
νοσοκομείο, εξηγώντας την άρνησή της, 
για πολύ καιρό, να δει το πρόσωπό της 
στον καθρέφτη.

Δύο περίπου χρόνια μετά, η Ιω-
άννα βγάζει τη μάσκα και δείχνει το 
πρόσωπό της, εξηγώντας και όλες 
τις διαδικασίες που πέρασε, περνά-
ει και θα περάσει προκειμένου να 
βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσό-
τερο η κατάστασή της.

«Περίμενα στο ασανσέρ για να ανέ-
βω στο γραφείο. Εκείνη είχε κρυφτεί στο 
υπόγειο. Όλο αυτό έγινε μέσα σε κλάσματα 
δευτερολέπτου. Το πρώτο πράγμα που λειτούργη-
σε ήταν η όσφρησή μου. Κατάλαβα αμέσως τι έγινε από 
την απαίσια μυρωδιά. Κάψιμο. Πόνοι. Εκείνη έφυγε τρέ-
χοντας. Δεν την είδα εγώ. Είχε πέσει το υγρό στο μάτι μου 
και όλα ήταν θολά. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο 
μυαλό ήταν το φαρμακείο που υπάρχει απέναντι. Σκέφτη-
κα ότι θέλω βοήθεια και θυμήθηκα αυτό. Δεν κοίταξα κα-
θόλου όταν πέρασα το δρόμο. Δεν έβλεπα. Θα μπορούσε 
να με είχε χτυπήσει αυτοκίνητο», είπε και συμπλήρωσε: 
«Μπήκα μέσα στο φαρμακείο και φώναζα πως πονάω, 
πως θέλω βοήθεια. Τους κινητοποίησαν οι φωνές μου. 
Ένιωθα να καίγομαι. Έβλεπα στο νιπτήρα να πέφτουν τα 

μαλλιά μου. Ο λόγος που σώθηκε 
το μάτι μου ήταν που έριξα αμέσως 
νερό. Οι γιατροί μου είπαν πως αυ-

τό με έσωσε. Βοήθησε πολύ το ότι με 
πήγαν γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήξε-

ρα πως ήταν καυστικό υγρό. Δεν ήξερα 
πως ήταν βιτριόλι. 'Ένιωσα ασφάλεια δί-

πλα στους γιατρούς και κατέρρευσα».
Μιλώντας για τις μέρες της στο νοσοκομείο, είπε ότι 

ένιωσε για κάποια στιγμή εκείνους που ωθούνταν στην 
αυτοκτονία. Η πρώτη φορά που είδε το πρόσωπό της 
στον καθρέφτη ήταν και πολύ σύντομη, καθώς δεν ήθε-
λε να πιεστεί να επεξεργαστεί όσα είχαν συμβεί. «Ήρ-
θε η ώρα που ήρθε ο γιατρός και μου έβαλε μέικ-απ 
και μου έδωσε ένα μικρό καθρέφτη. Κοιτάζω τον εαυ-
τό μου για τρία δευτερόλεπτα, κρατάω την αναπνοή μου 
και λέω “οκ”. Είδα τα μάτια μου, το ένα ήταν πολύ άσχη-
μα, τα χείλη μου τραβηγμένα, δεν πίεσα τον εαυτό μου 
πάρα πολύ».

«Είμαι η Ιωάννα και αυτό 
είναι το πρόσωπό μου»

Νέος έρωτας στο Survivor
Tα… πήρε ο Μουτσινάς 
με τη Ζήνα και το κανάλι
Βαρέως φαίνεται 
ότι έχει πάρει, ο 
Νίκος Μουτσινάς, 
τις συνεχόμενες 
αλλαγές της 
ώρας στο «Καλό 
Μεσημεράκι» και 
τα «μπρος πίσω». 
Πάνω που συνήθισε 
το ωράριο στις 4 
το απόγευμα, το 
κανάλι του ΣΚΑΪ 
αποφάσισε να τον επαναφέρει στις 3 το μεσημέρι, γεγονός 
που σχολίασε στην πρώτη του εκπομπή, μετά τις πασχαλινές 
διακοπές.
Ο παρουσιαστής δεν είναι από εκείνους που… ξεχνούν και 
συνέχισε στην πλάκα και την επόμενη μέρα, με αφορμή τις 
φήμες που θέλουν τη Ζήνα Κουτσελίνη να μετακομίζει από 
το Star στον ΣΚΑΪ. Φυσικά, ο Νίκος Μουτσινάς ρώτησε αν ο 
ίδιος θα είναι στην «καναλάρα» την επόμενη χρονιά, για ποια 
ζώνη θέλουν τη Ζήνα Κουτσελίνη και στη συνέχεια «απείλησε» 
ότι σε περίπτωση που δει τα γραφικά που ζητά εδώ και καιρό σε 
άλλες εκπομπές, εκείνος θα φύγει για το Star.

Ζενεβιέβ Μαζαρί, για την 
αποχώρησή της από το GNTM

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για το τέλος από το GNTM, την 
επιστροφή της Βίκυς Καγιά, αλλά και τη συμμετοχή στο Asia Express.
Όπως είπε η πρώην κριτής του διαγωνισμού μοντέλων, «ήμουν 
πολύ έτοιμη για να προχωρήσω. Όταν ήρθε η πρόταση από το Asia 
Express, είπα το ναι στα 2 δεύτερα. Το κανάλι το ήξερε αυτό, ότι 
ήθελα να προχωρήσω».
Για την επιστροφή της Βίκυς Καγιά, δεν θέλησε να απαντήσει 
ξεκάθαρα: «Κοιτάω τι κάνω εγώ. Δεν είμαι δεμένη με ένα project».
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«Ε
ίναι σαν να βρίσκεσαι σε σχεδία στη μέση 
του ωκεανού», είναι η απάντηση 52χρονου 
οικογενειάρχη μισθωτού στην ερώτηση να 
περιγράψει πώς νιώθει μέσα στο διεθνές πε-

ριβάλλον, όπου λέξεις όπως η γεωπολιτική, η ενεργειακή 
ακρίβεια και το κόστος πρώτων υλών και τροφίμων μπήκαν 
στο καθημερινό του λεξιλόγιο. Αυτό ουσιαστικά καταγρά-
φουν και τα ευρήματα ερευνών. Αποτυπώνουν την ανασφά-
λεια ως το υπ’ αριθμόν 1 συναίσθημα του μέσου Έλληνα. Και 
πώς να νιώσει άλλωστε ασφαλής ο μέσος πολίτης, όταν όλα 
εξελίσσονται εκτός της χώρας και εισάγονται στην καθημε-
ρινότητα του ως συνέπειες; Και αντίστοιχα, πώς να μη νιώ-
θει ανασφαλής, όταν βλέπει την Ευρώπη να μην λαμβάνει 
-μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον- τις απαιτούμενες γενναί-
ες αποφάσεις;

Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το διακύβευμα των βουλευ-
τικών εκλογών, όποτε και να γίνουν, είτε σε 6 είτε σε 12 μή-
νες: «Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών;». 
Και στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα και στην ενέρ-
γεια και στην εκπαίδευση και στην υγεία και στο κοινωνικό 
κράτος και φυσικά και στην στήριξη των εισοδημάτων. Το 
διακύβευμα των εκλογών είναι ουσιαστικά  ποιος μπορεί να 
παρέχει στον πολίτη «ισχυρό δίχτυ ασφαλείας», μέσα σε ένα 
ασταθές κι απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον.

Βέβαια, εμείς ξέρουμε και καλό κολύμπι και δεν κινδυ-
νεύουμε να πνιγούμε στα μεσοπέλαγα, όσο πριν από λίγα 
χρόνια. Μετά από 3 απανωτά Μνημόνια, με τη μεγαλύτε-
ρη σφοδρότητα και διάρκεια από όλες τις υπόλοιπες χώρες 

που μπήκαν σε αντίστοιχη μέγγενη, όπως η Πορτογαλία, η 
Ισπανία και η Ιρλανδία, είμαστε εκπαιδευμένοι να αντιμε-
τωπίζουμε οικονομικές κρίσεις. Διότι στη συντριπτική πλει-
ονότητα βιώσαμε βίαιη μείωση των εισοδημάτων μας, ρυθ-
μίσαμε δάνεια, αλλάξαμε ίσως και δουλειές, «κόψαμε» ένα 
σωρό δαπάνες και προσαρμοστήκαμε. Επαναξιολογήσαμε 
και επαναϊεραρχήσαμε τα βασικά από τα περιττά, τα πρω-
τεύοντα από τα δευτερεύοντα. Εξαναγκασμένοι μεν, μπήκα-
με στη διαδικασία δε, να καταρτίσουμε ο καθένας ξεχωριστά 
τον δικό του «οδηγό επιβίωσης». Και ίσως αυτό να είναι και 
το σημαντικό μας πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων Ευ-
ρωπαίων, που αρχίζουν να ζουν τώρα και αυτοί σε συνθήκες 
που μοιάζουν «μνημονιακές». Εμείς είμαστε σε αυτή τη συ-
γκυρία πιο έμπειροι από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαί-
ους! Και οφείλουμε να μην την ξαναπατήσουμε σαν αρχάρι-
οι, γιατί δεν είμαστε πια.

Τόσο η νυν, όσο και η επόμενη Κυβέρνηση οφείλει να 
εκπέμπει σταθερότητα, σιγουριά, συνέπεια, αποφασιστικό-
τητα και ψυχραιμία, χωρίς λαϊκισμούς, κραυγές, αναθέμα-
τα, διχασμούς, ισοπεδωτική, μηδενιστική ρητορική και τοξι-
κότητα. Με κοστολογημένα τα πάντα, ακόμα και για ακραία 
σενάρια στην οικονομία, την ενέργεια, τις προμήθειες αγα-
θών και προϊόντων.

Και οφείλει εκ των προτέρων, προτού στηθούν οι κάλπες, 
να μιλήσει με ειλικρίνεια και μετριοπάθεια. Χωρίς φιοριτού-
ρες και βερμπαλισμούς. Χωρίς πλειοδοσίες και υπερβολές. 
Έτσι, η σχεδία του πολίτη στον ωκεανό, θα φαντάζει -και κυ-
ρίως θα είναι- συνεκτικό σχέδιο ασφαλείας.

Η σχεδία και το σχέδιο

Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου
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