
Α. Κωνσταντάτος:
H Kεντροαριστερά αλλάζει όνομα,
η Αριστερά εκλέγει πάλι Αλέξη

■ Σελ. 4-5

Β. Περρής:
Αν είσαι ο Νίκος ο Παππάς, 
στο δικαστήριο δεν πας!

■ Σελ. 6-7

Δ. Καμπουράκης:
Λαϊκισμός και ανορθολογισμός 
τα μόνιμα προβλήματά μας

■ Σελ. 10-11

Βασίλης Σπανάκης
«Το συνέδριο
της ΝΔ, αφετηρία
για νέες νίκες» ■ Σελ. 12-13

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
...µετ’ εµποδίων

Μαθημένος στα δύσκολα από την πρώτη μέρα της 
διακυβέρνησης της χώρας, λόγω των απανωτών κρίσεων, 

ο Κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ξεπεράσει ακόμη ένα 
δύσκολο πρόβλημα, αυτό της ενεργειακής κρίσης / ακρίβειας 

ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτόν τον μετ’ εμποδίων δρόμο 
τα τελευταία μέτρα είναι τα πιο δύσκολα, αλλά και τα πιο 
κρίσιμα για τη χώρα, τους Έλληνες αλλά και για τον ίδιο. 

Editorial «TP» ■ Σελ. 2

Βασίλης Οικονόμου
«Απαραβίαστος 
όρος η στήριξη
των αδυνάτων»

Αφιέρωμα
Ένα Συνέδριο,
πολλές καίριες
απαντήσεις■ Σελ. 8 ■ Σελ. 15-26
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Τάκης Θεοδωρικάκος 
στην «TP»

«Η Νέα Δημοκρατία 
είναι μια μεγάλη 

λαϊκή παράταξη που 
ενώνει όλους τους 

Έλληνες»
■ Σελ. 9

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

TPTODAY FREE PRESS

∆ιανέµεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ 2022 |  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4

Δίπλα σε κάθε πολίτη



Η
µεγάλη παρέµβα-
ση στην αγορά της 
ηλεκτρικής ενέργει-
ας, που ανακοίνωσε 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα 
ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις που «κάηκαν» 
τους τελευταίους µήνες από τους 
λογαριασµούς ρεύµατος, επανα-
φέρει την πρωτοβουλία των κινή-
σεων στην κυβέρνηση, αλλάζο-
ντας το πολιτικό κλίµα.

Παρά το γεγονός ότι η κρίση 
ακρίβειας πλήττει όλη την Ευρώ-
πη και είναι εξωγενής, τη δυσαρέ-
σκεια για τις επιπτώσεις στους οι-
κογενειακούς προϋπολογισµούς, 
οι πολίτες την πίστωναν στην κυ-
βέρνηση. Το διάστηµα της κρί-
σης, από την έναρξη του πολέ-
µου, τα διαδοχικά ρεκόρ υψηλών 
διεθνών τιµών στο φυσικό αέριο 
έχουν τριπλασιάσει το κόστος 
της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέ-
ση µε το προηγούµενο διάστη-
µα.  Η στήριξη που δόθηκε από 
την πρώτη στιγµή, παρότι ξεκίνη-
σε εγκαίρως, ήταν σαφές ότι δεν 
επαρκούσε για να απορροφήσει 
µεγάλο µέρος των ανατιµήσεων, 
ειδικά για τη µεσαία τάξη. 

«Οι αδικίες του χθες»
Το πρόβληµα έγινε αντιληπτό από 
το Μέγαρο Μαξίµου, που αναζη-

τούσε λύσεις. ∆εν ήταν τυχαία η 
αναφορά του πρωθυπουργού να 
µιλήσει συγκεκριµένα για «µέ-
τρα σηµαντικής ανακούφισης για 
τη µεσαία τάξη», αφού λίγο προ-
ηγουµένως είχε παραδεχθεί την 
ανάγκη να διορθώσει «τις αδικί-
ες του χθες». Αποφάσισε να µιλή-
σει απευθείας και µε ειλικρίνεια 
σε ένα ακροατήριο, που θεωρεί-
ται προνοµιακός συνοµιλητής της 
κυβέρνησης και την έχει στηρίξει 
πολιτικά. «Η παρέµβαση Μητσο-
τάκη αλλάζει το πολιτικό κλίµα», 
ήταν η αποστροφή στενού συνερ-
γάτη του, που περιγράφει τη ση-
µασία που αποδίδουν στο Μέγαρο 
Μαξίµου στα µέτρα που ανακοι-
νώθηκαν.

Επιστροφές στις τράπεζες 
Ιδιαίτερη σηµασία έχει η απόφα-
ση να επιστραφεί στους τραπεζι-
κούς λογαριασµούς, όσων πλήρω-
σαν υπέρογκους λογαριασµούς, το 
60% των πρόσθετων επιβαρύνσε-
ων τις οποίες είχαν υποστεί από 
τον ∆εκέµβριο έως τον Μάιο. ∆εν 
είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός 
ότι προκρίθηκε η απευθείας πίστω-
ση των χρηµάτων στις τράπεζες, 
καθώς οι πολίτες θα δουν άµεσα 
το όφελος από αυτή την κυβερνη-
τική παρέµβαση, σε αντίθεση µε 
κάλυψη της διαφοράς από µελλο-

ντικούς λογαριασµούς ρεύµατος. 
Καθώς και επιδότηση που δίνεται 
από τον Σεπτέµβριο αφορούσε την 
έµµεση επιστροφή χρηµάτων, αλ-
λά ο καταναλωτής δύσκολα το συ-
νειδητοποιούσε µόλις αντίκριζε το 
λογαριασµό. Το πρόβληµα εντο-
πίζεται, κυρίως, στα περίπου 1 
εκ. νοικοκυριά που θερµαίνονται 
κατά τη διάρκεια του χειµώνα µε 
ηλεκτρικό ρεύµα, µε αποτέλεσµα 
να καταναλώνουν πολλή περισσό-
τερη ενέργεια από αυτήν που επι-
δοτείται, µε ένα µεγάλο µέρος αυ-
τής της κατανάλωσης να έχει µείνει 
εκτός επιδότησης.

Πλέον, ουσιαστικό για τους πο-
λίτες, όµως, είναι το γεγονός ότι η 
διπλή παρέµβαση στη χονδρική και 
λιανική αγορά ενέργειας από τον 
Ιούλιο, θα επαναφέρει τις τιµές πε-
ρίπου στα επίπεδα του περασµένου 
καλοκαιριού, καθώς καλύπτεται το 
70% έως 80% της αύξησης, επί των 
τιµών ηλεκτρικού ρεύµατος προ της 

Τα εμπόδια είναι
για τον… Κυριάκο 

Editorial

Στο σύνθηµα του 14ου Συνεδρίου της Ν∆, 
«∆ίπλα σε κάθε πολίτη», καλείται να δώσει 
αληθινό περιεχόµενο ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι µε την οµιλία του, 
αλλά µε την πολιτική και τις πράξεις του. 

Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά τα σοβαρά 
προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν οι πολίτες 
από την ενεργειακή ακρίβεια που ξέσπασε, 
κυρίως, εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και των αντίµετρων που έλαβε η 
∆ύση.

Και δεν είναι µία ακόµα κρίση στις τόσες που 
πέρασε η χώρα και κλήθηκε να διαχειριστεί 
αυτή η κυβέρνηση, από το 2019 και µετά.

Πρόκειται για µια δοκιµασία, που για πρώτη 
φορά, αφήνει τα σηµάδια της στη δηµοτικότητα 
της κυβέρνησης, η οποία εισέρχεται στον 
τελευταίο χρόνο της θητείας της.

Ο κος Μητσοτάκης ελπίζει πως θα περάσει 
κι αυτό το εµπόδιο µε το σχέδιό του, κόστους 
5 δισ. Στόχος, να περιορίσει αισθητά την 
ακρίβεια στα τιµολόγια  ρεύµατος και να 
«σβήσει» κάπως τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Στα τρία χρόνια κυβερνητικής θητείας, οι 
κρίσεις -εθνικές ή διεθνείς- ξεκίνησαν νωρίς. 
Η υβριδική επίθεση της Τουρκίας στον Έβρο, 
µε τους ταλαιπωρηµένους µετανάστες να 
επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα, η κρίση 
στη ΝΑ Μεσόγειο που έφτασε ένα βήµα πριν 
τον πόλεµο µε την Τουρκία, όπως δήλωσε 
και ο απερχόµενος Αµερικανός πρέσβης 
κος Πάιατ, η πανδηµία του Covid-19 µε το 
πρώτο και το δεύτερο lockdown, ο δίµηνος 
πρωτοφανής καύσωνας του περσινού 
καλοκαιριού µε τις πυρκαγιές σε Αττική και 
Εύβοια, που έκαιγαν επί µέρες, και τώρα ο 
πόλεµος και η ακρίβεια. 

Ο πρωθυπουργός διαχειρίστηκε τις κρίσεις 
άλλοτε καλά και άλλοτε λιγότερο καλά  και 
βγήκε αλώβητος. Πέρασε ένα-ένα τα εµπόδια 
ως τώρα. Αλλά σ’ αυτόν τον µετ’ εµποδίων 
δρόµο, τα τελευταία, αποδεικνύονται πιο 
δύσκολα, πιο κουραστικά. 

Εξαρτάται από τον ίδιο και από το επιτελείο του 
αν θα τα ξεπεράσει και αν σταθεί πραγµατικά 
«δίπλα στον κάθε πολίτη», όπως λέει µε το 
σύνθηµά του στο Συνέδριο. 

Ο χρόνος θα δείξει αν περάσει µε επιτυχία 
και τα τελευταία εµπόδια, πριν φτάσει στις 
εκλογές.
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κρίσης και αναστέλλεται, επί της ου-
σίας, η ρήτρα αναπροσαρμογής.

 
Ρεαλιστικό σχέδιο 
Ο κος Μητσοτάκης χαρακτήρισε 
το σχέδιο «ρεαλιστικό» και σημεί-
ωσε ότι η οικονομική πολιτική που 
ασκήθηκε το προηγούμενο διάστη-
μα, έδωσε τα δημοσιονομικά περι-
θώρια υλοποίησής του. Άλλωστε, 
έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν 
θα διακινδυνεύσει την οικονομική 
πορεία της χώρας για πρόσκαιρα 
πολιτικά οφέλη. Για αυτό ήταν ξε-
κάθαρος πως «όσο διαρκεί ο πόλε-
μος, καμία εθνική στήριξη δεν θα 
μπορεί να απορροφήσει όλες τις 
αυξήσεις και να κρατήσει τις τιμές 
ενέργειας εκεί, που ήταν πριν την 
κρίση». Προειδοποίησε ταυτόχρο-
να τους πολίτες πως «όποιος ισχυ-
ρίζεται ότι μπορεί να το κάνει, σας 
λέει ψέματα», στρέφοντας τα βέλη 
του προς την αξιωματική αντιπο-
λίτευση που έχει επιδοθεί σε μια 
ακατάσχετη παροχολογία, προ-
σπαθώντας να εκμεταλλευτεί μι-
κροκομματικά την κρίση.

Χωρίς κραδασμούς
στην οικονομία 
Συνεργάτες του πρωθυπουργού 
έλεγαν πως για την επιτυχία του 
σχεδίου μελετήθηκαν αναλυτικά 
όλες οι παράμετροι -οικονομικές, 
πολιτικές και τεχνικές- προκειμέ-
νου να μειώσει δραστικά τους λο-

γαριασμούς ρεύματος, χωρίς να 
υπάρξουν κραδασμοί στην οικο-
νομία. Ήταν ξεκάθαρο, όμως, ότι 
δεν υπήρχαν περιθώρια για καμία 
καθυστέρηση, με το βάρος που 
σηκώνουν νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις να γίνεται δυσβάστα-
κτο. Ειδικά από τη στιγμή που το 
«αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπερω-
κεάνιο», όπως χαρακτήρισε την 
Ένωση ο κος Μητσοτάκης, αργεί 
να πάρει τις κατάλληλες αποφά-
σεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα 
συνεχιστεί η πίεση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για να ληφθούν κοινά μέ-
τρα. Αν επιτευχθεί η ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση που θα μειώσει 
την επιβάρυνση του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, θα είναι καλοδεχού-
μενη, αλλά σε κάθε περίπτωση «η 
πολιτεία οφείλει να στέκεται δί-
πλα στους πολίτες, όταν βρίσκο-
νται αντιμέτωποι με βίαιες αλλα-
γές, που μόνοι τους δεν μπορούν 
να διαχειριστούν», όπως σημείω-
σε ο πρωθυπουργός.
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Αναλυτικά τα μέτρα
και παραδείγματα
Συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ για το υπόλοιπο του έτους (εκ των οποίων το 1,1 
δισ. θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό) είναι οι τέσσερις παρεμβάσεις στην αγορά 
της ενέργειας, προκειμένου να απορροφηθεί το 70%-80% του κόστους για νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις. Παράλληλα, από τις παρεμβάσεις αυτές θα επέλθει μείωση στον 
πληθωρισμό κατ’ ελάχιστο μισή μονάδα και έως μια μονάδα. 

Εξειδικεύοντας τις εν λόγω παρεμβάσεις, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης, ανέφεραν 
ότι αυτές έχουν ως εξής:
1.Συνεχίζονται τον Μάιο και τον Ιούνιο οι επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος 
για όλες τις κατοικίες (κύριες και δευτερεύουσες) και για πρώτη φορά καλύπτονται 
και οι καταναλώσεις άνω των 300 Kwh. Το κόστος θα ανέλθει σε 900 εκατ. ευρώ και 
θα καλυφθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και το Ειδικό Τέλος 90% στους 
παραγωγούς ενέργειας.
2.Τον Ιούνιο, επιδοτείται το 60% της αύξησης για όλους τους λογαριασμούς ρεύματος 
που εκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο 2021 έως και τον Μάιο 2022 και η οποία δεν 
έχει καλυφθεί από τις εκπτώσεις. Αφορά στους οικιακούς καταναλωτές για την 
κύρια κατοικία και για οικογενειακά εισοδήματα έως 45.000 ευρώ. Καλύπτονται το 
90% των νοικοκυριών, με την ελάχιστη επιστροφή να ανέρχεται σε 18 ευρώ και την 
ανώτατη σε 600 ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί (μέσω ειδικής πλατφόρμας) στον 
τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή. Σημειώνεται ότι έως τώρα έχουν επιδοτηθεί 
οι καταναλώσεις για την α’ κατοικία με 755 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταναλωτές έχουν 
επωμισθεί επιπλέον κόστος 464 εκατ. ευρώ. Οπότε, το κόστος της παρέμβασης 
ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό.
3.Από τον Ιούλιο και έως ένα έτος ενισχύεται οριζόντια ο λογαριασμός εκπτώσεων 
στο ρεύμα για να σταθεροποιηθεί η τιμή λιανικής. 

Επιδοτήσεις Μαΐου - Ιουνίου
Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στα οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια, 
όπως τόνισε ο υπουργός. Η επιδότηση αφορά όλες τις κατοικίες, κύριες και μη κύριες, 
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και για το σύνολο της κατανάλωσης.
Ειδικότερα:
l Στις κύριες κατοικίες, για τις πρώτες 300 kWh θα απορροφηθεί το 86% της αύξησης 
στο κόστος ηλεκτρισμού, καθώς η μέση ενίσχυση θα ανέλθει σε 56,6 ευρώ ανά μήνα.
l Για τις πρώτες 150 kWh, η επιδότηση διαμορφώνεται σε 205 ευρώ/MWh.
l Για μηνιαία κατανάλωση από 151 έως 300 kWh, σε 160 ευρώ/MWh.
l Για το σύνολο της κατανάλωσης πάνω από 300 kWh τον μήνα, το ύψος της 
επιδότησης ανέρχεται σε 100 ευρώ/MWh.
l Για όλες τις μη κύριες κατοικίες, επιδοτούμε τη συνολική κατανάλωση με  100 ευρώ/
MWh, προκειμένου να απορροφήσουμε το 50% της αύξησης.
l Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, η επιδότηση θα ανέλθει 
σε 215 ευρώ/MWh για το σύνολο της κατανάλωσης, με στόχο την απορρόφηση του 
100% των αυξήσεων.
l Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τους οικιακούς καταναλωτές, τον Μάιο, θα 
διαμορφωθεί σε 200 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση του Ιουνίου θα ανακοινωθεί στο τέλος 
Μαΐου.  

Παραδείγματα
l Οικιακό τιμολόγιο με κατανάλωση 300 kWh τον μήνα. Χωρίς επιδότηση, θα 
πλήρωνε για ρεύμα 100 ευρώ και με την επιδότηση 43,5 ευρώ -έκπτωση 56,5% στη 
χρέωση ενέργειας.
l Οικιακό τιμολόγιο με κατανάλωση 400 kWh τον μήνα. Χωρίς επιδότηση, θα 
πλήρωνε 129,2 ευρώ και με την επιδότηση 63,6 ευρώ -έκπτωση 51%.
l Για κατανάλωση 600 kWh, οι καταναλωτές θα πληρώνουν με την επιδότηση 108,2 
ευρώ, ενώ χωρίς επιδότηση θα πλήρωναν 193,8 ευρώ -έκπτωση 44%.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε επαγγελματικά τιμολόγια
Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης 
διαμορφώνεται σε 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τον Μάϊο, για το σύνολο της 
κατανάλωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση 
να επιστραφεί στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς, όσων πλήρωσαν 
υπέρογκους λογαριασμούς, το 60% των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων τις οποίες είχαν 
υποστεί από τον Δεκέμβριο έως τον Μάιο.



Η προεκλογική 
εκστρατεία των 
κοµµάτων για
τις εκλογές που 
θα διεξαχθούν 
του χρόνου, τέτοια 
εποχή, ξεκινά
από τώρα... 

Η 
Ν∆ πραγµατοποιεί 
αυτό το τριήµερο, το 
14ο Συνέδριό της,  ο 
ΣΥΡΙΖΑ, που ολο-

κλήρωσε πριν το Πάσχα την ίδια 
διαδικασία και καλείται τώρα να 
εκλέξει τον Αλέξη Τσίπρα για τη θέ-
ση που κατέχει, στις 15 Μαΐου, και 
το ΚΙΝΑΛ µε ψηφοφορία την Κυ-
ριακή, µετατρέπεται πάλι σε ΠΑ-
ΣΟΚ και προγραµµατίζει το δικό 
του Συνέδριο για τις 22 Μαΐου. 

Έτσι γίνονται τα πράγµατα στην 
Ελλάδα, προεκλογική εκστρατεία 
ενός έτους και όχι λίγων εβδοµά-
δων, όπως ο Μακρόν. Νωρίς νω-
ρίς, για να είναι όλοι έτοιµοι, κα-
θώς η αντιπολίτευση ανησυχεί 
µήπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
δεν κρατήσει τον λόγο του και τους 
αιφνιδιάσει µε πρόωρες εκλογές, 
το φθινόπωρο. 

Η αλήθεια είναι, βέβαια, πως 
συνέπεσαν τα συνέδρια και εξαιτί-
ας της πανδηµίας, που εκτιµήθηκε 
αποτρεπτική τον περασµένο χειµώ-
να, για την πραγµατοποίησή τους.

Ωστόσο, η πραγµατικότητα φα-

νερώνει πως όλοι πια βρίσκονται 
σε εκλογική διάταξη, καθώς σε δύο 
µήνες η κυβέρνηση Μητσοτάκη ει-
σέρχεται στην τελευταία χρονιά της 
θητείας της.

Ο Αλέξης στα χνάρια
του Γιώργου
Μπορεί για την κυβέρνηση η πε-
ρίοδος να είναι αρκετά δύσκολη, 
αλλά και για την αριστερά και την 
κεντροαριστερά είναι αρκετά περί-
πλοκη και συγκεχυµένη.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσί-
πρας,  χωρίς σαφές σχέδιο για την 
επόµενη µέρα, επιχειρεί να διασω-
θεί και να συσπειρώσει τους ψη-
φοφόρους του 2019, µε αιχµή της 
πολιτικής του την ενεργειακή ακρί-
βεια και την εκδηµοκρατικοποίηση 
της εικόνας του αριστερού ριζοσπα-
στικού κόµµατός του, µε την επανε-
κλογή του µόνο από τα οργανωµέ-
να µέλη. 

Ο ίδιος, έχει ξεκινήσει πανελ-
λαδική  εκστρατεία πειθούς των µε-
λών του, προκειµένου να προσέλ-
θουν στις κάλπες της 15ης Μαΐου, 
καθώς το στοίχηµα δεν είναι το πο-
σοστό που θα λάβει, αλλά η συµµε-
τοχή τους στη διαδικασία. 

Πόσοι είναι οι οργανωµένοι; 
Μέχρι το Συνέδριο έφταναν τις 
61.200 µέλη, ωστόσο ο αριθµός 
µπορεί να αυξηθεί καθώς έχουν 
δικαίωµα εγγραφής και την ηµέ-
ρα της ψηφοφορίας.

Συγκριτικά πάντως, µε την 
εκλογή Μητσοτάκη από τη βά-
ση που προσήλθαν πάνω από 
400.000 και την πρόσφατη εκλογή 
Ανδρουλάκη µε 270.000, ο αναµε-

νόµενος αριθµός στον 
ΣΥΡΙΖΑ θα υστερεί κα-
τά πολύ, εκτός και αν γίνει 
κανένα …θαύµα την Κυρια-
κή.  Θυµίζει υπερβολικά τη διαδι-
κασία εκλογής του Γιώργου Πα-
πανδρέου, το 2004. Αφού πήρε το 
«δαχτυλίδι» από τον Κώστα Σηµί-
τη, ζήτησε και τη συγκατάθεση των 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ -µελών 
και φίλων- που το ίδιο το κόµµα 
υπολόγισε ότι έφτασαν το ένα εκα-
τοµµύριο.

Τώρα, ο κος Τσίπρας, ύστε-
ρα από 13 χρόνια στην προεδρία 
του κόµµατος, που πήρε και αυ-

τός το «δαχτυλίδι» του τότε από 
τον πρώην πρόεδρο, τον Α. Αλα-
βάνο, θα απολαύσει τη διαδικασία 
εκλογής που ακολουθούν τα «αστι-
κά κόµµατα» της χώρας, τα οποία 
συνήθως κατηγορεί ως µη δηµο-
κρατικά. Ο στόχος του είναι πια 
γνωστός, να σταθεί ως πρόεδρος 
και µετά από µια πιθανολογούµε-
νη ήττα του, στις επόµενες εκλογές.

Η εκλογή αναµένεται να ολο-
κληρωθεί χωρίς εκπλήξεις, όσον 
αφορά το αποτέλεσµα, και να προ-

χωρήσει το κόµµα στον επό-
µενο στόχο του: Τη «κατε-

δάφιση» του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. 

Η αντιπολιτευ-
τική πολιτική που 
ακολουθεί ο κος 
Τσίπρας, κινεί-
ται στη λογική της 

αξιοποίησης των οξυµένων προ-
βληµάτων στην κοινωνία από την 
ενεργειακή κρίση, ως «όπλο» προ-
σωπικά κατά του πρωθυπουργού. 
Αυτή η µονόπλευρη τακτική ενέ-
χει τον κίνδυνο, στην περίπτωση 
που ο κος Μητσοτάκης καταφέρει 
και …απασφαλίσει τη «βόµβα» της 
ενεργειακής ακρίβειας στα τιµολό-
για ρεύµατος, να αφήσει χωρίς πυ-
ροµαχικά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κο 
Τσίπρα.
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ 
αλλάζει όνομα
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
εκλέγει πάλι Αλέξη 
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νερώνει πως όλοι πια βρίσκονται 
σε εκλογική διάταξη, καθώς σε δύο 
µήνες η κυβέρνηση Μητσοτάκη ει-
σέρχεται στην τελευταία χρονιά της 

Μπορεί για την κυβέρνηση η πε-
ρίοδος να είναι αρκετά δύσκολη, 
αλλά και για την αριστερά και την 
κεντροαριστερά είναι αρκετά περί-

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσί-
πρας,  χωρίς σαφές σχέδιο για την 
επόµενη µέρα, επιχειρεί να διασω-
θεί και να συσπειρώσει τους ψη-
φοφόρους του 2019, µε αιχµή της 
πολιτικής του την ενεργειακή ακρί-
βεια και την εκδηµοκρατικοποίηση 
της εικόνας του αριστερού ριζοσπα-
στικού κόµµατός του, µε την επανε-
κλογή του µόνο από τα οργανωµέ-

Ο ίδιος, έχει ξεκινήσει πανελ-
λαδική  εκστρατεία πειθούς των µε-
λών του, προκειµένου να προσέλ-
θουν στις κάλπες της 15ης Μαΐου, 
καθώς το στοίχηµα δεν είναι το πο-
σοστό που θα λάβει, αλλά η συµµε-

Πόσοι είναι οι οργανωµένοι; 
Μέχρι το Συνέδριο έφταναν τις 
61.200 µέλη, ωστόσο ο αριθµός 

νόµενος αριθµός στον 
ΣΥΡΙΖΑ θα υστερεί κα-
τά πολύ, εκτός και αν γίνει 
κανένα …θαύµα την Κυρια-
κή.  Θυµίζει υπερβολικά τη διαδι-
κασία εκλογής του Γιώργου Πα-
πανδρέου, το 2004. Αφού πήρε το 
«δαχτυλίδι» από τον Κώστα Σηµί-

τός το «δαχτυλίδι» του τότε από 
τον πρώην πρόεδρο, τον Α. Αλα-
βάνο, θα απολαύσει τη διαδικασία 
εκλογής που ακολουθούν τα «αστι-
κά κόµµατα» της χώρας, τα οποία 

χωρήσει το κόµµα στον επό-
µενο στόχο του: Τη «κατε-

δάφιση» του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. 

Η αντιπολιτευ-
τική πολιτική που 
ακολουθεί ο κος 
Τσίπρας, κινεί-
ται στη λογική της 

αξιοποίησης των οξυµένων προ-
βληµάτων στην κοινωνία από την 
ενεργειακή κρίση, ως «όπλο» προ-
σωπικά κατά του πρωθυπουργού. 

Η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
Αλέξη 
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Στη διπλανή «πολυκατοικία» µε τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και 
η κεντροαριστερά, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ. Την Κυριακή, τα 
µέλη του δεν ψηφίζουν µόνο στις εσωκοµµατικές κάλπες 
για την εκλογή των νέων τοπικών και νοµαρχιακών 
οργανώσεων ενόψει του 3ου συνεδρίου του κόµµατος, 
αλλά καλούνται να επιλέξουν και το νέο όνοµα του 
κόµµατος.  
Τα ονόµατα που ακούγονται είναι: ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δεσµευτεί ότι τα µέλη του 
κόµµατος θα επιλέξουν το όνοµα της παράταξης, αλλά 
µέχρι και την Τετάρτη το κόµµα δεν είχε δηµοσιοποιήσει τις 
προτάσεις του, ούτε για το όνοµα ούτε και τους υποψήφιους 
στις εσωκοµµατικές εκλογές, περιορίζοντας έτσι το 
ενδιαφέρον της κοινής γνώµης και την απαραίτητη ζύµωση 
µεταξύ των µελών και οπαδών, που τους οδηγεί πιο εύκολα 
στις κάλπες. 
Όσο για το έµβληµα, αυτό θα αποκαλυφθεί στο Συνέδριο 
στις 20-22 Μαΐου. Το βέβαιο είναι ότι ο ήλιος θα δεσπόζει, 
µε κάποιο τρόπο, στο νέο σήµα του κόµµατος.
Όλα αυτά µπορεί να ακούγονται διαδικαστικά, αλλά 
είναι βαθιά πολιτικά και συντηρούν το ενδιαφέρον των 
οπαδών του κινήµατος, που εκφράστηκε στις εκλογές 
του ∆εκεµβρίου. Τα στελέχη και οι οπαδοί περιµένουν 
τώρα από τον κο Ανδρουλάκη να δώσει νόηµα στο 
σύνθηµα «ανανέωση-ενότητα-πολιτική αυτονοµία» 
και να παρουσιάσει, τουλάχιστον, ένα περίγραµµα του 
προγράµµατος του κόµµατος, µε απαντήσεις στα κρίσιµα 
οικονοµικά, κοινωνικά και εθνικά ζητήµατα.
Το στοίχηµα του κου Ανδρουλάκη αποτελεί το τρίτο µέρος 
του συνθήµατος «η πολιτική αυτονοµία». Ξέρει πως πρέπει 
να αντέξει την πίεση για µετεκλογική συνεργασία, είτε στις 
πρώτες εκλογές µε απλή αναλογική είτε στις δεύτερες µε 
την ενισχυµένη. Γιατί οποιαδήποτε συνεργασία του, µπορεί 
να αποτελέσει και το «κύκνειο άσµα» της προσπάθειάς 
του να «αναστήσει» το µεγάλο ΠΑΣΟΚ, αντιπαλεύοντας 
µε τον λαϊκισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Και το επιχείρηµα του για 
κοινό πρωθυπουργό, δεν αντέχει στη λογική των πολλών. 
Χρειάζεται ή άλλα όπλα ή απλά την αυτοδυναµία της Ν∆, 
που θα τον βγάλει από όλους τους πονοκεφάλους.
Ακολουθώντας, πάντως, το προεκλογικό κλίµα που στήνει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την αναφορά του πρωθυπουργού 
προς τους υπουργούς του, έκανε στροφή ζητώντας και αυτός 
άµεσα εκλογές. «Οι εκλογές κανονικά πρέπει να γίνονται 
κάθε 4 χρόνια, όµως αυτό που ζούµε τον τελευταίο καιρό 
µε την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι αδιανόητο. 
Οι ίδιοι, κάνουν ήδη εκλογές. Οι ίδιοι, έχουν κατεβάσει τα 
µολύβια».  Η εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη έχει φέρει στο 
προσκήνιο ένα νέο ΠΑΣΟΚ, απαλλαγµένο από ακρότητες 
και λαϊκισµούς και από τα βάρη του παρελθόντος. Αυτό 
είναι και το µεγάλο ατού της νέας ηγεσίας του κόµµατος, η 
µετριοπάθεια, σ’ ένα πολιτικό τοπίο που ο λαϊκισµός και οι 
ψεύτικες υποσχέσεις επανέρχονται, όπως σε κάθε µεγάλη 
κρίση. ∆εν υπάρχει όµως χρόνος για καθυστερήσεις 
και εσωστρεφείς κινήσεις. Η «µάχη» της ριζοσπαστικής 
αριστεράς µε την κεντροαριστερά ξεκίνησε την εποχή των 
µνηµονίων, αλλά ακόµα δεν έχει λήξει. Είναι µια ανοιχτή 
υπόθεση. 

Την παρουσίαση του 
ψηφοδελτίου για την 

επιλογή του ονόµατος 
της παράταξης έκανε το 

ΚΙΝΑΛ. Τα εγγεγραµµένα 
µέλη του κόµµατος θα 
κληθούν να επιλέξουν 
ανάµεσα στο «Κίνηµα 

Αλλαγής» συνοδευόµενο 
από το σηµερινό του 

λογότυπο και στο «ΠΑΣΟΚ-
Κίνηµα Αλλαγής» µε το 

παλιό σήµα, τον πράσινο 
ήλιο. Σηµειώνεται ότι η 

εκλογική διαδικασία θα 
πραγµατοποιηθεί αύριο 

Κυριακή 8 Μαϊου. 

Το ΠΑΣΟΚ 
επιστρέφει
Στη διπλανή «πολυκατοικία» µε τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και 
η κεντροαριστερά, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ. Την Κυριακή, τα 
µέλη του δεν ψηφίζουν µόνο στις εσωκοµµατικές κάλπες 
για την εκλογή των νέων τοπικών και νοµαρχιακών 
οργανώσεων ενόψει του 3ου συνεδρίου του κόµµατος, 
αλλά καλούνται να επιλέξουν και το νέο όνοµα του 
κόµµατος.  
Τα ονόµατα που ακούγονται είναι: ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δεσµευτεί ότι τα µέλη του 
κόµµατος θα επιλέξουν το όνοµα της παράταξης, αλλά 
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πειδή έχουµε µηδενική 
εµπιστοσύνη στα συστη-
µικά ΜΜΕ, ανατρέξαµε 
στην αντιστασιακή «Αυγή» 

για να πληροφορηθούµε το εύρος της 
δίωξης. Περιέργως, πέσαµε πάνω σε 
ένα άρθρο πιο στεγνό και από την έρη-
µο: «Την παραποµπή του Νίκου Παπ-
πά στο ειδικό δικαστήριο για το αδί-
κηµα της παράβασης καθήκοντος, µε 
αφορµή τους χειρισµούς του στην υπό-
θεση των τηλεοπτικών αδειών, προτεί-
νει η εισαγγελέας του ∆ικαστικού Συµ-
βουλίου του Αρείου Πάγου, Γεωργία 
Αδηλίνη. Τον τελευταίο λόγο για την 
παραποµπή ή µη, θα έχει το δικαστικό 
συµβούλιο». Ούτε µία αντίδραση, ένα 
κάλεσµα για συναυλία στα Προπύ-
λαια, µια κουβεντούλα συµπαράστα-
σης. Όµως, σε αυτή τη δύσκολη στιγ-
µή που ο σ. Νίκος κάνει πόλεµο και οι 
σύντροφοί του σφυρίζουν αδιάφορα, 
είναι χρέος της Μαχόµενης ∆ηµοσι-
ογραφίας να σταθεί στο πλευρό του. 
Αυτό κάνουµε σήµερα. Παραδίδουµε 
στο δικαστήριο των Λαών τα πεπραγ-
µένα του συντρόφου και απαιτούµε την 
αθώωσή του. Ο λόγος προφανής. 

Ξερίζωσε τον νεποτισµό 
Ο σ. Παππάς δεν µπήκε στην πολιτι-
κή για να αποκοµίσει κάποιο προσω-
πικό όφελος. Όχι! Μαζί µε τον σ. Αλέ-
ξη Τσίπρα ανέλαβαν να θερµάνουν 
τις ελπίδες του λαού και ο πρώτος που 
αντελήφθη ότι έβγαζαν φωτιές από τα 
ρουθούνια, γιατί ανήκαν σε Γενιά ∆ρά-
κων, ήταν ο πατέρας του. Εµπνεύστηκε, 
µάλιστα, και σχετικό συγκινητικό ποί-
ηµα: «Η Ανατολή που ροδίζει, της γλυ-
κιάς Πατρίδας τις πικρές ανάσες, του 
Λαού µας καηµούς κι ελπίδες θερµαί-
νει. Το ταξίδι µακρύ. Το φορτίο βαρύ. 
Κι σεις ∆ρακογενιάς βλαστοί Τιµονιέ-
ρηδες...». Ο ποιητής σ. Στέλιος Παππάς 
τραγούδησε αυτό το επαναστατικό δη-
µιούργηµα, αντί του ανεπίκαιρου «και 
όλοι να λένε να ένας σοφός» στα γενέ-
θλια του σ. Τσίπρα, ο οποίος αµέσως 
ανταπέδωσε. Ανέθεσε στον πατέρα τού 
φίλου του να σηκώσει ένα µέρος από 
το «βαρύ φορτίο», γι‘ αυτό και τον διόρι-
σε πρόεδρο του ΟΑΣΘ. «Ήµουν η κα-
λύτερη επιλογή», παραδέχτηκε ο ίδιος, 

κάνοντας τη βασανιστική αυτοκριτική 
του. ∆υστυχώς, κάποιοι άφησαν υπο-
νοούµενα για οικογενειοκρατία, της 
οποίας ο σ. Νίκος ήταν ασυµβίβαστος 
διώκτης.

Επέβαλε την ανεξάρτητη
ενηµέρωση
Ο σ. Παππάς ήταν πάντα υπέρ της 
Ελεύθερης Αντικειµενικής ∆ηµοσιο-
γραφίας. Το απέδειξε όταν χρηµατο-
δότησε το portal του Άρη ∆αβαράκη, 
προκειµένου να γράφει αντικειµενι-
κά και να υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο 
ιδιοκτήτης του ενηµερωτικού site, ποιη-
τής-δηµοσιογράφος, δίνει λεπτοµέρει-
ες: «Πηγή χρηµατοδότησής µου ήταν 
το γραφείο του Νίκου Παππά... Ο Νί-
κος Παππάς είναι µία κακή επιρροή. 
Έχει την αντίληψη «ήρθαµε, πρέπει 
να µείνουµε, πρέπει να αγκιστρωθού-
µε». Μπορεί να την έχει και ο Αλέξης 
Τσίπρας, δεν ξέρω, αλλά αυτή την αί-
σθηση την έχω έντονα για το πρόσω-
πο του Παππά... (Όταν έγραψα για το 
«ναι» στο δηµοψήφισµα), απλώς στα-
µάτησαν να µπαίνουν τα χρήµατα στον 
λογαριασµό». ∆υστυχώς, κάποιοι άφη-
σαν υπονοούµενα για σύστηµα κατευ-
θυνόµενης ενηµέρωσης, της οποίας ο 
σ. Παππάς ήταν ανέκαθεν ιδεολογικός 
αντίπαλος.

Γκρέµισε τη διαπλοκή
Τα βοθροκάναλα υπηρέτησαν για χρό-
νια τα µεγάλα συµφέροντα και ο σ. Νί-
κος αποφάσισε να κόψει µια και κα-

λή τον γόρδιο δεσµό των σχέσεων της 
πλουτοκρατίας και των µεγαλοεργο-
λάβων µε την τηλεόραση. ∆ιοργάνω-
σε ένα διαγωνισµό παροχής 4 σχετι-
κών αδειών και µετά από µία άµεµπτη 
διαδικασία, απέκτησε δικό του κανάλι 
ο φίλος του, εργολάβος Καλογρίτσας. 
Επειδή εκείνη την εποχή δεν του βρί-
σκονταν µετρητά, έβαλε εγγύηση ένα 
οικόπεδο που δεν του ανήκε και ανα-
ζήτησε την οικονοµική συµπαράστα-
ση της αριστερής κυβέρνησης. Όπως 
κατήγγειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, 

χωρίς ποτέ να διαψευστεί, ο σ. Νίκος 
Παππάς απευθύνθηκε σε εκείνον και 
του ζήτησε να δώσει, υπό µορφή δα-
νεισµού, 20,2 εκατοµµύρια ευρώ στον 
αντικαπιταλιστή εργολάβο για να πλη-
ρώσει την πρώτη δόση της τηλεοπτι-
κής άδειας, που µε αξιοκρατικά κριτή-
ρια του είχε δοθεί. ∆υστυχώς, κάποιοι 
άφησαν υπονοούµενα ότι στήνεται 
ένα διαπλεκόµενο αεριτζίδικο σύστη-
µα, προσβάλλοντας έτσι τον σ. Νικόλα 
που, τουλάχιστον τη διαπλοκή, τη σι-
χαίνεται.

Γέµισε τα ράφια
µε companerιστό αέρα 
Ο σ. Νικόλας έχει αναπτύξει διεθνιστι-
κές σχέσεις µε τον συνονόµατο ηγέτη της 
Μπολιβαριανής Επανάστασης σ. Νικο-
λάς Μαδούρο, τον οποίο και επισκέφθη-
κε µε διακριτικότητα προκειµένου να µι-
λήσουν για θέµατα, που σχετίζονται µε 
την Ειρήνη, τον Αφοπλισµό και τις Οφ-
σόρ. Μαζί του είχε τον Κύπριο δικηγόρο 
Αρτεµίου, που ειδικεύεται στις υπεράκτι-
ες εταιρείες, και όταν έγιναν οι σχετι-
κές αποκαλύψεις, προέκυψαν ερωτήµα-
τα σχετικά µε τον συνταξιδιώτη και τον 
σκοπό του ταξιδιού. Χωρίς να διστάσει, 
ο σ. Παππάς προχώρησε σε µία εξοµο-
λόγηση-ύµνο στην προλεταριακή αλλη-
λεγγύη: «Πήγαµε στη Βενεζουέλα για να 
αγοράσουµε προϊόντα σούπερ µάρκετ». 
Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι αυτά αφθονούν 
στη συγκεκριµένη χώρα γιατί είναι σοσι-
αλιστική, κυκλοφόρησαν άθλιες θεωρίες 
που αδιαφορούσαν για το ηθικό πλεονέ-
κτηµα των πρωταγωνιστών τους. Άλλος 
στη θέση του σ. Νικόλα, θα τα παρατού-
σε. Εκείνος, όµως, συνέχισε απτόητος. 

Ανέδειξε το κυπριακό 
Τα διεθνιστικά ταξίδια πάντα άρεσαν 
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Μέρα γεµάτη θλίψη στα Χαυτεία, κλαίνε και οι πέτρες τους ακόµα.
Η εισαγγελέας πρότεινε να παραπεµφθεί ο σ. Νίκος Παππάς

στο ειδικό δικαστήριο και είναι ηλίου φαεινότερο ότι
οι αστοί τροµάξανε και δίκες φτιάξανε, µε σκοπό να φυλακίσουν τον 
αγωνιστή που είναι γρήγορος σαν τον αητό, σαν το γοργό τ’ αγέρι.

Αν είσαι ο Νίκος ο Παππάς, 
στο δικαστήριο δεν πας

Του: Βαγγέλη Περρή

«Η χώρα ανεβαίνει το πρώτο, αλλά πολύ σηµαντικό σκαλί, από το οποίο θα εκ-
κινήσει το µεγάλο εθνικό εγχείρηµα της εξερεύνησης της Σελήνης, στο πλαίσιο 
του προγράµµατος της ΝASA», δηλώνει συγκινηµένος ο σ. Παππάς, ανακοινώ-
νοντας την υπογραφή συµφωνίας µε τους φονιάδες των λαών. Περιέργως, κατά 
τον Αµερικανικό ∆ιαστηµικό Οργανισµό, αυτό που υπογράφηκε µε τον ΕΛ∆Ο 

Κατέκτησε
τη Σελήνη



στον σ. Παππά. Όταν ο σ. Τσίπρας έγι-
νε πρωθυπουργός και άρχισε να κυνη-
γάει την Τρόικα και να δαμάζει τις αγο-
ρές, πετάχτηκε μέχρι την Κύπρο. Τον 
συνόδευε ο σ. Νίκος Παππάς, ο οποίος 
υπέβαλε αίτημα στο Κυπριακό υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης να επισκεφθεί στις 
φυλακές ένα στενό φίλο του, τον σ. Βε-
νιζέλο Ζανέτο, για χρόνια οικονομικό 
διευθυντή του αδελφού ΑΚΕΛ. Ο φυ-
λακισμένος σύντροφος ήταν συνέται-
ρος σε πολλές επαγγελματικές δρα-
στηριότητες με τον συνταξιδιώτη της 
Βενεζουέλας, σ. Aρτεμίου. Ο τελευταί-
ος είχε και άλλες στενές σχέσεις με τους 

Κύπριους κομμουνιστές. Η εταιρεία του, 
APLAW Services Limited, έβγαζε δι-
αταγές πληρωμής για λογαριασμό του 
ΑΚΕΛ, όπως παραδέχτηκε γνωστός 
Κύπριος επιχειρηματίας. Κατά διαβο-
λική σύμπτωση, στην Ελλάδα φορο-
λογικός εκπρόσωπος του σ. Αρτεμίου 
και των συνεργατών του ήταν ο σ. Πε-
τσίτης, αδελφικός φίλος και σύντροφος 
του σ. Νίκου Παππά. Αυτό το εντελώς 
συμπτωματικό παιχνίδι της τύχης κά-
ποιοι το παρεξήγησαν, λησμονώντας 
ότι οι πρωταγωνιστές είναι αριστεροί 
και τους διακρίνει η ευλογία του ηθικού 
πλεονεκτήματος.

Επέβαλε την υγιή
επιχειρηματικότητα
Ο σ. Πετσίτης, γνωστός με το αντάρ-
τικο ψευδώνυμο «Μανόλο», αποτελεί 
ζωντανό παράδειγμα προκομμένου 
αριστερού. Το 2013, τα εισοδήματά 
του δεν έφταναν ούτε τα 5.000 ευρώ 
ετησίως, αλλά μόλις ήρθε στα πράγ-
ματα ο ΣΥΡΙΖΑ και σταμάτησε η αν-
θρωπιστική κρίση, έστρωσαν οι δου-
λειές, οπότε δήλωσε στην εφορία 377 
χιλ. ευρώ για τη διετία 2016-2017. Η 
νέα κοινωνική θέση τον υποχρέωσε 
να εγκαταλείψει τη μαρτυρική Και-
σαριανή και να εγκατασταθεί σε ένα 

εντυπωσιακό σπίτι, δίπλα σε δύο ζά-
μπλουτους Έλληνες επιχειρηματί-
ες, προφανώς για να παρακολουθεί 
από κοντά τη θλιβερή ζωή τους και 
να χαίρεται που, ως αριστερός, είναι 
μακριά από αυτή την κατάντια. Για να 
μη γίνει στόχος, υποχρεώθηκε, σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα, να κυκλο-
φορεί «με Range Rover των 130.000 
ευρώ, να φορά συλλεκτικά ρολόγια 
Frank Muller, να διαθέτει σωματοφύ-
λακες και να προκαλεί «ζημιές» στις 
μεγάλες πίστες, όπου του παραχωρεί-
ται πάντα το καλύτερο τραπέζι». Όλα 
αυτά φυσικά δεν είχαν καμία σχέση 
με τον σ. Νικόλα, παρά τις δηλώσεις 
της σ. Κωνσταντοπούλου ότι θυμά-
ται τον σ. Πετσίτη να κρατάει την τσά-
ντα του σ. Παππά, μάλιστα η ίδια τέ-

ως συντρόφισσα ζητούσε να ανοίξουν 
οι λογαριασμοί και των δύο. Με απο-
φασιστικότητα και λεβεντιά, ο εκπρό-
σωπος της Δρακογενιάς, απάντησε: 
«με συκοφαντεί η Κωνσταντοπού-
λου για δύο λεπτά δημοσιότητας» και 
εκείνη, αντί να σιωπήσει μπροστά σε 
αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα, επα-
νήλθε υποστηρίζοντας πως «όταν κά-
ποιου του λες «να ανοίξουν οι λογα-
ριασμοί σου» αντί να πει «βεβαίως 
να ανοίξουν», λέει «με συκοφαντεί η 
Κωνσταντοπούλου», γίνομαι διπλά 
καχύποπτη». Αυτά τα πισώπλατα μα-
χαιρώματα πολύ στεναχώρησαν τον 
σ. Νικόλα, αλλά είχε εμπιστοσύνη 
στους θεσμούς και ήταν σίγουρος ότι 
θα ξεδιαλύνουν αυτή την ανιστόρητη 
συκοφαντία που έστησαν.

7
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR

EE

Ο σ. Παππάς ήταν πάντα υπέρ της Ελεύθερης 
Αντικειμενικής Δημοσιογραφίας.

Το απέδειξε όταν χρηματοδότησε το portal του Άρη 
Δαβαράκη, προκειμένου να γράφει αντικειμενικά 

και να υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ιδιοκτήτης
του ενημερωτικού site, ποητής-δημοσιογράφος,
δίνει λεπτομέρειες: «Πηγή χρηματοδότησής μου

ήταν το γραφείο του Νίκου Παππά...
Ο Νίκος Παππάς είναι μία κακή επιρροή.

Έχει την αντίληψη «ήρθαμε, πρέπει να μείνουμε, 
πρέπει να αγκιστρωθούμε». Μπορεί να την έχει
και ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω, αλλά αυτή την 

αίσθηση την έχω έντονα για το πρόσωπο του 
Παππά... (Όταν έγραψα για το «ναι»

στο δημοψήφισμα), απλώς σταμάτησαν
να μπαίνουν τα χρήματα στον λογαριασμό».

ήταν απλώς μια κοινή δήλωση και όχι συμφωνία, αλλά έτσι διπρόσωπος είναι ο 
ιμπεριαλισμός. Ο ελληνικός λαός ενθουσιάζεται δια του εκπροσώπου του σ. Πο-
λάκη, ο οποίος αναρτά στο facebook μια φωτογραφία των αγκαλιασμένων συ-
ντρόφων του, Παππά και Καμμένου, με φόντο ένα πύραυλο. Την συνοδεύει με 
την υπόσχεση: «Όχι Κολομβία, Σοβιετία θα σας κάνουμε, φιλελέδες και συνο-
δοιπόροι του Κυριάκου».
Πρόεδρος στον νεοσύστατο Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, διορίζεται ο Δρ 
Σταμάτης Κριμιζής, διακεκριμένος ακαδημαϊκός και επί σειρά ετών διευθυντής Δι-
αστημικών Προγραμμάτων της NASA. Μετά από μόλις ένα μήνα παραιτείται, κα-
ταγγέλλοντας ότι «ο ΕΛΔΟ αποκλείστηκε με υπουργική απόφαση από την αξι-
ολόγηση και τη διαχείριση (κατανομή χρηματοδότησης) όλων των διαστημικών 
προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού (ύψους, περίπου 16 
εκατ. ευρώ), αρμοδιότητα η οποία πέρασε σε επιλεγμένους διοικητικούς υπαλ-
λήλους της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου, αντίθετα σε κάθε διεθνή πρα-
κτική και σε κάθε λογική!... Όταν προαναγγέλλεται ένα πρόγραμμα 11 μικροδο-
ρυφόρων ύψους 23,9 εκατ. ευρώ, περιμένει κανείς ότι υπάρχουν μελέτες με τους 
σκοπούς, τις προδιαγραφές, το σχέδιο κατασκευής υποδομών, κάποιο ρεαλιστι-
κό χρονοδιάγραμμα και κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίησή του, ειδικά όταν 
συνοδεύεται από υποσχέσεις για ολοκλήρωση σε πολύ σύντομο χρόνο... Θυμά-
μαι, όμως, ότι στις ΗΠΑ, κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Watergate, η έκφρα-
ση που έγινε δημοφιλής ήταν το «follow the money»». Τα φρικτά υπονοούμενα, ευ-
τυχώς, δεν πτόησαν καθόλου τον σ. Παππά κι έτσι μετά το φεγγάρι, έβαλε σε τάξη 
και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πλανήτη «ελληνικό ποδόσφαιρο».

Επέστρεψε την μπάλα στον λαό
Με απόφαση του σ. Παππά, η ΕΡΤ ξοδεύει 52 εκατ. ευρώ (27.977.996,80 ευρώ 
για τη σεζόν 2018-19 και 23.737.113,60 για την 2019-20) για να απολαμβάνουν οι 
τηλεθεατές τα παιχνίδια των Απόλλωνα Σμύρνης, Ατρόμητου, Λαμίας, Παναι-
τωλικού, Ξάνθης, Άρη και Παναθηναϊκού. Για τους ίδιους αγώνες, η Dimera εί-
χε προσφέρει 12 εκατ. τη σεζόν, ενώ η Nova που ξέρει καλύτερα την αγορά, έδι-
νε περίπου τα μισά. Την ίδια ώρα, με 30 εκατ. ευρώ, η συνδρομητική πλατφόρμα 
COSMOTE TV προβάλλει τους 138 αγώνες των 32 ομάδων του Champions 
League και 205 ματς των 48 συλλόγων του Europa League. Ο σ. Παππάς έδω-
σε τα διπλά για αγώνες 7 ομάδων, όπου μάλιστα οι 3 υποβιβάστηκαν, αλλά αντί 
να εισπράξει «μπράβο», έγινε στόχος ανόητων ρουσφετολογικών συνειρμών. Αυ-
τή η δολοφονία χαρακτήρα πλήγωσε τον Δρακογεννημένο, γιατί κάτι τέτοια τα κά-
νει το κατεστημένο και όχι το φιλολαϊκό μέτωπο της Αριστεράς με τους ακροδεξι-
ούς συμμάχους της.

Αγώνες μέχρι τελικής πτώσης
Η μοίρα των αγωνιστών της Κοινωνικής Απελευθέρωσης είναι να δικάζονται από 
τους μηχανισμούς της αστικής τάξης. Ισχύει και για την περίπτωση του σ. Παππά. 
Τούτες τις μέρες που ο άνεμος μας κυβερνά, στήνονται εναντίον του δικαστήρια με 
σαθρό κατηγορητήριο. Εκείνος, γίγαντας αληθινός, σηκώνεται όρθιος σαν τον Δη-
μητρώφ και τους δικαστές του μαστιγώνει σκληρά. «Όποιος δεν θέλει να είναι το 
αμόνι, πρέπει να γίνει σφυρί», είναι οι κουβέντες που δονούν τις καρδιές των προλε-
ταρίων, ενώ στα καταστήματα για μαστόρους, κατεβάζουν τις τιμές των σφυριών.
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Ο 
βουλευτής Ανατολικής 
Αττικής της Νέας Δη-
μοκρατίας, Βασίλης Οι-
κονόμου, μιλάει στην 

εφημερίδα Today press και τη δημο-
σιογράφο Δήμητρα Κούτρα για τα μέ-
τρα ανακούφισης των καταναλωτών 
που έρχονται, για την μικροπολιτική 
οπτική της αντιπολίτευσης στα θέμα-
τα της ακρίβειας και της ενεργειακής 
κρίσης, αλλά και για τη στάση της κυ-
βέρνησης απέναντι στο Ουκρανικό 
ζήτημα. Ακολουθεί η συνέντευξη του 
Βασίλη Οικονόμου: 

n Κε Οικονόμου, ο κόσμος βρί-
σκεται σε μεγάλη ανησυχία για 
τις μεγάλες αυξήσεις σε πετρέ-
λαιο και φυσικό αέριο, αλλά και 
σε βασικά είδη και αγαθά στο ρά-
φι, ενώ δεν πάει πίσω και η ΔΕΗ. 
Τι έχετε να πείτε;
Πέραν της αυξημένης -για τον Απρί-
λιο- επιδότησης ρεύματος και φυσι-
κού αερίου, της επιδότησης καυσίμων, 
της έκτακτης ενίσχυσης 200 ευρώ στα 
ταξί και των μέτρων για την ενίσχυ-
ση του αγροτικού κόσμου, η Κυβέρ-
νηση, σταθερά προσανατολισμένη 
στην ενίσχυση των πιο αδύναμων 
συμπολιτών μας, προχώρησε στην 
καταβολή έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους 
και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, 
καθώς και στους δικαιούχους αναπη-
ρικού επιδόματος, Ελάχιστου Εγγυη-
μένου Εισοδήματος και Επιδόματος 
Παιδιού. Παράλληλα, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αι-
σχροκέρδειας, διεξάγονται εντατικοί 
έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για 
την καταγραφή των αποθεμάτων και 
την επάρκειά τους, ώστε να μην περά-
σουν μετά στο ράφι του καταναλωτή 
σε αυξημένες τιμές. Και έτσι θα συνε-
χίσουμε για όσο διάστημα χρειαστεί, 
στηρίζοντας την κοινωνία σε αυτές 
τις δύσκολες, παγκόσμιες συγκυρίες. 
Για εμάς, είναι όρος απαραβίαστος η 
στήριξη του αδύνατου συμπολίτη μας. 
Ένα νέο «δεν πληρώνω» συριζαϊκής 
αντίληψης, δεν πρέπει να αφήσουμε 
να διαλύσει τη χώρα. 

n Έχετε βάλει ένα μεγάλο προσω-
πικό στοίχημα, τη δημιουργία Γε-
νικού Νοσοκομείου στα Μεσόγεια. 
Πού βρίσκεται αυτό το φιλόδοξο 
πρότζεκτ;
Η δημιουργία του Γενικού Νοσοκο-
μείου στα Μεσόγεια αποτελεί για μέ-
να ένα όνειρο ζωής. Είναι ένας στόχος, 
στον οποίο έχω εστιάσει εδώ και και-
ρό, καθώς χρόνια τώρα επισημαίνω το 
μεγάλο κενό ενός Γενικού Νοσοκομεί-
ου στα Μεσόγεια. Ένα σημαντικό θέ-

μα, το οποίο έχω εποικοδομητικά συ-
ζητήσει και με τον Βασίλη Κικίλια και 
με τον σημερινό υπουργό Υγείας, Θά-
νο Πλεύρη, αμέσως μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του. Η Νοσοκομεια-
κή κάλυψη γίνεται από τα Κρατικά και 
Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια του κεντρικού 
άξονα των Αθηνών, κοινώς, αν σου 
συμβεί το παραμικρό, πρέπει να πας 
στα νοσοκομεία του κέντρου. Με δεδο-
μένη την πυκνότητα του πληθυσμού, 
τη γνώση ότι ένα επείγον ιατρικό περι-
στατικό έχει αυξημένες πιθανότητες αί-
σιας έκβασης εφόσον αντιμετωπιστεί 
έγκαιρα, τον μεγάλο χρόνο για να φτά-
σει κάποιος σε αυτά τα Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα που βρίσκονται στο κέντρο 
της πόλης, σε συνδυασμό με τις περιο-
ρισμένες εξειδικευμένες δυνατότητες 
των Κέντρων Υγείας της περιοχής, εί-
ναι εμφανές ότι τα Μεσόγεια χρειάζο-
νται ένα Γενικό Νοσοκομείο. Το πρό-
τζεκτ αυτό έχει «μπει στις ράγες» και ο 
νούμερο ένα υποστηρικτής του, είναι ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός.

 
n Τον Δήμο Αχαρνών επισκέφθη-
κε και ο Γραμματέας της ΝΔ κος 

Παύλος Μαρινάκης. Είστε ο μό-
νος βουλευτής που τον συνόδευσε 
στην περιοδεία του…
Ναι, είναι αλήθεια ότι συνόδευσα 
τον Γραμματέα κατά την επίσκεψή 
του στον δήμο μας. Τέθηκαν μια σει-
ρά θέματα και από τον δήμαρχο, με 
προτεραιότητα τα θέματα ασφάλειας. 
Τέθηκε επί τάπητος η μεταφορά των 
αστυνομικών υπηρεσιών στο εγκα-
ταλειμμένο γυμνάσιο της Αυλίζας και 
η δημιουργία ενός νέου Αστυνομι-
κού Τμήματος εκεί. Πρέπει να υπάρ-
ξει επίσπευση των διαδικασιών, ακό-
μα και με νομοθετική ρύθμιση, ώστε 
να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατι-
κές καθυστερήσεις που δεν επιτρέ-
πουν την άμεση μεταφορά των υπη-
ρεσιών. Επίσης, συζητήσαμε για την 
Βαρυμπόμπη, η οποία επλήγη από 
τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, όπου 
υπάρχουν δύο προβλήματα που πρέ-
πει να επιλυθούν άμεσα. Αυτό της δι-
άνοιξης των εξόδων διαφυγής κι αυτό 
της αντιπλημμυρικής θωράκισης της 
περιοχής. Τέλος, συζητήσαμε σχετι-
κά με την ανάδειξη του Αρχαίου Θεά-
τρου και του Ιστορικού Κέντρου, ενός 
εμβληματικού έργου με πολλαπλές 
θετικές επιδράσεις για την πόλη. 

  
n Η ρωσική εισβολή έχει στόχο 
να αλλάξει με τη βία την ασφάλεια 
στην Ευρώπη;

Δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο ως Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Ο Ελληνισμός, ξέ-
ρει καλά από επιθέσεις και απειλές, 
ζώντας από καιρό τον ακρωτηριασμό 
της Κύπρου. Πρέπει να απομονώ-
σουμε τον «κατακτητή» και να θωρα-
κίσουμε την ανοιχτή Δημοκρατία απ’ 
τον λαϊκισμό, που σηκώνει κεφάλι για 
να γεφυρώσει τα άκρα και να αμφι-
σβητήσει ξανά τη σταθερή λειτουργία 
της Ευρώπης, επαναφέροντας βίαιες 
εποχές. Η Ευρώπη καλείται να σβή-
σει αμέσως τη φωτιά του πολέμου, 
που άναψε στην «καρδιά» της το ρω-
σικό καθεστώς. 

n Ο κος Τσίπρας ζητά εκλογές. 
Εσείς, τι απαντάτε;
Το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ απέδει-
ξε για μία ακόμα φορά, την τεράστια 
απόσταση, που χωρίζει τον κο Τσίπρα 
και τον ΣΥΡΙΖΑ από τις ανάγκες της 
κοινωνίας και τις παγκόσμιες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Κι αυ-
τό, αφενός γιατί βάζουν το κόμμα και 
την ιδεολογία πάνω από την Πατρίδα 
και  αφετέρου γιατί είναι ιδεολογικά 
εγκλωβισμένοι στο χρεοκοπημένο 

παρελθόν. Ο κος Τσίπρας -με όσα εί-
πε- απέδειξε πως παραμένει φιγούρα 
του χθες, που ούτε θέλει ούτε μπορεί 
να προσφέρει το ελάχιστο στην Πατρί-
δα και την κοινωνία. Ο κος Τσίπρας, 
στην πραγματικότητα, δεν θέλει εκλο-
γές γιατί όταν αυτές έρθουν, δεν γνω-
ρίζει καν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τρίτο 
κόμμα. Γι’ αυτό και προσπαθεί να επα-
ναφέρει το διχαστικό δίλημμα σοσια-
λισμός ή βαρβαρότητα. Εκείνος ταυτί-
ζεται με τον διχασμό, ενώ η Πατρίδα 
και η κοινωνία απαιτούν τη μέση οδό 
της σοβαρότητας, της ασφάλειας, της 
σταθερότητας, της δημοκρατίας και 
της ελευθερίας, την οποία μόνο η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπο-
ρεί να εξασφαλίσει. 

n Πώς βλέπετε το 14ο Συνέδριο 
της ΝΔ;
Η ΝΔ είναι μία ιστορική μεγάλη πα-
ράταξη που συσπειρώνει δυνάμεις 
από το Κέντρο, την Κεντροδεξιά και 
τη Δεξιά. Το σημείο σύγκλισης αυ-
τών των δυνάμεων είναι η πρόοδος 
του τόπου και αυτή την πρόοδο, μό-
νο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί 
να τη διασφαλίσει! Σε αυτό το συνέ-
δριο, λοιπόν, θα καταθέσουμε το σχέ-
διο μας για να επιτύχουμε τον στόχο 
μας και να χαράξουμε την πορεία για 
μια περήφανη Νίκη στις επικείμενες 
εθνικές εκλογές. 

ΒΑΣΊΛΗΣ ΟΊΚΟΝΟΜΟΥ
(ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ, ΑΝΑΤΟΛΊΚΗΣ ΑΤΤΊΚΗΣ)

«Όρος απαραβίαστος, η στήριξη
του αδύνατου συμπολίτη μας»

«Ο κος Τσίπρας παραμένει φιγούρα του χθες, που ούτε θέλει ούτε μπορεί
να προσφέρει το ελάχιστο στην Πατρίδα και την κοινωνία».

Της Δήμητρας Κούτρα
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ΑΡΘΡΑ/

Του Τάκη Θεοδωρικάκου (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη)

∆
ιανύουµε µια ιδιαίτερα 
δύσκολη περίοδο σε όλη 
την Ευρώπη και συνεπώς 
και στην πατρίδα µας. Τα 

δεδοµένα είναι η Ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, η ενεργειακή 
κρίση, η παγκόσµια διαταραχή της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, ο εισαγόµενος 
πληθωρισµός, αλλά και οι καθηµερινές 
προκλήσεις στο Αιγαίο αλλά και στον 
Έβρο, µε απειλές από παράνοµες 
µεταναστευτικές ροές. 
Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ο 
πρωθυπουργός και η κυβέρνηση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας κρατούν µε 
υπευθυνότητα το τιµόνι της χώρας, 
µε προτεραιότητα τη θωράκιση της 
πατρίδας, την ενότητα της κοινωνίας, 
τη συνοχή και την αλληλεγγύη, την 
οικονοµική ανάπτυξη και την ασφάλεια 
των πολιτών.
Στις µέρες µας, η εθνική ασφάλεια 
οφείλει να είναι η πρώτη µας 
προτεραιότητα. Η ασφάλεια των 
πολιτών, βασικό µας µέληµα. Η 
ΕΛ.ΑΣ. επιτελεί µε αποφασιστικότητα 
αυτή την αποστολή και στα δύο 
µέτωπα:
Στα σύνορα, αντιµετωπίζουµε µε 
επιτυχία καθηµερινά τις ασύµµετρες 
απειλές στον Έβρο. ∆ιασφαλίζουµε 
τα εθνικά σύνορα. Στο εσωτερικό της 
χώρας, η ΕΛ.ΑΣ. µάχεται καθηµερινά 
µε αποτελεσµατικότητα, έτσι ώστε να 
υπάρχει ασφάλεια για όλους, ασφάλεια 
παντού.
Οι αλλαγές που συντελέστηκαν από 
την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας 
και αναδεικνύουν αυτή την 
αποτελεσµατικότητα είναι οι εξής:
l Η εγκληµατικότητα, που αφορά στη 
µέση οικογένεια, µειώθηκε κατά 30% 
το τελευταίο 10µηνο, σε σχέση µε την 
προ καραντίνας περίοδο.
l Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε πολλά σκοτεινά 
εγκλήµατα και κραυγαλέες υποθέσεις, 
που συγκλόνισαν την κοινή γνώµη.
l Εγγυόµαστε την ασφάλεια στα 
πανεπιστήµια: η ΕΛ.ΑΣ. παρεµβαίνει 
σε κάθε νόµιµη καταγγελία, για να 
αντιµετωπίσει πράξεις βίας και ανοµίας. 

l Κάνουµε πράξη τα αποφασιστικά 
µέτρα κατά του χουλιγκανισµού.
l Υπερδιπλασιάσαµε τις νυχτερινές 
περιπολίες στις γειτονιές.
l Εφαρµόζουµε ειδικά επιχειρησιακά 
σχέδια για την πάταξη της παράνοµης 
µετανάστευσης. Μόνο το τελευταίο 
3µηνο, έχουν οδηγηθεί σε ΠΡΟΚΕΚΑ 
2.376 παράνοµοι µετανάστες.
l Αντιµετωπίζουµε την 
ενδοοικογενειακή βία µε την ίδρυση 
ειδικών γραφείων σε όλη την 
επικράτεια και τη συνεχή εκπαίδευση 
στελεχών.
l Εφαρµόζουµε µε συνέπεια τον Νόµο 
για τις διαδηλώσεις. Στη δηµοκρατία 
µας, είναι αυτονόητο το δικαίωµα της 
διαδήλωσης, της συνάθροισης αλλά 
είναι αυτονόητο και διασφαλισµένο 
δικαίωµα και η ελευθερία, η 
απρόσκοπτη µετακίνηση και η οµαλή 
κοινωνική και οικονοµική ζωή.
Στον τοµέα της ανασυγκρότησης του 
σώµατος:
l Επιταχύνεται η ψηφιοποίηση των 
υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
l Απελευθερώνονται, έτσι, 1.500 
αστυνοµικοί από τη διακίνηση 
δικογράφων και εντάσσονται στις 
υπηρεσίες προστασίας του πολίτη.

l Ενισχύουµε την προστασία των 
αεροδροµίων, δηµιουργώντας 
αίσθηµα ασφάλειας στους τουρίστες. 
l Αναβαθµίζουµε την εκπαίδευση 
των αστυνοµικών. 
l Συγκροτούµε διεθνείς συνεργασίες 
για την πάταξη του εγκλήµατος και 
την αντιµετώπιση της παράνοµης 
µετανάστευσης.

Το Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας 
έχει τίτλο το κεντρικό µήνυµα 
«∆ίπλα σε κάθε πολίτη» και θεωρώ 
ότι όλος ο ελληνικός λαός, πλέον 
γνωρίζει ότι µπορεί να ακουµπά στη 
Νέα ∆ηµοκρατία. Είναι η µεγάλη 
λαϊκή παράταξη που ενώνει όλους 
τους Έλληνες, που νοιάζεται για 
όλους τους Έλληνες. Ιδιαίτερα στις 
δύσκολες στιγµές, όταν υπάρχει 
κρίση, οι πολίτες ξέρουν ότι µπορούν 
µε σιγουριά να στηριχτούν στην 
πολιτική και στις αποφάσεις της 
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Με όπλο την αξιοπιστία µας και την 
αποτελεσµατικότητα, σε όλους τους 
κρίσιµους τοµείς, η Νέα ∆ηµοκρατία 
θα διεκδικήσει την ανανέωση της 
λαϊκής εντολής, µε αυτοδύναµη 
πλειοψηφία στο τέλος της τετραετίας.

«Η Νέα ∆ημοκρατία είναι
μια μεγάλη λαϊκή παράταξη
που ενώνει όλους τους Έλληνες»

Ξέρεις τι είναι να σου 
παίρνουν την μπουκιά 
από το στόμα;

Αυτό συµβαίνει και µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από την 
ανακοίνωση των χθεσινών µέτρων ανακούφισης των 
καταναλωτών από τον πρωθυπουργό.
Ο Αλέξης Τσίπρας, τους τελευταίους µήνες, ακολουθούσε 
µια µονόπλευρη αντιπολιτευτική ατζέντα, copy paste 
από την περίοδο 2012-15, που του πάει και στο ύφος και 
στο περιεχόµενο. Επένδυσε όλη την αντιπολιτευτική του 
δύναµη στις ξέφρενες αυξήσεις των τιµολογίων ρεύµατος 
και την ακρίβεια που προκαλούν, αποδίδοντας την πλήρη 
και αποκλειστική ευθύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λες και 
δεν υπάρχει πόλεµος και διεθνής ενεργειακή κρίση.
Τέλος πάντων, αυτή ήταν µέχρι χθες η τακτική του.
Ο κος Μητσοτάκης, µε τα µέτρα ανακούφισης που 
ανακοίνωσε και αναµένεται, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
κυβερνητικών παραγόντων, να µειώσουν τις αυξήσεις από 
την ενεργειακή κρίση κατά 80%, αφοπλίζει σε µεγάλο 
βαθµό το βαρύ πυροβολικό της αντιπολιτευτικής τακτικής 
του κου Τσίπρα.
Αποδοµούν το βασικό επιχείρηµα της αντιπολίτευσης, 
που τον κατηγορεί ανοιχτά για την αύξηση της τιµής του 
ρεύµατος και την αποφυγή αποτελεσµατικών µέτρων για 
τη µείωσή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρκέστηκε στην ανακοίνωσή 
του, να επικρίνει την κυβέρνηση για  καθυστέρηση στη 
λήψη αυτών των µέτρων. Και έχει δίκιο, γι’ αυτό και 
αποφασίστηκε η αναδροµικότητα επιστροφής χρηµάτων 
από τον περασµένο ∆εκέµβριο, που  διορθώνει την ατέλεια 
των αρχικών µέτρων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σ’ αυτή την 
ανακοίνωση µια µέρα πριν την έναρξη του 14ου Συνεδρίου 
της Ν∆, για να προλάβει τα µέλη του κόµµατος, που 
δικαιολογηµένα, θα µετέφεραν από τις περιοχές τους την 
οργή και την αυξηµένη δυσαρέσκεια των καταναλωτών.
Απέτρεψε, έτσι, τον κίνδυνο να δηµιουργηθεί µια εικόνα 
γκρίνιας στο Συνέδριο και  γνωρίζει πως η ακρίβεια, 
ιδιαίτερα στους λογαριασµούς ρεύµατος, έχει στοιχίσει στην 
κυβερνητική δηµοφιλία τους τελευταίους µήνες και έχει 
κλείσει την ψαλίδα µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τη στιγµή που ο κος Τσίπρας πραγµατοποιεί προεκλογική 
εκστρατεία για τον εαυτό του, µε το σύνθηµα «στείλτε τους 
τον λογαριασµό πίσω», ο κος Μητσοτάκης στην ουσία 
του απαντά µε τα µέτρα που έλαβε και θα λάβει, πως «ο 
λογαριασµός είναι πληρωµένος».
Το «κλεφτόδεντρο», που εφηύρε ο κος Τσίπρας ως 
απάντηση στο «λεφτοδέντρο», κιτρινίζει, ύστερα από 
την κυβερνητική απόφαση φορολόγησης κατά 90% των 
υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας, χρήµατα που θα 
επιστρέψουν στους  πελάτες τους. ∆εν γνωρίζουµε πόσα 
είναι αυτά, καθώς η ανεξάρτητη αρχή ενέργειας, η ΡΑΕ, σε 
λίγες µέρες θα ανακοινώσει το ποσό των υπερκερδών.
Ο κος Τσίπρας, από µόνος του, εκτίµησε το ποσό στο 1,5 
δισεκατοµµύρια ευρώ. Όσο υψηλότερο, τόσο περισσότερα 
χρήµατα θα µπούνε στον λογαριασµό για τις ελαφρύνσεις 
υπέρ των καταναλωτών. Αξίζει να περιµένουµε να δούµε 
το ακριβές ποσό, για να κρίνουµε και την αξιοπιστία των… 
«κλεφτόδεντρων» του κου Τσίπρα.

Του Ανδρέα Κωνσταντάτου 



Ο
ι ανθρώπινες κοινωνί-
ες δεν ήταν ποτέ ορθο-
λογικές. Ούτε πορεύ-
ονταν διαρκώς πάνω 

στις ράγες της σύνεσης, δίχως οι πα-
ραλογισµοί και οι ασυναρτησίες να 
χαρακτηρίζουν πολλές από τις συλ-
λογικές τους επιλογές. Όποια περί-
οδο της ανθρώπινης ιστορίας κι αν 
κοιτάξουµε, πάντα θα ξαφνιαζόµα-
στε από µικρά και µεγάλα γεγονότα, 
που ενώ ήταν εξόχως ανορθολογι-
κά και ολοφάνερα  (αυτο)καταστρο-
φικά, αυτά πέρασαν σαν οδοστρω-
τήρες πάνω από τη λογική και την 
ευθυκρισία, σφραγίζοντας την επο-
χή τους. 

Πάντα η ανθρώπινη ιστορία 
ήταν µια µάχη ανάµεσα στη λογι-
κή και στον παραλογισµό, ανάµε-
σα στη µετριοπάθεια και στην εξαλ-
λοσύνη, ανάµεσα στον γνωστικό 
και στον µωρό άνθρωπο, ανάµε-
σα στον φυσιολογικό και στον (µε 
πολλές έννοιες) «ψεκασµένο». Αυ-
τό που σήµερα ονοµάζουµε «λαϊκι-
σµό» και που τον θεωρούµε τον 
µέγιστο εχθρό µιας κοινωνίας που 
προσπαθεί να προκόψει, δεν έλει-
ψε ποτέ από κοντά µας. Με διάφο-
ρες παραλλαγές, ονόµατα, βιτρίνες 
και θεωρητικοποιήσεις, µας συνό-
δευε πάντα στη διαδροµή της αν-
θρώπινης ιστορίας. 

Σήµερα, µένουµε κατάπληκτοι 

από έναν Πούτιν, ο οποίος διευθύ-
νοντας µια χώρα που έχει µόλις το 
1,9% του παγκόσµιου ΑΕΠ, επιτί-
θεται ευθέως εναντίον ενός ολό-
κληρου δυτικού κόσµου, που κατέ-
χει το 50% του παγκόσµιου ΑΕΠ. 
Και λογικά σκεπτόµενοι όλοι εµείς, 
αναρωτιόµαστε αν αυτός ο τύπος 
έχει µακροπρόθεσµα κάποια ελ-
πίδα να κερδίσει τον πόλεµο που 
άνοιξε. Πλην δεν σκέπτονται όλοι 
λογικά σε τούτο τον πλανήτη, όπως 
δεν σκέπτονται λογικά όλοι και σε 
τούτη τη χώρα που ζούµε. Αλλιώς 
δεν θα υπήρχαν τόσοι έµµεσοι και 
άµεσοι υποστηρικτές του Πούτιν εν 
Ελλάδι, ούτε ανάµεσα τους θα ήταν 
εκείνοι, που το ‘χαν εύκολο να κα-
τεβαίνουν στους δρόµους για τα Βι-
ετνάµ και τις Βολιβίες, αλλά τώρα 
δυσκολεύονται να κατονοµάσουν 

τον επιτιθέµενο στην ίδια τους τη 
γειτονιά.   

Σάµατις δεν κινείται στην ίδια 
παρα-λογική σφαίρα η πεποίθηση 
ότι, ειδικά στην µικρή Ελλάδα, η 
αντιπολίτευσή µας (µόνο αυτή µέ-
σα σ’ έναν πλανήτη που καίγεται 
από το ίδιο πρόβληµα) βρήκε τον 
τρόπο να αντιµετωπίσει την αύξη-
ση των τιµών του ρεύµατος; Και 
προτείνει να αρνηθούµε να πλη-
ρώνουµε την «ρήτρα αναπροσαρ-
µογής». Το προτείνουν µε θράσος 
χιλίων πιθήκων, αυτοί  που ως κυ-
βέρνηση θέσπισαν και τη «ρήτρα» 
και το χρηµατιστήριο ενέργειας; 
Πώς το φαντάζονται, άραγε, το 
πράγµα; 

Πιστεύουν ότι ως λαός, δεν ξέ-
ρουµε πια πόσο µας κόστισαν τα 
«δεν πληρώνω» και τα λεφτόδε-

ντρα της προηγούµενης δεκαετίας, 
τότε που πήγαµε για «σεισάχθει-
ες» και σχισµένα µνηµόνια, για να 
βγούµε αχρείαστα τριπλοχρεωµέ-
νοι; Πλην, µια από τις βασικές ιδι-
ότητες του ανορθολογιστή, είναι ότι 
αρνείται να µάθει. Φτιάχνει κάθε 
φορά έναν κόσµο στα δικά του µέ-
τρα και αλίµονο στον πραγµατικό 
κόσµο αν δεν προσαρµοστεί στο 
εγκεφαλικό καλούπι, που έχει κα-
τασκευάσει η ψεκασµένη τους φα-
ντασία. Φταίει η πραγµατικότητα κι 
αυτό τον εξοργίζει. 

Ας µην µας αδικούµε όµως. 
Αυτό δεν είναι µόνο ελληνικό φαι-
νόµενο. Μόλις πρόσφατα κρατή-
σαµε την ανάσα µας στη Γαλλία, 
καθώς µια φασίστρια, υποστηρί-
χτρια του Πούτιν, κόντεψε να κερδί-
σει την εξουσία, εκµεταλλευόµενη 
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Πάντα η ανθρώπινη ιστορία ήταν µια µάχη ανάµεσα στη λογική και στον παραλογισµό,
ανάµεσα στη µετριοπάθεια και στην εξαλλοσύνη, ανάµεσα στον γνωστικό και στον µωρό

άνθρωπο, ανάµεσα στον φυσιολογικό και στον (µε πολλές έννοιες) «ψεκασµένο».

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆εν σκέπτονται όλοι λογικά σε τούτο τον πλανήτη, όπως δεν σκέπτονται λογικά 
όλοι και σε τούτη τη χώρα που ζούµε. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν τόσοι έµµεσοι και 
άµεσοι υποστηρικτές του Πούτιν εν Ελλάδι, ούτε ανάµεσα τους θα ήταν εκείνοι, που 
το ‘χαν εύκολο να κατεβαίνουν στους δρόµους για τα Βιετνάµ και τις Βολιβίες, αλλά 
τώρα δυσκολεύονται να κατονοµάσουν τον επιτιθέµενο στην ίδια τους τη γειτονιά.   

τα μόνιμα προβλήματά μας



την ακρίβεια που έφερε στον δικό 
της λαό ο Ρώσος εκλεκτός της. Και 
το πιο τροµερό ήταν ότι η Λεπέν 
φερόταν ως φαβορί µέχρι την τε-
λευταία στιγµή, διότι οι οπαδοί και 
ψηφοφόροι της άκρας αριστεράς 
προτιµούσαν να ψηφίσουν µια να-
ζίστρια από έναν αστό σοσιαλδη-
µοκράτη πολιτικό. Κοντολογίς, στις 
µεν ανατολικές κοινωνίες διαπρέ-
πουν οι δικτάτορες και στις δικές 
µας δυτικές δηµοκρατίες ταρακου-
νιούνται συθέµελα όλες οι παλιές 
σταθερές, που κρατούσαν σε ισορ-
ροπία το σύστηµα.

Να εξηγούµαστε, δεν εννοώ 
ότι ο πόλεµος υπέρ της λογικής και 

της µετριοπάθειας έχει χαθεί. Υπο-
στηρίζω, όµως, ότι πάντα θα βρι-
σκόµαστε στα χαρακώµατα αυτού 
του συγκεκριµένου πολέµου και 
κάθε φορά θα γιορτάζουµε προ-
σωρινές νίκες ή απρόσµενες ήττες 
µε άδηλο αποτέλεσµα. Και οι επό-
µενες εκλογές (και οι µεθεπόµε-
νες) εδώ στην Ελλάδα, µην απατά-
στε, σ’ αυτό το µοτίβο θα κινηθούν. 
Μεταξύ λογικής και παράνοιας, 
µεταξύ της κανονικότητας και του 
υποσχόµενου χάους, µεταξύ της 
κυβερνησιµότητας και της µακράς 
ακυβερνησίας. ∆εν θα έχει σηµα-
σία αν θα επικεντρώνονται λεκτικά 
στους λογαριασµούς του ρεύµατος 

ή στην τιµή της τοµάτας και του ψω-
µιού, άλλο θα είναι το συνολικό δι-
ακύβευµα. Αν θα προχωρήσουµε 
µε σύνεση µέσα στο διεθνές ναρ-
κοπέδιο που βρισκόµαστε ή αν θα 
κάνουµε συλλογικά ένα νέο salto 
mortale κι όποιον πάρει ο χάρος.

∆ιαβάζω αναλύσεις, σύµφω-
να µε τις οποίες, οι δυτικές κοινω-
νίες έχουν γίνει έρµαια του λαϊκι-
σµού και του ανορθολογισµού, 
διότι υπάρχουν µεγάλες κοινω-
νικές ανισότητες στο εσωτερικό 
τους. Σύµφωνοι, αλλά πότε είχαν 
εκλείψει από τον αναπτυγµένο κό-
σµο οι κοινωνικές ανισότητες; Πά-
ντα υπήρχαν τα κάτω πατώµατα της 
κοινωνικής διαστρωµάτωσης και 
οι πλούσιες οικονοµικά και µορ-
φωτικά ανώτερες τάξεις. Αυτό που 
µοιάζει να χάνεται στον κόσµο µας, 
είναι η µεγάλη µεσαία τάξη, που 
αποτελούσε το αµορτισέρ των κρα-
δασµών και των κοινωνικών εκρή-
ξεων. Όµως, αυτή η µεγάλη µεσαία 
τάξη της δύσης στηριζόταν στον δι-
αµοιρασµό ενός πλούτου, που ταξί-
δευε από τον τρίτο κόσµο προς τις 
δικές µας κοινωνίες. 

Για παραπάνω από εξήντα χρό-
νια µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλε-
µο, η Ευρώπη ενώ ήταν το 7-8% 
του παγκόσµιου πληθυσµού και 
είχε το 25% του παγκόσµιου ΑΕΠ, 
διέθετε στους πληθυσµούς της το 
60% των παγκόσµιων κοινωνι-
κών παροχών. Στην πραγµατικότη-
τα, επρόκειτο για τον πλούτο όλου 
του υπόλοιπου πάµφτωχου πλα-
νήτη, που µε διάφορους οικονο-
µικούς µηχανισµούς, ταξίδευε για 
να διαµοιραστεί στον τυχερό πλη-
θυσµό του ανεπτυγµένου κόσµου. 

Έτσι, διασφαλίζεται εύκολα και η 
κοινωνική ειρήνη και ο συλλογι-
κός ορθολογισµός. Σήµερα, που 
ο τρίτος κόσµος ξύπνησε και γιγα-
ντώθηκε, διεκδικώντας το µερίδιο 
του από τον παγκόσµιο πλούτο, οι 
κοινωνικές αντιθέσεις αυτοµάτως 
οξύνονται. Πολύ δε περισσότερο, 
όταν ο διπολικός κόσµος έγινε πο-
λυπολικός, µε τα κανόνια πλέον να 
βρυχώνται ανεξέλεγκτα.  

Τώρα πια δεν υπάρχει εξασφα-
λισµένος πλούτος για όλους µας. 
Οι αυριανές ευρωπαϊκές γενιές θα 
περάσουν χειρότερα από τις γενιές 
των παππούδων τους, χωρίς να δι-
αφαίνεται µια λύση που θα ικανο-
ποιεί όλους. Σ’ αυτό πατά και ο λαϊ-
κισµός και ο ανορθολογισµός και ο 
πολιτικός τσαρλατανισµός και ο αυ-
ταρχισµός κάθε µορφής. Κι αφού η 
οικονοµία δεν πρόκειται να δώσει 
λύση, θα ακροβατούµε διαρκώς 
πάνω στην κόκκινη γραµµή, ανά-
µεσα στη λογική που θα προσπα-
θεί να βρει εφικτές απαντήσεις σε 
δύσκολα προβλήµατα και στον λα-
ϊκισµό που θα εκµεταλλεύεται την 
οργή, προς όφελος όσων προτι-
µούν να γκρεµίζουν παρά να χτί-
ζουν. Έτσι θα ζούµε εφεξής, µ’ αυ-
τά θα παλεύουµε.  
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Αυτό δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο. Μόλις 
πρόσφατα κρατήσαµε την ανάσα µας στη Γαλλία, καθώς 
µια φασίστρια, υποστηρίχτρια του Πούτιν, κόντεψε να 
κερδίσει την εξουσία, εκµεταλλευόµενη την ακρίβεια που 
έφερε στον δικό της λαό ο Ρώσος εκλεκτός της. Και 
το πιο τροµερό ήταν ότι η Λεπέν φερόταν ως φαβορί µέχρι 
την τελευταία στιγµή, διότι οι οπαδοί και ψηφοφόροι 
της άκρας αριστεράς προτιµούσαν να ψηφίσουν µια 
ναζίστρια από έναν αστό σοσιαλδηµοκράτη πολιτικό.

Τώρα πια δεν υπάρχει 
εξασφαλισµένος πλούτος για όλους 

µας. Οι αυριανές ευρωπαϊκές 
γενιές θα περάσουν χειρότερα  
από τις γενιές των παππούδων 
τους, χωρίς να διαφαίνεται µια 
λύση που θα ικανοποιεί όλους.   

Σ’ αυτό πατά και ο λαϊκισµός  
και  ο ανορθολογισµός και 

ο πολιτικός τσαρλατανισµός 
και ο αυταρχισµός κάθε µορφής.



‘‘

Μ
παίνοντας στο γραφείο 
του Βασίλη Σπανάκη 
βλέπεις χειροποίητες 
εκκλησιαστικές εικό-

νες, ένα φιλοτέχνηµα µε την Αγία 
Σοφία, οικογενειακές φωτογραφίες 
και ένα χάρτη µε τις γειτονιές του Νο-
τίου Τοµέα Αθηνών. ∆εν λείπει από 
το γραφείο του φυσικά, η σηµαία της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, δίπλα στην Ελ-
ληνική και στην Ευρωπαϊκή.  

Καταλαβαίνεις αµέσως τον άν-
θρωπο και πολιτικό, Βασίλη Σπανά-
κη. «Πάντα δίπλα σας» ήταν και συ-
νεχίζει να είναι το σύνθηµά του. 

Πιστεύει ότι δεν πρέπει να είµα-
στε θεατές, αλλά διαµορφωτές των 
εξελίξεων. Θεωρεί ότι οι πολιτικοί 
πρέπει να δίνουν άµεσα λύσεις στα 
προβλήµατα των πολιτών και ανα-
γνωρίζει την ανάγκη για µία διαφο-
ρετική και ειλικρινή σχέση µεταξύ 
βουλευτή και πολίτη.

n Πείτε µου για το 14ο Συνέδριο 
της Ν∆.
Είναι ένα Συνέδριο µε συµµετοχές 
ρεκόρ για τα δεδοµένα συνεδρίου 
πολιτικού κόµµατος, µε πάνω από 
5.000 συµµετοχές συνέδρων και πα-
ρατηρητών. Το Συνέδριο της Νέας 
∆ηµοκρατίας έχει διπλή κατεύθυν-
ση, αφού είναι συνέδριο αρχών και 
θέσεων, αλλά και συνέδριο οργανω-
τικό για το µέλλον του κόµµατος και 
τη θεσµική παρουσία της παράταξης 
στην κοινωνία. Άλλωστε, ο τίτλος του 
Συνεδρίου «∆ίπλα σε κάθε πολίτη» 
φανερώνει την πρόθεση που υπάρχει 
για να αγκαλιάσουµε το σύνολο των 
πολιτών. Η Ν∆ είναι ένα κόµµα για 
όλους, ένα κόµµα ανοιχτό και γι’ αυ-
τόν τον λόγο οι Έλληνες πολίτες δια-

χρονικά την εµπιστεύονται. Αξίζει 
να τονίσω ότι είναι ένα συνέδριο µε 
εσωκοµµατικές εκλογές, που πραγ-
µατοποιήθηκαν πριν λίγους µήνες, µε 
νεοεκλεγµένους συνέδρους που θα 
εκλέξουν τη νέα Πολιτική Επιτροπή. 
Η νέα αυτή Πολιτική Επιτροπή θα εί-
ναι η επιτροπή της νέας νίκης, που θα 
έρθει στις εκλογές του 2023.

n Σας φοβίζει το ενδεχόµενο να 
ξαναζήσει η χώρα µας µία υγειο-
νοµική κρίση;
∆ιανύουµε µια πρωτοφανή οικονο-
µική κρίση, αποτέλεσµα της υγειο-
νοµικής κρίσης και κυρίως του πολέ-
µου στην Ουκρανία. Η υγειονοµική 
κρίση τα τελευταία δύο χρόνια αντι-
µετωπίστηκε µε επιτυχία από την ελ-

ληνική κυβέρνηση. Οργανωθήκαµε 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αντι-
µετωπίσαµε µε υπευθυνότητα κά-
θε δυσκολία και κυρίως λάβαµε εύ-
στοχα και ουσιαστικά µέτρα για την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεών της. 
Θέλω να θυµίσω στους αναγνώστες 
µας τον υπερδιπλασιασµό των Μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας, τη λει-
τουργία των Μονάδων Αυξηµένης 

Φροντίδας, το υποδειγµατικό πρό-
γραµµα εµβολιασµών, την ενίσχυ-
ση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό, την αναβάθµιση της πρωτοβάθµι-
ας φροντίδας υγείας και πολλά άλλα 
ζητήµατα που λύθηκαν, ενώ διανύαµε 
την υγειονοµική κρίση. Σε κάθε περί-
πτωση, όλοι µας γίναµε γνώστες θε-
µάτων που δεν γνωρίζαµε µέχρι χθες 
και σήµερα είµαστε εµπειρότεροι συ-
γκριτικά µε το 2020. ∆εν µε φοβίζει 
µια υγειονοµική κρίση, γιατί η χώρα 
έχει µια υπεύθυνη κυβέρνηση, έναν 
καλό καπετάνιο και κυρίως έχει έντο-
να αντανακλαστικά για να διαγνώσει 
τις πραγµατικές ανάγκες. Και σε αυ-
τό το αποτέλεσµα, ο ρόλος του κόµµα-
τος είναι αρκετά σηµαντικός. Οι οργα-
νώσεις µας, τα στελέχη µας, τα µέλη 
µας είναι η ασπίδα για την αντιµετώ-
πιση κάθε προβλήµατος της καθηµε-
ρινότητας. Το κόµµα αφουγκράζεται 
την καθηµερινότητα των πολιτών και 
στέλνει το µήνυµά του έγκαιρα στην 
κυβέρνηση, συµβάλλοντας ταυτόχρο-
να στην προώθηση του κυβερνητικού 
έργου, που τα τελευταία τρία χρόνια 
είναι και εύστοχο και πλούσιο. 

n Σας έχουµε δει να περπατάτε 
δίπλα στον κόσµο µέσα στις γειτο-
νιές των νοτίων προαστίων. Είναι 
εύκολο κάτι τέτοιο για έναν πολι-
τικό;Τι ακούτε από τον κόσµο;
Πριν λίγες εβδοµάδες, πραγµατοποίη-
σα µια πολιτική οµιλία σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού µε 
τίτλο: «Νέα ∆ηµοκρατία, η µεγάλη λα-
ϊκή παράταξη της εθνικής ευθύνης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης». Η οµι-
λία µου αυτή έγινε ενόψει του Συνε-
δρίου και σ’ αυτό το διάστηµα άκουσα 

BΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ
 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆ – ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

«Η ακρίβεια είναι προσωρινή, είναι 
εισαγόμενη και κυρίως ενεργειακή»

«Σε µία κρίση τα µέτρα πρέπει να έχουν δύο χαρακτηριστικά. Να είναι συνεχόµενα
και να καλύπτουν όλα τα εισοδήµατα, µε προτεραιότητα στα πιο αδύναµα».

Η αντιπολίτευση εί-
ναι εγκλωβισµένη, 
στερείται ουσιαστι-
κού και προτασια-
κού λόγου, και κυρί-
ως, λειτουργεί σαν 
να µην έχει κυβερ-
νήσει ούτε µια µέρα. 
Η Κυβέρνησή µας 
λέει καθηµερινά την 
αλήθεια και µε κάθε 
πολιτικό κόστος. 

Της ∆ήµητρας Κούτρα

Ο τίτλος του Συνεδρίου “∆ίπλα σε 
κάθε πολίτη” φανερώνει την πρόθεση 
που υπάρχει για να αγκαλιάσουµε το 
σύνολο των πολιτών. Η Ν∆ είναι ένα 
κόµµα για όλους.12
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αρκετά θέματα από τους πολίτες, κυ-
ρίως της εκλογικής μου περιφέρειας. 
Θέματα, τα οποία θα αναδείξω μέσα 
στο κοινοβούλιο, αλλά και από το βή-
μα του Συνεδρίου, το Σάββατο 7 Μα-
ΐου. Πράγματι περπατάω δίπλα στον 
κόσμο, όπως περπατούσα και πριν τις 
εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Στις γει-
τονιές που με ανέδειξαν βουλευτή, όχι 
μόνο από υποχρέωση απέναντι στον 
κόσμο αυτόν, αλλά γιατί θεωρώ ότι η 
σχέση Βουλευτή και πολίτη πρέπει να 
μπει σε νέα βάση. Και το εννοώ αυτό. 
Γιατί σήμερα στην κοινωνία, αλλά και 
στην οικονομία έχουμε νέα δεδομένα. 
Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκί-
νησε από πολύ μικρή ηλικία. Είναι εύ-
κολο να ακούς τα προβλήματα του κό-
σμου, αλλά δύσκολο να δίνεις άμεσες 
λύσεις. Και ξέρετε ότι γι’ αυτό αγωνί-
ζομαι καθημερινά και με κάθε τρόπο. 
Συμμερίζομαι την αγωνία τους για το 
μέλλον και δίνω μεγάλη βάση στα θέ-
ματα που αφορούν την καθημερινότη-

τα των πολιτών, όπως η ταλαιπωρία 
τους σε σχέση με τις δημόσιες υπηρε-
σίες, οι προσωρινές αυξήσεις του ρεύ-
ματος, οι τιμές των αγαθών πρώτης 
ανάγκης, τα θέματα υγείας που τους 
απασχολούν.

n Πώς αισθάνεστε που αυτή την 
στιγμή είστε μέσα στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο; Ήταν τυχαία η επι-
λογή να ασχοληθείτε με την πο-
λιτική;
Το 2019, ζήτησα από τους πολίτες 
να με εμπιστευτούν ως εκπρόσωπό 
τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, λέ-
γοντάς τους «είμαι ένας από εσάς». 
Έτσι αισθάνομαι και σήμερα. Η ενα-
σχόλησή μου με την πολιτική δεν εί-
ναι τυχαία, αλλά θέλω να σας εξο-
μολογηθώ ότι δεν θα μπορούσα να 
φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πο-
λιτική. Σε προσωπικό επίπεδο, έχω 
ερμηνεύσει γιατί μου συμβαίνει αυ-
τό. Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι τρία 

χρόνια βουλευτής δεν έχω καταφέ-
ρει να βρω την ισορροπία μεταξύ πο-
λιτικής και οικογενειακών στιγμών. 
Από μικρός πίστευα και πιστεύω ότι 
όλοι πρέπει να ασχολούμαστε με την 
πολιτική ενεργά και σε κάθε επίπεδο. 
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που 
έχω ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση 
και τον συνδικαλισμό, γιατί η σύγ-
χρονη πολιτική απαιτεί άμεσες λύ-
σεις για τους πολίτες από τους πολι-
τικούς. Και γι’ αυτόν τον λόγο, η Νέα 
Δημοκρατία, ενώ κυβερνά τρία χρό-
νια, είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις 
και η διαφορά της με το δεύτερο κόμ-
μα θα είναι αρκετά μεγαλύτερη από 
αυτή που αποτυπώνεται σήμερα. Για-
τί η κυβέρνηση είναι κοντά στους πο-
λίτες και λαμβάνει εύστοχα μέτρα. 
Έχουμε έναν από τους πιο αποφασι-
στικούς πρωθυπουργούς που έχουν 
περάσει από το τιμόνι της Ελλάδος. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανα-
δειχθεί ως ένας από τους κορυφαί-

ους Ευρωπαίους ηγέτες και δεν ήταν 
τυχαία η επιλογή μου να ασχοληθώ 
με την κεντρική πολιτική σκηνή με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Προ-
εδρία της Νέας Δημοκρατίας. 

n Τι μέτρα πρέπει να πάρει η 
κυβέρνηση για την ακρίβεια τη 
στιγμή που η βενζίνη και η ΔΕΗ 
είναι στο κόκκινο;
Σε μία κρίση τα μέτρα πρέπει να 
έχουν δύο χαρακτηριστικά. Να εί-
ναι συνεχόμενα και να καλύπτουν 
όλα τα εισοδήματα, με προτεραιότη-
τα στα πιο αδύναμα. Επιτρέψτε μου, 
όμως, να αναφερθώ στα μέτρα που 
ήδη έχουμε λάβει, που ξεπερνούν τα 
4 δισ. για τη στήριξη νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων έναντι των ενεργεια-
κών ανατιμήσεων. Αυτό, όμως, δεν 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να λάβουμε 
και άλλα μέτρα. Και θα λάβουμε και 
άλλα μέτρα για τη μείωση των φορο-
λογικών συντελεστών, τη στήριξη των 
χαμηλών εισοδημάτων (για τους χα-
μηλόμισθους και τους χαμηλοσυντα-
ξιούχους), την ενίσχυση της απασχό-
λησης, τον έλεγχο των τιμών σε όλα 
τα αγαθά, την επιδότηση στους λογα-
ριασμούς ρεύματος και πολλά άλλα. 
Σίγουρα, πρέπει να τρέξουμε πιο γρή-
γορα. Όχι γιατί θα έχουμε εκλογές σε 
ένα χρόνο, αλλά γιατί η Κυβέρνησή 
μας έδωσε προοπτικές στην ελληνι-
κή οικονομία και δεν πρέπει με τίπο-
τα να φρενάρει η πορεία αυτή. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε τη 
μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι απο-
τέλεσμα της επιτυχημένης μας οικο-
νομικής πολιτικής. Για πρώτη φορά, 
στο θέμα της ενίσχυσης της απασχό-
λησης, έχουμε συγκεκριμένες πολι-
τικές και  προγραμματισμό για πάνω 
από 100.000 νέες θέσεις εργασίας 
μέσα στο 2022. Επίσης, σημαντική 
ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού, 
όπως διαμορφώθηκε από 1ης Μαΐου, 
η οποία υπερκαλύπτει τον προσωρι-
νό πληθωρισμό. Όμως, έχουμε να κά-
νουμε ακόμα πολλά για τους συνταξι-
ούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους, 
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η Κυ-
βέρνηση δεν θα διστάσει να τροπο-

ποιήσει τον προϋπολογισμό -όσες 
φορές χρειαστεί- με μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα ήθε-
λα, όμως, να επισημάνω στους ανα-
γνώστες μας ότι η ακρίβεια αυτή έχει 
τρία χαρακτηριστικά: είναι προσωρι-
νή, είναι εισαγόμενη και κυρίως εί-
ναι ενεργειακή. Φυσικά, δεν θα ήθε-
λα να σκεφτώ τι θα είχε συμβεί στην 
κοινωνία και στην οικονομία, αν είχα-
με άλλη κυβέρνηση. 

n Η αντιπολίτευση κατηγορεί 
την κυβέρνηση για αποτυχία 
στην αντιμετώπιση της πανδημί-
ας και καθυστέρηση για ενίσχυ-
ση του ΕΣΥ. Τι απαντάτε στις κα-
τηγορίες αυτές;
Η αντιπολίτευση είναι εγκλωβισμέ-
νη, στερείται ουσιαστικού και προτα-
σιακού λόγου, και κυρίως, λειτουργεί 
σαν να μην έχει κυβερνήσει ούτε μια 
μέρα. Η Κυβέρνησή μας λέει καθη-
μερινά την αλήθεια και με κάθε πο-
λιτικό κόστος. Η απάντηση στις κα-
τηγορίες της αντιπολίτευσης έρχεται 
προσωρινά από τις δημοσκοπήσεις, 
αλλά κυρίως θα έρθει στις εθνικές 
εκλογές του 2023. 

n Υπάρχει κάποιος κίνδυνος δη-
μοσιονομικού εκτροχιασμού, 
όταν θα έχει τελειώσει αυτή η 
πανδημία;
Η οικονομική μας πολιτική είναι 
πολιτική της χρυσής τομής, προ-
κειμένου να έχουμε μέτρα που θα 
βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις και ταυτόχρονα να αποφύ-
γουμε τον κίνδυνο δημοσιονομικού 
εκτροχιασμού. Δεν υπάρχει κανένας 
απολύτως κίνδυνος. Είμαι αισιόδο-
ξος, όμως πιστεύω ότι έχουμε πολ-
λές προκλήσεις μπροστά μας. Η δι-
εθνής κρίση σίγουρα χρειάζεται μια 
ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Ξεπερνά 
τα σύνορα της χώρας μας και θα εί-
ναι πολύ σημαντική η επόμενη Σύνο-
δος Κορυφής. Σε κάθε περίπτωση, η 
σημαία των διεκδικήσεων έχει υψω-
θεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και η χάραξη της 
εθνικής μας πολιτικής για την αντιμε-
τώπισης της ενεργειακής κρίσης είναι 
σταθερή και συγκεκριμένη. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

«Πράγματι περπατάω 
δίπλα στον κόσμο, όπως 
περπατούσα και πριν τις 
εκλογές της 7ης Ιουλίου 
2019. Στις γειτονιές που 
με ανέδειξαν βουλευτή, 
όχι μόνο από υποχρέωση 
απέναντι στον κόσμο 
αυτόν, αλλά γιατί θεωρώ 
ότι η σχέση Βουλευτή 
και πολίτη πρέπει να 
μπει σε νέα βάση. Και 
το εννοώ αυτό», τονίζει 
στην Δήμητρα Κούτρα ο 
Βασίλης Σπανάκης.

‘‘

«Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει
τον προϋπολογισμό, όσες φορές και
αν χρειαστεί, για να στηρίξει τους πολίτες»

13
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Η 
κυβέρνηση της Ου-
κρανίας κατηγορεί 
τη Ρωσία πως κατέ-
σχεσε 400.000 τό-

νους σιτηρών από περιοχές της 
χώρας, που κατέλαβαν οι ένοπλες 
δυνάµεις της, από την 24η Φε-
βρουαρίου.

Πρόκειται, χονδρικά, για το ένα 
τρίτο των αποθεµάτων σιτηρών στη 
Χερσώνα, στη Ζαπορίζια, στο Ντα-
νιέτσκ και στο Λουγκάνσκ, όπως 
είπε ο υπουργός Γεωργίας της Ου-
κρανίας, Τάρας Βισότσκι.

Πριν ξεσπάσει η σύρραξη, στις 
περιοχές αυτές ήταν αποθηκευ-
µένοι 1,3 εκατ. τόνοι σιτηρών για 
τον καθηµερινό εφοδιασµό και για 

σπορά. «∆εν υπήρχαν στρατηγικά 
αποθέµατα», δήλωσε ο υπουργός, 
προειδοποιώντας πως εάν οι διαθέ-
σιµες ποσότητες µειωθούν περαιτέ-
ρω, υπάρχει κίνδυνος λιµού.

Όπως όλα δείχνουν, ο Πούτιν 
θέλει να το «παίξει»… Στάλιν του 
2022, αφού µε τα όπλα βλέπει ότι 
δεν καταφέρνει και πολλά από τα 
σχέδιά του στην Ουκρανία.

Η κατηγορία του Κιέβου
ανακινεί οδυνηρές µνήµες
και παλιές πολεµικές.
Κατά ουκρανικές πηγές, από 4 έως 
7 εκατοµµύρια άνθρωποι λιµοκτό-
νησαν στην Ουκρανία την περί-
οδο 1932-1933, όταν ο 

τότε δικτάτορας της Σο-
βιετικής Ένωσης, ο Ιωσήφ Στά-

λιν, επέβαλε κολεκτιβοποίηση των 
αγροτών και διέταξε να κατάσχο-
νται τα σιτηρά. Ωστόσο, θάνατοι 

από πείνα είχαν, επίσης, καταγρα-
φεί στη νότια Ρωσία και στο Κα-
ζακστάν, την ίδια περίοδο. Για την 
Ουκρανία, επρόκειτο για «γενοκτο-
νία» διατεταγµένη από τη Μόσχα, 
την οποία αποκαλεί Γολοντοµόρ, 
«Μεγάλο Λιµό».

Τι είναι ο Μεγάλος Λιµός
της Ουκρανίας ή Γολoντοµόρ 
Ο Μεγάλος Λιµός της Ουκρανίας 
(1932-1933) ή Γολoντοµόρ  υπήρ-
ξε µία από τις µεγαλύτε-
ρες εθνικές κατα-
σ τ ρ ο φ έ ς 

στη σύγχρονη 
ιστορία της Ουκρανίας, 

που συνοδεύτηκε από το θάνα-
το εκατοµµυρίων ανθρώπων. Ο λι-
µός επηρέασε και άλλες περιοχές 
της Σοβιετικής Ένωσης, ωστόσο, 
εκδηλώθηκε µε µεγαλύτερη έντα-
ση και περισσότερα θύµατα στην 
Ουκρανία και σε γειτονικές περι-
οχές της.

Οι αρχικές εκτιµήσεις για τον 

αριθµό θανάτων, από ιστορικούς 
και κυβερνητικούς αξιωµατούχους, 
είχαν µεγάλες αποκλίσεις. Σύµφω-
να µε τις µερικές εκτιµήσεις, µέχρι 
και 12 εκατοµµύρια Ουκρανοί πέ-
θαναν από τον λιµό. Μια κοινή δή-
λωση των Ηνωµένων Εθνών που 
υπογράφηκε από 25 χώρες, 
το 2003, κάνει λόγο 
για 7-10 εκα-

τοµµύρια θανάτων. 
Περαιτέρω έρευνες έχουν 

µειώσει τον εκτιµώµενο αριθµό 
θανάτων σε 3,3 µε 7,5 εκατοµµύ-
ρια. Σύµφωνα µε ευρήµατα του ∆ι-
καστηρίου Κιέβου του 2010, οι δη-
µογραφικές απώλειες εξαιτίας του 
λιµού ανήλθαν σε 10 εκατοµµύρια, 
µε 3,9 άµεσους θανάτους από το λι-
µό και επιπλέον 6,1 εκατοµµύρια 
ως έλλειµµα γεννήσεων.

Οι περισσότεροι αναλυτές θε-
ωρούν πως ο λιµός της Ουκρανί-
ας ήταν συνέπεια της οικονοµικής 
πολιτικής, που ακολούθησε η Σο-

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΙΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (1932-1933)

Ο Πούτιν… αλά Στάλιν 
ΚΛΕΒΕΙ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

Περίπου 9 δεκαετίες από το έγκληµα των Μπολσεβίκων, οι µνήµες ζωντανεύουν
για πείνα στο Κίεβο, µετά την αποκάλυψη ότι οι Ρώσοι κλέβουν τα σιτηρά 

Μια επιζήσασα
του λιµού, η Νίνα 
Πόποβιτς, περιέ-
γραψε τα γεγονότα: 
«Ήταν τροµακτικά 
χρόνια. Οι µητέρες 
έκοβαν κοµµάτια τα 
παιδιά τους, τα έρι-
χναν σε κατσαρόλες 
να τα µαγειρέψουν 
και τα έτρωγαν».

Του Νίκου Παπαδόπουλου

  HOLOD
OMOR

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας 
κατηγορεί τη Ρωσία πως κατέσχεσε 
400.000 τόνους σιτηρών από 
περιοχές της χώρας, που 
κατέλαβαν οι ένοπλες δυνάµεις 
της, από την 24η Φεβρουαρίου. 
Πρόκειται, χονδρικά, για το ένα 
τρίτο των αποθεµάτων σιτηρών 
στη Χερσώνα, στη Ζαπορίζια, στο 
Ντανιέτσκ και στο Λουγκάνσκ, 
όπως είπε ο υπουργός Γεωργίας 
της Ουκρανίας, Τάρας Βισότσκι.
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Γράφει ο Γιάννης ΚαντέληςΓράφει ο

«Απαντήσεις στα
πραγματικά προβλήματα
που απασχολούν
τις Ελληνίδες
και τους Έλληνες»
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Μ ε στόχο την ανάδειξη του κοινωνικού και προ-

οδευτικού χαρακτήρα της «γαλάζιας» παράτα-
ξης και απολογισµό των πεπραγµένων κατά τη 

διακυβέρνηση της χώρας, σε µια εξαιρετικά κρίσιµη συ-
γκυρία, ξεκίνησε από χθες, Παρασκευή, το 14ο Συνέδριο 
της Ν∆.

Οι εργασίες πραγµατοποιούνται εν µέσω µιας πρωτο-
φανούς παγκόσµιας κρίσης, απόρροια της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία. Η ενεργειακή ακρίβεια και ο πληθω-
ρισµός αποτελούν δοκιµασία για τους πολίτες και η εποχή 
που διανύουµε, αυξάνει την ανασφάλεια και δηµιουργεί 
συνθήκες αγωνίας.

Όπως είπαν στην «TP» συνεργάτες του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, στο Συνέδριο «θα δώσουµε απαντήσεις στα 
πραγµατικά προβλήµατα που απασχολούν τις Ελληνίδες 
και του Έλληνες», διότι, όπως τονίζουν, «αυτό που περιµέ-
νουν από εµάς είναι λύσεις και όχι κούφια λόγια και αό-
ριστες υποσχέσεις».

Άτυπη προεκλογική περίοδος 
Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει το γεγονός ότι έχουµε εισέλ-
θει σε µια άτυπη προεκλογική περίοδο, όποτε κι αν στη-
θούν οι κάλπες, καθώς το αργότερο σε ένα χρόνο από την 
διεξαγωγή του Συνεδρίου, οι πολίτες θα κληθούν να επι-
λέξουν την επόµενη κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός, στις 
οµιλίες του στην έναρξη και τη λήξη των εργασιών, θα κά-
νει εκτενή αναφορά στα πεπραγµένα των τριών χρόνων 
διακυβέρνησης και θα επιβεβαιώσει ότι ο ίδιος και η κυ-
βέρνησή του «είναι η µοναδική αξιόπιστη δύναµη, που 
µπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και τις προκλή-
σεις της εποχής». Σε αυτό το διάστηµα, κλήθηκε να αντιµε-
τωπίσει αλλεπάλληλες κρίσεις, που ξεκίνησαν µε την επι-
χείρηση εισβολής, στον Έβρο, χιλιάδων µεταναστών από 
την Τουρκία, την κρίση στο Αιγαίο το καλοκαίρι του 2020, 
την πανδηµία και τώρα την ενεργειακή κρίση.

Μεταρρυθµιστικό πρόγραµµα 
Ο κος Μητσοτάκης θα τονίσει ότι παρά τις δυσκολίες αυ-
τές, προχώρησε χωρίς ενδοιασµούς το µεταρρυθµιστικό 
του πρόγραµµα και έδωσε έµφαση, τόσο στην στήριξη των 
πιο αδύναµων όσο και της µεσαίας τάξης, που είχε «χτυπη-
θεί» από την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Ειδική αναφορά θα κάνει 
στη µείωση των φορολογικών συντελεστών, του ΕΝΦΙΑ, 
αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών, στηρίζοντας στην 
πράξη το εισόδηµα των πολιτών, αλλά και την στήριξη σε 
εργαζόµενους και επιχειρήσεις για να σταθούν όρθιοι και 
να βγουν από την κρίση της πανδηµίας. «Η ανεργία µειώ-
θηκε 4 µονάδες, το επενδυτικό περιβάλλον άλλαξε µε δι-
εθνείς κολοσσούς να επενδύουν στη χώρα, ενώ την ίδια 
ώρα ενισχύσαµε την ασφάλεια, κλείσαµε τα σύνορα στην 
παράνοµη µετανάστευση και ψηφιοποιήσαµε το κράτος», 
όπως αναφέρουν αρµόδιες πηγές. Το µήνυµα που επιδι-
ώκει να περάσει ο πρωθυπουργός είναι ότι «η Ν∆ είναι 
ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόµµα, που εκφράζει την πρό-
οδο στη χώρα και οι πολιτικές που εφαρµόζει είναι προς 
όφελος όλων των Ελλήνων».

Παράλληλα, θα τεθεί και το πλαίσιο για το επόµενο δι-
άστηµα. Σήµερα, δεύτερη µέρα των εργασιών του Συνε-
δρίου, θα πραγµατοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέ-
δρων σε έξι θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι: 
● «Ασφάλεια για όλους», 
● «Προστασία του Περιβάλλοντος και αντιµετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης», «Καθηµερινότητα: Κράτος φιλικό 

για τους πολίτες & ∆ίκαιη ανάπτυξη», 
● «Ενδυνάµωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας», 
● «Νέα ∆ηµοκρατία: Τολµά να εξελίσσεται, µένοντας στα-
θερή στις αξίες της» και 
● «Πολιτικές για τους νέους».

Οι ∆ιεθνείς Συµφωνίες 
Οι εµβληµατικές ∆ιεθνείς Συµφωνίες που υπεγράφησαν 
µε τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, η αµυντική θωράκιση της χώ-
ρας και η ενεργή συµµετοχή της Ελλάδας σε όλες τις κρί-
σιµες αποφάσεις για το µέλλον της Ευρώπης και της πε-
ριοχής εκτιµώνται ως µια σφραγίδα της κυβέρνησης της 
Ν∆ και θα αποτυπωθεί από τις παρεµβάσεις στο συνέ-
δριο. Επίσης, κατά τη συζήτηση για τους νέους, θα πα-
ρουσιαστούν, σύµφωνα µε πληροφορίες, µέτρα και προ-
τάσεις για τη στήριξή τους, όπως προγράµµατα στέγασης 
για νέα ζευγάρια.

Πορεία προς τις εκλογές
Οι βασικές αρχές και τα µηνύµατα, που θα εκπέµψει η Ν∆ 
από το Συνέδριό της, θα χαρακτηρίσουν την πορεία έως 
τις εκλογές. «∆εν είναι συνέδριο εξαγγελιών, είναι ένα 
πολιτικό συνέδριο µε κοινωνικό προοδευτικό χαρακτή-
ρα», σπεύδουν να διευκρινίσουν από την Πειραιώς και 
κάνουν αντιδιαστολή µε το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που 
προηγήθηκε και αυτό του ΚΙΝΑΛ που έπεται. Όσον αφο-
ρά την αξιωµατική αντιπολίτευση, κάνουν λόγο για ξεκα-
θάρισµα λογαριασµών στο εσωτερικό της Κουµουνδού-
ρου και προσπάθεια του κου Τσίπρα να επικρατήσει επί 
όσων τον αµφισβητούν. Το Συνέδριο του ΚΙΝΑΛ, όπως 
λένε, αφορά την αναζήτηση ταυτότητας και καθορισµού 
της πορείας του. Έτσι, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, στην 
εκλογική κούρσα που καλώς ή κακώς έχει ήδη ξεκινήσει 
η Ν∆, µπαίνει στην αφετηρία έχοντας όχι µόνο δηµοσκο-
πικό, αλλά, κυρίως, πολιτικό και κοινωνικό προβάδισµα.

Ανανεωµένη κατά 50% η νέα ΚΠΕ
Στα ενδιαφέροντα στοιχεία του Συνεδρίου, όπως αναφέ-
ρουν γαλάζια στελέχη, είναι ότι το ένα τρίτο των συνέ-
δρων έχει ηλικία κάτω των 35 ετών. Γεγονός, το οποίο θε-
ωρείται αρκετά παρήγορο για τη συµµετοχή των νεότερων 
γενιών στα πολιτικά δρώµενα και που αναµένεται να οδη-
γήσει στην εξίσου ελπιδοφόρα εξέλιξη ότι η νέα ΚΠΕ που 
θα εκλεγεί, θα είναι ανανεωµένη κατά 50%.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει 
ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Βαγγέλης Με-
ϊµαράκης, ενώ, πριν την οµιλία του πρωθυπουργού, θα 
απευθύνει χαιρετισµό ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµο-

κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Χαιρετισµό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συ-

νεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόµµατος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς 
και εκπρόσωποι άλλων κοµµάτων του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου. Ξεχωριστή στιγµή θα αποτελέσει ο χαιρετισµός 
του ∆ηµάρχου Οδησσού, που θα προβληθεί σε βίντεο.

Επιπλέον, σήµερα, Σάββατο 7 Μαΐου, θα λάβει χώρα 
η παρουσίαση του project για τον Ψηφιακό Μετασχηµα-
τισµό του κόµµατος.

Αύριο, Κυριακή 8 Μαΐου, θα πραγµατοποιηθούν οι 
οµιλίες του τ. Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών 
Υποθέσεων και Ιθαγένειας, ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου, 
του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργα-
ρίτη Σχοινά, καθώς και του πρώην Προέδρου του κόµ-
µατος και πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαµαρά, του 
Γραµµατέα της Πολιτικής Επιτροπής και Προέδρου της 
ΟΝΝΕ∆, Παύλου Μαρινάκη και του Προέδρου της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής, Βαγγέλη Μεϊµαράκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα 
υπάρχουν περίπτερα του Be my Hero, µε στόχο την εγγρα-
φή εθελοντών για δωρεά µυελού των οστών, των συλλό-
γων «ΣΥΝΕΧΙΖΩ» και «ΗΠΑΡxω» για την ενηµέρωση 
και την ευαισθητοποίηση για τη δωρεά οργάνων, καθώς 
και ένα περίπτερο για την πρόληψη κατά της παιδικής σε-
ξουαλικής κακοποίησης. 

Ως προς το οργανωτικό σκέλος του Συνεδρίου, οι εγ-
γραφές των συνέδρων θα πραγµατοποιηθούν την Παρα-
σκευή από τις 15:00 - 18:30, η υποβολή υποψηφιοτήτων 
για την Πολιτική Επιτροπή του κόµµατος θα πραγµατο-
ποιηθεί το Σάββατο από τις 14:00- 18:00 και η ψηφοφο-

«∆εν είναι συνέδριο
εξαγγελιών, είναι

ένα πολιτικό συνέδριο
µε κοινωνικό

 προοδευτικό χαρακτήρα»

«Η Ν∆ είναι η µοναδική αξιόπιστη δύναµη,
που µπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις
και τις προκλήσεις της εποχής»
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Μητσοτάκης στο προσυνέδριο
της Θεσσαλονίκης: «Θα εξαντλήσουμε 
κάθε δυνατότητα για τη στήριξη 
νοικοκυριών κι επιχειρήσεων»
Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες για να στηρίξει 
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, κατά την οµιλία στο προσυνέδριο της Νέας ∆η-
µοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο κος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνησή του «διαχειρίστηκε 
τις κρίσεις µε υπευθυνότητα και παρά τις δυσκολίες, τις µετέτρεψε 
σε ευκαιρίες για τη χώρα». 

«Σήµερα, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ένα εξωγενές κύµα 
ακρίβειας. Αποτέλεσµα της µεγάλης ανόδου στις τιµές του φυ-
σικού αερίου, ως αποτέλεσµα µιας γεωπολιτικής σύρραξης την 
οποία, ειλικρινά, κανείς µας δεν φανταζόταν ότι θα ξαναζούσαµε 
στην ήπειρό µας», σηµείωσε προσθέτοντας: 

«Θα εξαντλήσουµε τις δυνατότητές µας να στηρίξουµε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις, στρέφοντας πάντα το βλέµµα µας στους 
πιο αδύναµους. Ξέρουµε, επίσης, ότι και σήµερα ακόµα στη χώ-
ρα µας οι µισθοί είναι χαµηλοί. ∆εν είναι στο επίπεδο που θέλου-
µε να τους φτάσουµε». 

«Έχουµε, όµως, να δροµολογήσουµε µέσα στον Απρίλιο την 
επιπρόσθετη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
στους λογαριασµούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 200 ευρώ, τα 
οποία θα πάρουν οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι δικαιούχοι του επι-
δόµατος του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, την πλατφόρ-
µα για την στήριξη στα καύσιµα και την πολύ σηµαντική στήριξη, 
την οποία δίνουµε στον πρωτογενή τοµέα», πρόσθεσε ο πρωθυ-
πουργός.

Αναφερόµενος στη Νέα ∆ηµοκρατία, είπε ότι αναµετριέται µε 
τα προβλήµατα των πολιτών, που, όπως τόνισε, δεν έχουν χρώµα. 
∆ιαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθειά της 
στον ίδιο δρόµο και στο τέλος της τετραετίας θα κριθεί από το συ-
νολικό έργο της και το πώς διαχειρίστηκε τις κρίσεις.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας 
πως η πόλη αλλάζει και µετατρέπεται σε σύµβολο των σηµαντι-
κών αναπτυξιακών δυνατοτήτων που έχει ο τόπος.

Σε άλλη παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως αποδί-
δει εξαιρετικά µεγάλη σηµασία στο έργο της ανάπλασης του χώ-
ρου της ∆ΕΘ.

Είπε ότι η παρουσία της ∆ΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε άλλες ευρω-
παϊκές πόλεις. Θα υπάρχει οικονοµική, εκθεσιακή, επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα όλο τον χρόνο, πάρκο και πάρκινγκ στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης και έτσι θα δουλέψει όλη η πόλη.
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Προσυνεδριακή συζήτηση του κόμματος, 
στο Χαλάνδρι
Μητσοτάκης: «Όσα συμβαίνουν στη 
Γαλλία, έχουν ενδιαφέρουσες ομοιότητες 
και στη χώρα μας».
Τις διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στο κόµµα του και τις λοιπές 
πολιτικές δυνάµεις, ξεκαθάρισε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, παρεµβαίνοντας στην προσυνεδριακή συζήτηση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, στο Χαλάνδρι, µε θέµα «Ψηφιακή Επανά-
σταση: Κράτος φιλικό προς τους πολίτες».

«Όσα συµβαίνουν στη Γαλλία, έχουν ενδιαφέρουσες οµοι-
ότητες και στη χώρα µας», ανέφερε ο πρωθυπουργός και σηµεί-
ωσε: «Η µάχη ανάµεσα στον Μακρόν και την Λε Πεν δεν είναι 
ιδεολογική, αλλά µία διαφορά στην αντίληψη περί προόδου και 

Το πρόγραμμα σήμερα, 
Σάββατο 7/5 και
αύριο, Κυριακή 8/5
Από χθες είναι σε εξέλιξη το 14ο Τακτικό Συνέδριο 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, στο Metropolitan Expo. 
Σήµερα, Σάββατο 7 Μαΐου, θα πραγµατοποιηθεί η 
οµιλία του Γενικού ∆ιευθυντή της Νέας ∆ηµοκρατίας, 
Γιάννη Μπρατάκου και του Γενικού Γραµµατέα της 
Κοινοβουλευτικής Οµάδας, Γιάννη Μπούγα.
Χαιρετισµό κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόµµατος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθώς και εκπρόσωποι άλλων κοµµάτων του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου.
Παράλληλα, τη δεύτερη µέρα των εργασιών του Συνεδρίου 
θα πραγµατοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων 
σε έξι θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Ασφάλεια για 
όλους», «Προστασία του Περιβάλλοντος και αντιµετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης», «Καθηµερινότητα: Κράτος φιλικό 
για τους πολίτες & ∆ίκαιη ανάπτυξη», «Ενδυνάµωση 
της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας», «Νέα ∆ηµοκρατία: 
Τολµά να εξελίσσεται, µένοντας σταθερή στις αξίες 
της» και «Πολιτικές για τους νέους». Κατά τη διάρκεια 
της θεµατικής «Πολιτικές για τους νέους», οι νεότεροι 
βουλευτές του κόµµατος θα παρουσιάσουν µια δέσµη 
προτάσεων, που αφορούν τη νέα γενιά.
Επιπλέον, σήµερα, Σάββατο 7 Μαΐου, θα λάβει χώρα η 
παρουσίαση του project για τον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό 
του κόµµατος.
Αύριο, Κυριακή 8 Μαΐου, θα πραγµατοποιηθούν οι 
οµιλίες του τ. Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών 
Υποθέσεων και Ιθαγένειας, ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου, του 
Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη 
Σχοινά, καθώς και του πρώην Προέδρου του κόµµατος και 
πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαµαρά, του Γραµµατέα 
της Πολιτικής Επιτροπής και Προέδρου της ΟΝΝΕ∆, 
Παύλου Μαρινάκη και του Προέδρου της Οργανωτικής 
Επιτροπής, Βαγγέλη Μεϊµαράκη.
Πριν τη λήξη των εργασιών, θα απευθύνει οµιλία προς 
το σώµα των συνέδρων ο Πρόεδρος του κόµµατος και 
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα 
υπάρχουν περίπτερα του «Be my Hero», µε στόχο την 
εγγραφή εθελοντών για δωρεά µυελού των οστών, 
των συλλόγων «ΣΥΝΕΧΙΖΩ» και «ΗΠΑΡχω» για την 
ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση για τη δωρεά 
οργάνων, καθώς και ένα περίπτερο για την πρόληψη κατά 
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
Ως προς το οργανωτικό σκέλος του Συνεδρίου, οι 
εγγραφές των συνέδρων θα πραγµατοποιηθούν 
την Παρασκευή από τις 15:00-18:30, η υποβολή 
υποψηφιοτήτων για την Πολιτική Επιτροπή του κόµµατος 
θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο από τις 14:00-18:00 και 
η ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών της Πολιτικής 
Επιτροπής θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή από τη 13:00 
έως τις 16:00.

«Τα προβλήµατα των πολιτών δεν
έχουν χρώµα και θα κριθούµε στο τέλος

της τετραετίας για το συνολικό έργο µας».
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συντήρησης. Όλα αυτά που έχουµε κάνει στο gov.gr είναι δεξιά, 
κεντρώα ή αριστερά; Τίποτε από όλα αυτά. Είναι σωστά και προ-
οδευτικά. Αυτά τα πολιτικά διλήµµατα θα µας συνοδεύσουν έως 
τις επόµενες εθνικές εκλογές, που θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας, 
το 2023. Η Ν∆ είναι η µόνη παράταξη που µπορεί να εγγυηθεί τη 
σταθερότητα και την παραµονή της χώρας στο ευρωπαϊκό κεκτη-
µένο», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και κάλεσε τα κοµ-
µατικά στελέχη να παραµείνουν σε δυναµική αναµονή και προε-
τοιµασία, εν όψει της επικείµενης εκλογικής αναµέτρησης.

«∆εν σταµατήσαµε να κάνουµε µεταρρυθµίσεις,
παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις».
Ο κος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως «δεν σταµατήσαµε να κάνου-
µε µεταρρυθµίσεις, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που κληθήκα-
µε να αντιµετωπίσουµε, από τις εντάσεις µε την Τουρκία έως τον 
κορωνοϊό και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την παγκό-
σµια κρίση, που έχει πυροδοτήσει την αγορά ενέργειας και την 
αύξηση του πληθωρισµού».

Ο πρωθυπουργός υπογράµµισε πως οι αλλαγές, τόσο σε ό, 
τι αφορά στην ψηφιακή τους µορφή όσο και σε αυτές που αφο-
ρούν στη λειτουργία του Κράτους, αποτελούν εµβληµατική από-
δειξη του τρόπου που η παρούσα κυβέρνηση αντιλαµβάνεται τις 
αλλαγές µε προοδευτικό πρόσηµο. «Είναι ένδειξη σεβασµού ότι 
αντιλαµβανόµαστε πώς το Κράτος αντιλαµβάνεται πως πρέπει 
να διευκολύνει τον πολίτη και όχι να τον ταλαιπωρεί», σηµείωσε 
ο κος Μητσοτάκης.
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Προσυνέδριο του κόμματος
στο Ηράκλειο Κρήτης
«Είµαι σίγουρος ότι µετά τις επόµενες εκλογές, θα έχουµε ακόµα 
περισσότερους γαλάζιους βουλευτές στην Κρήτη. Αυτό που βλέ-
πω σε αυτό το εντυπωσιακό προσυνέδριο µε κάνει πιο σίγουρο ότι 
στις εκλογές του 2023, θα πετύχουµε το στόχο µας και η Κρήτη θα 
είναι γαλάζια από άκρο σε άκρο», σηµείωσε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από το βήµα του 2ου προσυνέδριου της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας, που πραγµατοποιείται στο Κλειστό Γυµναστήριο 
του Λίντο στο Ηράκλειο, προσθέτοντας πως νιώθει «διπλά συγκι-
νηµένος, µετά τη σηµερινή υποδοχή σας. Αυτό το θερµό καλωσό-
ρισµα, γιατί έρχεται από τους συµπατριώτες µου Κρητικούς, αλλά 
σηµατοδοτεί την τελική ευθεία προς το συνέδριό µας».

Το µήνυµα πως οι εκλογές θα γίνουν το 2023 και θα τις κερδί-
σει η Νέα ∆ηµοκρατία, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, µιλώντας στο προσυνέδριο του κόµµατος, στο Ηρά-
κλειο.

Ο πρωθυπουργός, µεταξύ άλλων, µίλησε και για τις παρεµβά-
σεις της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια, τονίζοντας πως δεν 
πρόκειται να επιτραπεί σε κανέναν να αισχροκερδίσει. Παράλλη-
λα, ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως αποτελεί δέσµευση για τον 
ίδιο να υπάρξει εθνικό σχέδιο στήριξης για τις τιµές ενέργειας, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει λύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξαπολύοντας επίθεση στην αξιωµατική αντιπολίτευση, ο 
πρωθυπουργός είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται όλα όσα θα ήθε-
λαν να ακούσουν οι αγρότες, οι νοικοκύρηδες. Μοιράζει ακάλυ-
πτες επιταγές, αναζητεί το δικό του τεχνητό φιλί της ζωής στη δη-
µαγωγία...»

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν∆ τόνισε πως είναι 
«σταθερός προορισµός η ισχυρή Ελλάδα της ανάπτυξης για όλες 
τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες» και συνέχισε: «Αυτή η ει-
κόνα που εκπέµπει το προσυνέδριό µας, νοµίζω πως τα λέει όλα, 
γιατί και κάποιοι άλλοι κάνουν, υποτίθεται, συνέδριο τώρα στην 
Αθήνα. Όχι ανοικτό στους πολίτες, αλλά µεταξύ τους για να στη-
ρίξουν και πάλι τον πιο παλιό αρχηγό, που κάθεται στην καρέκλα 
του εδώ και 15 χρόνια και όχι για να δουν τι έφταιξε και ο λαός 
τους καταδίκασε τρεις φορές. Για να ξαναπούν τις ίδιες ιδέες µε τα 
ίδια πρόσωπα. Με µόνο τους όπλο, τη χολή προς τον αντίπαλο. 
Σε αυτή τη φωτογραφία του χθες, απαντάµε από το Ηράκλειο µε 
τις δικές µας ανοικτές διαδικασίες.

Συνεπείς πάντα στο πρόγραµµά µας και πάντα έτοιµοι να προ-
σαρµοζόµαστε στις συνθήκες. Ένα ζωντανό κόµµα που συµβαδί-
ζει µε την αληθινή ζωή. Παραλληλισµός που αποτυπώνει τους 
δύο δρόµους, που θα κληθούν να διαλέξουν οι πολίτες στις εκλο-
γές. ∆εν συγκρινόµαστε µε τους προκατόχους µας στην εξουσία. 
Αναµετρόµαστε κάθε µέρα µε τα προβλήµατα των πολιτών και τα 
πολλά απρόοπτα που µας έτυχαν αυτά τα 3 χρόνια.

Ποιος τελικά δικαιώθηκε για τις επιλογές του; Μια καθηµερι-
νότητα, η οποία επιβαρύνει µια διεθνής έκρηξη. Αυτά τα προβλή-
µατα έρχονται να προστεθούν και στα εµπόδια που µας κληρο-
νόµησε η πανδηµία και στα παράλληλα προβλήµατα. Πότε στον 
Έβρο, πότε στο Αιγαίο και πότε απέναντι στις φυσικές καταστρο-
φές».

Μηδενική ανοχή σε όποιον επιχειρήσει να εκµεταλλευ-
τεί την κρίση, για να αισχροκερδίσει.
«Αντέξαµε και προχωρήσαµε, όπως θα αντέξουµε και τώρα. Η 
αγωνία του πολίτη είναι και η δική µου καθηµερινή έγνοια», τό-
νισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόµενος στην ενεργειακή 
αναστάτωση και τις πολλές ανατιµήσεις, επισηµαίνοντας ότι «η 
κυβέρνηση αντέταξε αµέσως το θώρακα της στήριξης από τον 
Σεπτέµβριο».

«Με ρωτούν αν αυτά αρκούν. Πρώτος θα απαντήσω πως όχι, 

γιατί όταν η τιµή του ρεύµατος εξαρτάται από την τιµή του φυσι-
κού αερίου, η οποία έφτασε να διπλασιαστεί, τότε ακόµα και τη µι-
σή αύξηση να καλύψει το κράτος, πάλι πανάκριβος θα θεωρεί-
ται ο λογαριασµός. Ενώ οι ανατιµήσεις, µεταφέρονται σε όλο και 
περισσότερα προϊόντα. Θα δείξουµε µηδενική ανοχή, σε όποιον 
επιχειρήσει να εκµεταλλευτεί την κρίση για να αισχροκερδίσει», 
υπογράµµισε.

Σηµείωσε πως η κυβέρνηση έχει διαθέσει 4 δισ. σε αυτή τη 
µάχη και εξήγησε: «Ψηφίσαµε συµπληρωµατικό προϋπολογι-
σµό, προσθέτοντας 2 δισ. Θα έχουµε µεγαλύτερες εκπτώσεις σε 
λογαριασµούς ρεύµατος και φυσικού αερίου, χαµηλοσυνταξιού-
χοι, ανασφάλιστοι, υπερήλικες και ΑΜΕΑ θα λάβουν την επό-
µενη Τετάρτη 200 ευρώ, για να περάσουν τις ηµέρες του Πάσχα. 
Συνεχίζονται οι µέριµνες για αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς».

Συνεχίζοντας, επισήµανε πως «κανένα εθνικό ταµείο δεν 
µπορεί να αντισταθµίσει το κόστος συνεχιζόµενης κρίσης και πο-
λέµου» και τόνισε: «Η χώρα µας πρωτοστατεί στη διαµόρφωση 
ευρωπαϊκής πολιτικής. Στα εµβόλια, αγοράσαµε όλοι µαζί σε 
καλύτερες τιµές. Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και µε το φυσι-
κό αέριο. Υπάρχουν και αδιάθετοι πόροι του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης. Ξέρω ότι το βάρος από τις αυξήσεις στις τιµές της ηλεκτρι-
κής ενέργειας είναι για πολλούς δυσβάσταχτο. ∆εσµεύοµαι ότι αν 
δεν υπάρξει µία ευρωπαϊκή λύση, η χώρα µας θα εκπονήσει µό-
νη της πρόσθετο και µεγαλύτερο σχέδιο στήριξης για τις τιµές του 
ηλεκτρικού ρεύµατος».
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Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για
την «Κοινωνική Πολιτική και Ισότητα», 
στο προσυνέδριο της Νίκαιας
«Την 1η Μαΐου, όπως έχω δεσµευθεί, θα αυξηθεί σηµαντικά ο 
κατώτατος µισθός, γιατί το µέρισµα ανάπτυξης θα πρέπει να δια-
νέµεται δίκαια όχι µόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και στους εργα-
ζοµένους», υπογράµµισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτά-
κης, κατά την παρέµβασή του στην προσυνεδριακή συζήτηση της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, στη Νίκαια, µε θέµα την κοινωνική πολιτική 
και την ισότητα.

Ο κος Μητσοτάκης συµπλήρωσε ότι η δεύτερη, εντός του τρέ-
χοντος έτους, αύξηση του κατώτατου µισθού θα συνεκτιµά από τη 
µία την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και τον πλη-
θωρισµό, που, όπως είπε, ροκανίζει το διαθέσιµο εισόδηµα.

Μητσοτάκης: «Η µείωση της ανεργίας, η πλέον
αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική»
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως η πλέον αποτελεσµατική κοινω-
νική πολιτική είναι η µείωση της ανεργίας και η δηµιουργία νέων, 
καλών θέσεων απασχόλησης, υπενθυµίζοντας πως εν µέσω ενός 
πολύ δύσκολου οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος, η κυ-
βέρνηση της Ν∆ κατόρθωσε να µειώσει την ανεργία στο 12,8% 
από το 17,2%, που την παρέλαβε τον Ιούλιο του 2019. «∆εν θα εί-
µαι ικανοποιηµένος έως ότου αυτό το ποσοστό πέσει κάτω από τον 
ευρωπαϊκό µέσο όρο», είπε χαρακτηριστικά ο κος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης για συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: «Αφόρητο
µείγµα τοξικότητας, χυδαιολογίας, λαϊκισµού»
Αναφερόµενος στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Μακάρι να έκαναν Συνέδριο κάθε 
χρόνο για να µας θυµίζουν από τι γλιτώσαµε... Ένα αφόρητο µείγ-
µα τοξικότητας, χυδαιολογίας, λαϊκισµού και εντάσεων, που δεν 
αρµόζει σε κόµµα αξιωµατικής αντιπολίτευσης».

Τέλος, ο κος Μητσοτάκης έθεσε ακόµη ένα προεκλογικό δί-
ληµµα: «Εάν επιτύχαµε τόσα πολλά εν µέσω πανδηµίας, εισβο-
λής στον Έβρο και οξείας οικονοµικής κρίσης, φανταστείτε τι θα 
πετύχουµε σε µία 8ετία».
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T
o Συνέδριο της Ν∆ πραγµατοποιείται 
σε µια κρίσιµη στιγµή για τον πλανή-
τη, την Ευρώπη, τη χώρα. Πραγµατο-
ποιείται σε µια στιγµή που η Κυβέρνη-

ση συµπληρώνει τρία χρόνια θητείας, καλούµενη 
να διαχειριστεί αλλεπάλληλες και απροσδόκη-
τες κρίσεις, όπως η πανδηµία, η τουρκική επιθε-
τικότητα, το µεταναστευτικό, η πρόσφατη ενερ-
γειακή κρίση. 

Αλήθεια, ποιος περίµενε τον Ιούλιο του 2019 
ότι θα ακολουθήσουν όλες αυτές οι εξελίξεις; 
Ποιος είναι σίγουρος τι άλλο θα βρούµε µπρο-
στά µας; Μην ξεχνάµε ότι ζούµε ταυτόχρονα στην 
εποχή της κλιµατικής κρίσης και σε µια µεταβατι-
κή περίοδο της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης, 
που θα φέρει παγκόσµια ριζικές αλλαγές στις ερ-
γασιακές σχέσεις, στον τρόπο ζωής µας συνολικά.  
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κάποιο προστατευτι-
κό θόλο. Θα επηρεαστεί, ενώ ταυτόχρονα έχει 

ανοιχτά θέµατα εκσυγχρονισµού, 
µεταρρυθµίσεων, ιστορικών καθυ-
στερήσεων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 
τη ∆ικαιοσύνη κ.ά

H διαφορά στις δηµοσκοπήσεις
µε τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολλά τα θέµατα, πολλές και σηµαντικές 
οι προκλήσεις για το Συνέδριο ενός κόµµα-
τος που κυβερνά κοντά τρία χρόνια και πα-
ρά τα όποια λάθη, καθυστερήσεις, δυσκολίες, 
προηγείται στην πρόθεση ψήφου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, µε διαφορά σχεδόν ίδια µε αυτή των εκλο-
γών του 2019. 

Αυτό το πρωτόγνωρο µεταπολιτευτικά 
πολιτικό φαινόµενο δείχνει τη θετική αξιο-
λόγηση συνολικά του κυβερνητικού 
έργου µέσα σ΄ αυτές τις δύσκολες 
συνθήκες, την αδυναµία του ΣΥ-

ΡΙΖΑ να πείσει, την ανυπαρξία πει-
στικής εναλλακτικής λύσης.

Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 
υπάρχουν προβλήµατα που ανα-
δεικνύονται στις φθορές που 
έχει υποστεί, ιδιαίτερα τους τε-
λευταίους µήνες, λόγω της οι-
κονοµικής κρίσης και των λο-
γαριασµών ενέργειας. 

Πλήρης υπεροχή Μη-
τσοτάκη 
Aπό τον Ιανουάριο του 2021 
µέχρι σήµερα έχει χάσει 
8.5%, µε τον όγκο των απω-
λειών, της τάξης των 4.5%-
5%, στο τελευταίο πεντά-
µηνο, βασικά, λόγω της 
ακρίβειας. Αναδεικνύει, 

ανοιχτά θέµατα εκσυγχρονισµού, 
µεταρρυθµίσεων, ιστορικών καθυ-
στερήσεων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 
τη ∆ικαιοσύνη κ.ά
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έχει υποστεί, ιδιαίτερα τους τε-
λευταίους µήνες, λόγω της οι-
κονοµικής κρίσης και των λο-
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λειών, της τάξης των 4.5%-
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µηνο, βασικά, λόγω της 
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ανοιχτά θέµατα εκσυγχρονισµού, 
µεταρρυθµίσεων, ιστορικών καθυ-
στερήσεων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 
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Αυτό το πρωτόγνωρο µεταπολιτευτικά 
πολιτικό φαινόµενο δείχνει τη θετική αξιο-
λόγηση συνολικά του κυβερνητικού 
έργου µέσα σ΄ αυτές τις δύσκολες 
συνθήκες, την αδυναµία του ΣΥ-

ΡΙΖΑ να πείσει, την ανυπαρξία πει-
στικής εναλλακτικής λύσης.

Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 
υπάρχουν προβλήµατα που ανα-
δεικνύονται στις φθορές που 
έχει υποστεί, ιδιαίτερα τους τε-
λευταίους µήνες, λόγω της οι-
κονοµικής κρίσης και των λο-
γαριασµών ενέργειας. 

Πλήρης υπεροχή Μη-
τσοτάκη 
Aπό τον Ιανουάριο του 2021 
µέχρι σήµερα έχει χάσει 
8.5%, µε τον όγκο των απω-
λειών, της τάξης των 4.5%-
5%, στο τελευταίο πεντά-
µηνο, βασικά, λόγω της 
ακρίβειας. Αναδεικνύει, 
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όµως, την πλήρη υπεροχή του κου Μητσοτάκη 
απέναντι στις άλλες πιθανές λύσεις για τη θέση 
του πρωθυπουργού, την αποδοχή µε θετικά πο-
σοστά του έργου που έχει παραχθεί, και σε κά-
θε περίπτωση, τη στροφή προς το Κέντρο, που 
ήταν η βάση για τη διεύρυνση του ακροατηρίου 
που βλέπει µε εκτίµηση την προσπάθεια του πρω-
θυπουργού. ∆εν σηµαίνει επίσης, ότι δεν υπάρ-
χουν κρίσιµα θέµατα που πρέπει να απαντηθούν. 
Το αντίθετο.

Πολλά τα θέµατα, µεγάλες οι ευθύνες
Πολλά τα θέµατα, µεγάλες οι ευθύνες για το Συ-
νέδριο να συζητηθούν σοβαρά όλα αυτά, που αυ-
τή τη στιγµή δεν φαίνεται να µπορεί να τα συζη-
τήσει συνολικά άλλο κόµµα. 

∆εν µας χωρίζουν πολλές µέρες από το Συ-
νέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που χαλαλίστηκε για να 
συζητήσει µε τι διαδικασίες θα εκλέξει Πρόεδρο 

και Κ.Ε, χωρίς να κάνει κανένα απολογισµό της 
κυβερνητικής του πορείας και των αιτιών που 
τον οδήγησαν σε τρεις βαριές εκλογικές ήττες. 
Οι ευθύνες γίνονται ακόµα µεγαλύτερες σε µια 
χώρα, που όπως και σε άλλες –πρόσφατο το πα-
ράδειγµα της  Γαλλίας– γίνεται φανερό ότι δια-
φοροποιούνται οι κλασικές διαχωριστικές γραµ-
µές και ο κίνδυνος του λαϊκισµού είναι πάντα 
παρών, ποντάροντας σε υπαρκτά προβλήµα-
τα, σε καταστροφές που δεν έρχονται και εκφέ-
ροντας ένα πολιτικό λόγο ισοπεδωτικό, γεµά-
το υποσχέσεις, στο πρότυπο του περίφηµου πια 
Προγράµµατος της Θεσσαλονίκης.

Εποχή υψηλών προσδοκιών
και ελπίδας για σοβαρότητα
Η νίκη της Ν∆, το 2019, δεν αποτελούσε µια 
απλή εναλλαγή στην εξουσία. Σηµατοδοτούσε 
την είσοδο σε µια εποχή υψηλών προσδοκιών 

και ελπίδας για σοβαρότητα, µεταρρυθµίσεις, κα-
νονικότητα. Σήµερα, µοιάζει να µην είναι τίποτα 
όπως χθες. 

Όµως, είναι φανερό ότι είναι αναγκαίο ένα 
restart, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα και 
µε όπλο την αλήθεια, την απόφαση για βαθιές 
µεταρρυθµίσεις, την κοινωνική ευαισθησία, την 
πραγµατική προοδευτικότητα και µε πρόδηλη την 
ανάγκη να αναγεννηθεί η ελπίδα.

Θα τα καταφέρει το Συνέδριο να ανταποκρι-
θεί στις απαιτήσεις της κρίσιµης συγκυρίας; 

Στο χέρι του πρωθυπουργού και των συνέ-
δρων είναι.

* Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι
Πολιτικός αναλυτής -  Επικεφαλής 

ερευνών της εταιρείας “Opinion Poll”

ΕΝΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης*

Είναι αναγκαίο ένα restart, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα και µε όπλο
την αλήθεια, την απόφαση για βαθιές µεταρρυθµίσεις, την κοινωνική ευαισθησία, την 
πραγµατική προοδευτικότητα και µε πρόδηλη την ανάγκη να αναγεννηθεί η ελπίδα.

Πολλά τα θέµατα, πολλές και σηµαντικές οι προκλήσεις για το Συνέδριο ενός κόµµατος
που κυβερνά κοντά τρία χρόνια και παρά τα όποια λάθη, καθυστερήσεις, δυσκολίες, προηγείται

στην πρόθεση ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ, µε διαφορά σχεδόν ίδια µε αυτή των εκλογών του 2019. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
«Τα κόμματα για να εκπληρώσουν την αποστολή τους πρέπει:

Πρώτον, να έχουν σαφή ιδεολογία και σταθερό
προσανατολισμό. Δεύτερον, να κατέχονται από υψηλό αίσθημα

ευθύνης. Τρίτον, να είναι δημοκρατικά οργανωμένα».

Η συνεδριακή ιστορία της Νέας ∆ηµοκρατίας ξεκινά τον Απρίλιο του 1976 µε το προσυνέδριο
της Χαλκιδικής, όπου επιχειρείται η εσωτερική οργάνωση του κόµµατος. 

1ο Συνέδριο (1979)
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ/ 23
1ο Συνέδριο (1979)
Το πρώτο Τακτικό Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας έγινε 
στη Χαλκιδική από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 1979, µε το κόµ-
µα να βρίσκεται στην εξουσία από το 1974. Είναι το πρώ-
το συνέδριο ελληνικού κόµµατος, εξαιρουµένου του ΚΚΕ, 
που οι σύνεδροι εξελέγησαν από τα µέλη και το σώµα του 
συνεδρίου ενέκρινε το καταστατικό του κόµµατος και τους 
κανονισµούς λειτουργίας των κοµµατικών οργανώσεων.

Στο συνέδριο εγκρίθηκαν οµόφωνα όλες οι ιδεολο-
γικές αρχές, που εισηγήθηκε ο Κωνσταντίνος Καραµαν-
λής, και ορίστηκε η ιδεολογική ταυτότητα της Νέας ∆ηµο-
κρατίας ως «κόµµα του ριζοσπαστικού φιλελευθερισµού, 
που αναγνωρίζει την ελευθερία της αγοράς µε ρυθµιστι-
κή, ωστόσο, παρέµβαση του κράτους για λόγους κοινωνι-
κής δικαιοσύνης».

2o Συνέδριο (1986)
Το δεύτερο Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας έγινε στη 
Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 1986, πέντε χρόνια µε-
τά το έκτακτο συνέδριο του Ιουνίου του 1981, όπου είχε 
εγκριθεί η εκλογική πλατφόρµα του κόµµατος, ενόψει των 
εκλογών της 18ης Οκτωβρίου, που ανέδειξε νικητή το ΠΑ-
ΣΟΚ. Λίγο πριν από την έναρξη του 2ου Συνεδρίου, είχε 
προηγηθεί η διάσπαση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε τον Κω-
στή Στεφανόπουλο να ιδρύει τη ∆ΗΑΝΑ, παίρνοντας µα-
ζί του δέκα βουλευτές της Ν.∆. και µια οµάδα κοµµατικών 
στελεχών.

Με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και το 
κόµµα να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, στο Συνέδριο 
αποφάσισε να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις φιλελεύθε-
ρες ιδέες, εµπλουτίζοντας, έτσι, τις ιδεολογικές αρχές του 
κόµµατος. Κρίθηκε απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν κα-
ταστατικές αλλαγές, καθώς και αλλαγές των κανονισµών 
λειτουργίας των κοµµατικών οργανώσεων. Τότε, για πρώ-
τη φορά, η ∆ιοικούσα Επιτροπή µετονοµάστηκε σε Κεντρι-
κή Επιτροπή. Στην Κεντρική Επιτροπή που προέκυψε από 
το συνέδριο, πρώτος σε ψήφους εξελέγη ο τότε πρόεδρος 
της ΟΝΝΕ∆, Βαγγέλης Μεϊµαράκης, και δεύτερος, ο προ-
ηγούµενος πρόεδρος της Νεολαίας του κόµµατος, Βασίλης 
Μιχαλολιάκος.

3o Συνέδριο (1994)
Έξι µήνες µετά την ήττα της Νέας ∆ηµοκρατίας στις εκλογές 
της 10ης Οκτωβρίου 1993 κι έχοντας εκλεγεί στην ηγεσία 
του κόµµατος ο Μιλτιάδης Έβερτ, διεξήχθη το 3o Τακτικό 
Συνέδριο της Ν∆, από τις 22 έως τις 24 Απριλίου στη Χαλ-
κιδική, µε τη συµµετοχή 1.300 συνέδρων.

Η Νέα ∆ηµοκρατία είχε ήδη «νωπή» την εκλογική ήττα 
από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και µία 
ακόµη διάσπαση, αυτή τη φορά από τον Αντώνη Σαµαρά, 
που είχε ιδρύσει την Πολιτική Άνοιξη, µε την οποία κατέ-
βηκε στις εκλογές του 1993, πετυχαίνοντας την είσοδο του 
κόµµατός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία επαναβεβαιώνει 
την προσήλωση της Νέας ∆ηµοκρατίας στις αρχές που εί-
χε ορίσει ο Κωνσταντίνος Καραµανλής και προσπαθεί να 
επαναφέρει στη Ν∆ κοµµατικά στελέχη, που είχαν αποχω-
ρήσει ακολουθώντας τον Αντώνη Σαµαρά. Στο συνέδριο 
εγκρίθηκε ως κεντρικό σύνθηµα το «εµπρός για µια ειρη-
νική επανάσταση», συνοδευόµενο από µια σειρά προτάσε-
ων για αλλαγές στη λειτουργία του κράτους.

2o Συνέδριο (1986)

3o Συνέδριο (1994)

4o Συνέδριο (1997)
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4o Συνέδριο (1997)
Το 4o Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν το πρώτο που 
έγινε στην Αθήνα και το πρώτο που εξέλεξε πρόεδρο του 
κόµµατος. Από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου διεξήχθησαν οι 
εσωκοµµατικές εκλογές, µε την εκλογή του Κώστα Καρα-
µανλή στην προεδρία, και από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 
Απριλίου το καθ’ αυτό συνέδριο, που έθεσε τις βάσεις για 
τη διείσδυση της Νέας ∆ηµοκρατίας στον λεγόµενο «µε-
σαίο χώρο». Στο συνέδριο διατυπώθηκαν οι αρχές και οι 
θέσεις του κόµµατος στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα, ο σχε-
διασµός και το όραµα της Νέας ∆ηµοκρατίας για την ελ-
ληνική κοινωνία στη µετά ΟΝΕ εποχή, καθώς και η προ-
γραµµατική αντιµετώπιση των οξύτατων προβληµάτων που 
βιώνει καθηµερινά ο έλληνας πολίτης.

5o Συνέδριο (2001)
Ένα χρόνο µετά την οριακή ήττα της Νέας ∆ηµοκρατίας 
στις εκλογές της 9ης Απριλίου 2000 κι έχοντας µεσολαβή-
σει ένα Έκτακτο Συνέδριο (9 – 11 Ιουνίου 2000), που εί-
χε ως στόχο την επιβεβαίωση της ιδεολογίας, την ανάδει-
ξη της φυσιογνωµίας και την ανανέωση της οργανωτικής 
και λειτουργικής δοµής του κόµµατος, διεξήχθη στην Αθή-
να, από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου του 2001, το 
5o Τακτικό Συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο 
πρόεδρος του κόµµατος, Κώστας Καραµανλής, είπε την 
περίφηµη φράση «Γιώργο, καλωσόρισες σπίτι σου», χαι-
ρετίζοντας την επιστροφή του Γιώργου Σουφλιά στη Νέα 
∆ηµοκρατία, τον οποίον είχε διαγράψει το 1997 µαζί µε 
τους Στέφανο Μάνο, Ανδρέα Ανδριανόπουλο, Πέτρο Τα-
τούλη και Νίκο Κάκκαλο. Στο συνέδριο αυτό, δόθηκε η 
εκκίνηση ενός πολιτικού αγώνα που κατέληξε στην εκλο-
γική νίκη της Νέας ∆ηµοκρατίας, το 2004.

6o Συνέδριο (2004)
Λίγους µήνες µετά την εκλογική νίκη της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας, που την επανέφερε στην εξουσία ύστερα από 11 χρό-
νια, διεξήχθη στην Αθήνα από τις 23  έως τις 25 Ιουλίου του 
2004, το 6o Τακτικό Συνέδριο του κόµµατος, υπό την ηγε-
σία του πρωθυπουργού Κώστα Καραµανλή.

Σε αυτό το συνέδριο καθιερώθηκε, για πρώτη φορά, 
η εκλογή γραµµατέα του κόµµατος από την Κεντρική Επι-
τροπή (πρώτος γραµµατέας εξελέγη ο Βαγγέλης Μεϊµαρά-
κης), καθώς και η συµµετοχή των αιρετών σε διάφορους 
φορείς που ήταν ταυτόχρονα και µέλη του κόµµατος, χαρα-
κτηρίζοντας την απόφαση αυτή ως το µεγαλύτερο άνοιγµα 
που έκανε η Ν∆ προς την κοινωνία. Για πρώτη φορά, ψή-
φισαν 4.500 σύνεδροι για την ανάδειξη της Κεντρικής Επι-
τροπής η οποία αποτελείτο από 150 αιρετά µέλη και 300 ως 
εκ της θέσεώς τους (ex officio).

Στο συνέδριο αυτό, τιµώνται τα 30 χρόνια της Μεταπο-
λίτευσης, µαζί µε τα τριακοστά γενέθλια της Νέας ∆ηµο-
κρατίας. Το µήνυµα της ηγεσίας του κόµµατος ήταν: «Όλοι 
µαζί εκφράζουµε τη σύγχρονη αντίληψη του κοινωνικού 
Κέντρου. Μια αντίληψη που δεν έχει σχέση µε ξεπερασµέ-
νους όρους των τελευταίων δεκαετιών».

7o Συνέδριο (2007)
Το 7ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας διεξή-
χθη στο ΣΕΦ από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου, µε τη συµµε-
τοχή 4.500 συνέδρων, δύο µήνες πριν από τις φονικές 

5o Συνέδριο (2001)

6o Συνέδριο (2004)

7o Συνέδριο (2007)



Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY PRESSFR
EE

25
πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα και τη διεξαγωγή των 
βουλευτικών εκλογών. Στο συνέδριο αυτό, επαναβεβαι-
ώθηκε η στήριξη στο κυβερνητικό πρόγραµµα της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας και εξελέγη η νέα Κεντρική Επιτροπή 
του κόµµατος.

8o Συνέδριο (2010)
Το 8ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας έγινε 
από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου του 2010 στην Αθήνα, ένα 
χρόνο µετά τη δεινή ήττα του κόµµατος στις εκλογές της 
4ης Οκτωβρίου 2009. Είχε προηγηθεί Έκτακτο Συνέδριο 
(7 Νοεµβρίου 2009), όπου αποφασίστηκε αποκλειστικά 
και µόνο η τροποποίηση του καταστατικού, ώστε ο αρχη-
γός να εκλέγεται από τη βάση, και η εκλογή του Αντώνη 
Σαµαρά στην ηγεσία του κόµµατος (29 Νοεµβρίου 2009). 
Το συνέδριο σηµατοδότησε «µια νέα, ελπιδοφόρα αφε-
τηρία για την επικράτηση των ιδεών του κοινωνικού φι-
λελευθερισµού».

9o Συνέδριο (2013)
Από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου 2013 διεξήχθη στην Αθήνα 
το 8o Τακτικό Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε κεντρι-
κό σύνθηµα «Νέα ∆ηµοκρατία - Νέα Ελλάδα». Το Συνέ-
δριο ολοκληρώθηκε µε την εισήγηση του πρωθυπουργού, 
Αντώνη Σαµαρά, για την πορεία της χώρας και το ρόλο 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, έγιναν βελτιώσεις στο Καταστατι-
κό του κόµµατος, ενώ εξελέγη και η νέα σύνθεση της Πο-
λιτικής Επιτροπής.

10o Συνέδριο (2016)
Από τις 22 έως τις 24 Απριλίου 2016 διεξήχθη στην Αθή-
να το 10o Τακτικό Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας, υπό 
την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε εκλε-
γεί πρόεδρος του κόµµατος από τη βάση, επικρατώντας 
του Βαγγέλη Μεϊµαράκη στο β’ γύρο των εσωκοµµατικών 
εκλογών της 10ης Ιανουαρίου 2016.

Το Συνέδριο αυτό, που έγινε ύστερα από δύο εκλογι-
κές ήττες, τον Ιανουάριο και τον Σεπτέµβριο του 2015, και 
έπειτα από µακρά πορεία εσωκοµµατικής διαδικασίας για 
την εκλογή νέου αρχηγού, ενέκρινε σηµαντικές αλλαγές 
στο καταστατικό της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπως η ετήσια δι-
εξαγωγή συνεδρίου και η χρονικά περιορισµένη θητεία 
του προέδρου, ενώ κυριάρχησε το σύνθηµα «Οξυγόνο για 
την Ελλάδα».

11ο Συνέδριο (2017)
Με κεντρικό σύνθηµα «Έτοιµοι να αλλάξουµε την Ελ-
λάδα», διεξήχθη στις 16 και 17 ∆εκεµβρίου, στα Σπάτα 
(Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo), το 11ο Έκτακτο 
Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας, ένα Συνέδριο αρχών 
και θέσεων του κόµµατος και χωρίς εκλογή νέων οργά-
νων. «Είµαστε έτοιµοι να αλλάξουµε την Ελλάδα. Η µε-
γάλη πολιτική αλλαγή έρχεται, ο κος Τσίπρας δεν αξί-
ζει άλλη ευκαιρία», τονίζει στην εναρκτήρια οµιλία του ο 
πρόεδρος του κόµµατος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποί-
ος έκανε και ειδική αναφορά στους πρώην προέδρους 
της Ν∆, λέγοντας: «Είναι εδώ οι πρώην πρόεδροι της πα-
ράταξης. Ο Κώστας Καραµανλής που έφερε τη Ν∆ στην 
εξουσία µετά από 11 χρόνια και της έδωσε λαϊκό έρει-
σµα. Ο Αντώνης Σαµαράς που κράτησε την Ελλάδα όρ-
θια µέσα στην Ευρώπη, και αν ολοκλήρωνε τη θητεία 

8o Συνέδριο (2010)

9o Συνέδριο (2013)

10o Συνέδριο (2016)
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του, η πατρίδα θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο 
Βαγγέλης Μεϊµαράκης που κράτησε τη Ν∆ σε µία πολύ 
κρίσιµη στιγµή της και είναι πάντα µαχητής στα δύσκο-
λα. ∆ίνουν µήνυµα νίκης, προσήλωσης και πίστης σε µία 
παράταξη που τους τίµησε και την τίµησαν».

12ο Συνέδριο (2018)
Με κεντρικό σύνθηµα «Ελλάδα µπορούµε», διεξάγεται 
από τις 14 έως τις 16 ∆εκεµβρίου, στα Σπάτα (Εκθεσι-
ακό Κέντρο Metropolitan Expo), το 12ο Τακτικό Συνέ-
δριο της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε τη συµµετοχή 3.000 συ-
νέδρων και 2.000 παρατηρητών.

«Το 2019 θα είναι ένα πολύ καλό έτος για τη Νέα ∆η-
µοκρατία και ένα πολύ καλό έτος για την Ελλάδα. Θα εί-
ναι η χρονιά που θα γυρίσουµε σελίδα. Θα είναι η χρο-
νιά που, όλοι µαζί ενωµένοι, θα ξαναγράψουµε ιστορία. 
Τη δική µας ιστορία, για να αφήσουµε πίσω οριστικά την 
κρίση. Σας θέλω όλους κοντά µας στον αγώνα για τη µε-
γάλη νίκη. Η νίκη της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα είναι η νί-
κη της φωτεινής Ελλάδας. Η Νέα ∆ηµοκρατία βγαίνει 

από µια δεκαετία κρίσης, έτοιµη να ανοίξει πάλι τα µεγά-
λα φτερά της και να αγκαλιάσει την ελληνική κοινωνία. 
Να ενώσει όλους τους Έλληνες. Ακριβώς όπως έγινε το 
1974, το 1990, το 2004 και τον Ιούνιο του 2012. Μπροστά 
µας είναι άλλη µια µεγάλη νίκη, γιατί είµαστε µια µεγά-
λη παράταξη, που µπορεί να συνθέτει νέες πολιτικές και 
νέες δυνάµεις, διευρύνοντας πάντα τον ορίζοντά της. Το 
πεδίο µας είναι ο κόσµος και η πυξίδα µας είναι το εθνι-
κό συµφέρον». (Απόσπασµα της οµιλίας του προέδρου 
της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη).

13ο Συνέδριο (2019)
Το 13ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε κε-
ντρικό σύνθηµα «Το Μέλλον αρχίζει Τώρα», διεξάγεται 
από τις 29 Νοεµβρίου έως τη 1η ∆εκεµβρίου στο Εκθε-
σιακό Κέντρο Metropolitan Expo, στην Αθήνα. Συνολι-
κά 1.766 σύνεδροι, 5.639 παρατηρητές και 13 προσκε-
κληµένοι οµιλητές θα συµµετάσχουν στις συνεδριακές 
εργασίες, µε το 50% των συνέδρων να ανήκει στις ηλι-
κίες 25-44 ετών.

11ο Συνέδριο (2017)

12ο Συνέδριο (2018)

13ο Συνέδριο (2019)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ/
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βιετική Ένωση υπό την ηγεσία του 
Στάλιν και ειδικότερα του προγράµ-
µατος κολεκτιβοποίησης που εφαρ-
µόστηκε. Χωρίς να έχει επίσηµα 
αναγνωριστεί, συχνά, σε κρατικά 
έγγραφα των ΗΠΑ, αναφέρεται 
ως γενοκτονία και υποστη-
ρίζεται πως ήταν 
απόρροια 

πολιτικού σχεδίου. Στις 
28 Νοεµβρίου 2006, αναγνω-

ρίστηκε επίσηµα από το Oυκρανι-
κό Kοινοβούλιο ως γενοκτονία και 
ορίστηκε ως ηµέρα µνήµης, η 25η 
Νοεµβρίου. Αρκετές ακόµα χώρες 
έχουν, επισήµως, αναγνωρίσει τοn 
λιµό της Ουκρανίας ως γενοκτονία.

Αντίθετα, υπάρχουν ακαδηµαϊ-
κοί που θεωρούν ότι δεν ήταν υπο-
κινούµενη γενοκτονία, ενώ υπάρ-
χει αναφορά στις σκοπιµότητες και 
στην έντονη πολιτικοποίηση του 
θέµατος, που εκπορεύεται από τη 
σύγχρονη αντιπαλότητα της ∆ύσης 
µε τη Ρωσία.

Ιστορικό
Η διετία 1932-1933 ονοµάστη-
κε από τη Σοβιετική Ένωση ως 
«Αγροτική Μεταρρύθµιση». Το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετι-
κής Ένωσης, που τότε είχε το όνο-

µα Πανενωσιακό Κοµµουνιστικό 
Κόµµα (Μπολσεβίκων), σε 
συνεργασία µε τη 

διοίκηση της Ουκρα-
νικής ΣΣ∆, µε το πρόσχηµα 

της κολεκτιβοποίησης, διέταξε να 
κατασχεθούν πρώτα όλα τα σιτη-
ρά προϊόντα από τους αγρούς και 
τις αποθήκες και στη συνέχεια όλα 
τα µη σιτηρά προϊόντα και τα ζώα. 
Επιπλέον, απαγορεύτηκε η µετα-
κίνηση του αγροτικού πληθυσµού 
στις πόλεις.

Στις 16 Σεπτεµβρίου 1932, 
εφαρµόστηκε ο νόµος του Στάλιν 
σχετικά µε τα 5 κότσαλα καλαµπό-
κι. Τιµωρούνταν µε θάνατο όσοι 
έπαιρναν έστω και µια χούφτα κα-
λαµπόκι. Σύµφωνα µε µια πηγή, µε 
τον νόµο αυτό, 6.000 εκτελέστηκαν 
και εκατοντάδες φυλακίσθηκαν. Σε 
ό,τι αφορά τα θύµατα του λιµού, οι 
εκτιµήσεις αποκλίνουν πολύ.

Μαρτυρίες
Μια επιζήσασα του λιµού, η Νίνα 
Πόποβιτς, περιέγραψε τα γεγονότα: 
«Ήταν τροµακτικά χρόνια. Οι µητέ-
ρες έκοβαν κοµµάτια τα παιδιά τους, 
τα έριχναν σε κατσαρόλες να τα µα-
γειρέψουν και τα έτρωγαν. Η µητέ-

ρα µου πήγε 
σε ένα χωράφι, 

όπου υπήρχαν µερικά 
άλογα και έφερε πίσω το κεφάλι 
ενός αλόγου -άλλες πέντε γυναί-
κες έπεσαν πάνω του και άρχισαν 
να το δαγκώνουν. Ήταν φριχτό! Οι 
άνθρωποι πέθαιναν µέσα στον δρό-
µο -αν τους τρυπούσες, το αίµα τους 
ήταν σαν νερό. Θυµάµαι τα πάντα 
στο χωριό, όπως για παράδειγµα, 
τη στιγµή που έβγαλαν τους σταυ-
ρούς από τις εκκλησίες. ∆ύο µέλη 
της Κοµσοµόλ (Κοµµουνιστικής 
Νεολαίας) έβγαλαν τους σταυρούς 
και τους έθαψαν δύο µέτρα κάτω 
από το έδαφος. Ηλικιωµένες γυναί-
κες πήγαιναν και φιλούσαν αυτό το 
κοµµάτι γης. Μετά, γέµισαν την ξύ-
λινη εκκλησία µε άχυρα. Τη νύχτα, 
ποντίκια µπήκαν από τους τοίχους, 
αφήνοντας τρύπες, από τις οποίες 
οι γυναίκες γέµιζαν τους κουβάδες 
τους µε άχυρο. Η Κοµσοµόλ πήρε 
τα άχυρα από την εκκλησία και µε-
τά από αυτό ήταν άδεια. Πέθαναν 
τόσοι άνθρωποι στο χωριό, που 
αναγκάστηκαν να σταµατήσουν να 
βάζουν σταυρούς στο νεκροταφείο. 
Τον χειµώνα, µια ηλικιωµένη πήρε 
ένα σταυρό από το νεκροταφείο για 
τον χρησιµοποιήσει για προσάναµ-
µα στο σπίτι της, για να µην παγώ-
σουν τα παιδιά της».

Κατά ουκρανικές πηγές, από 4 έως 7 εκατοµµύρια 
άνθρωποι λιµοκτόνησαν στην Ουκρανία την περίοδο 
1932-1933, όταν ο τότε δικτάτορας της Σοβιετικής 
Ένωσης, Ιωσήφ Στάλιν, επέβαλε κολεκτιβοποίηση των 
αγροτών και διέταξε να κατάσχονται τα σιτηρά.

Ο λιµός του 1932-1933. Η επίση-
µη αναφορά του λιµού έγινε, για 

πρώτη φορά, στις 25 ∆εκεµβρίου 
του 1987, από τον Πρώτο Γραµµατέα 
της ΚΕ του ΚΚ Ουκρανίας, Βολοντι-
µίρ Στσερµπίτσκι, ο οποίος απέδωσε 
την τραγωδία στη ξηρασία. Ένα χρό-

νο αργότερα, στην 19η σύνοδο του 
ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης, και αφού εί-
χε προηγηθεί η λεγόµενη «αποσταλι-
νοποίηση», ο πολιτικός και διανοού-

µενος Μπόρις Ολέινικ δήλωσε: «Και 
αφού στη ∆ηµοκρατία µας οι διώξεις 

ξεκίνησαν πολύ πριν το 1937, θα πρέπει να διαπιστώσουµε τα αί-
τια της πείνας του 1933, η οποία αφαίρεσε τις ζωές από εκατοµµύ-
ρια Ουκρανούς. Να κατονοµάσουµε εκείνους που ευθύνονται για 
την τραγωδία». Οι υπαίτιοι, βέβαια, δεν κατονοµάστηκαν ούτε µε-

τά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, επειδή η Ρωσία, η οποία 
ανέλαβε τα ηνία της «αυτοκρατορίας», αρνήθηκε να αποδεχθεί 
το γεγονός φοβούµενη πιθανές συνέπειες. Το 2003, ο Ρώσος 
πρέσβης στην Ουκρανία, Βίκτορ Τσέρνοµιρντιν, σύµφωνα µε 

το Interfax, απέρριψε µια απολογία, δηλώνοντας: «∆εν πρόκει-
ται να απολογηθούµε... ∆εν υπάρχει κανένας λόγος για να απο-

λογηθούµε». Περισσότεροι ιστορικοί διαφωνούν στη σκοπιµότη-
τα του λιµού, παρά στην ύπαρξή του ή στον αριθµό των νεκρών. 

Ο Ροµάν Σέρµπιν, καθηγητής Ιστορίας και ειδικός για θέµατα ου-
κρανικής ιστορίας, στο Πανεπιστήµιο του Κεµπέκ στο Μόντρεαλ, 

µιλώντας στο BBC, εκφράζει την άποψη ότι ο καταλογισµός της 
γενοκτονίας έχει αποδεχθεί επιπόλαιος, διότι η πείνα συχνά θε-
ωρήθηκε ότι στόχευε µια κοινωνική οµάδα (τους αγρότες) παρά 
µια εθνική οµάδα. Εντούτοις, ως ένα ισχυρό επιχείρηµα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί το γεγονός ότι κλείνοντας τα σύνορα, οι Ου-

κρανοί δεν µπορούσαν να «αποδράσουν» στη Ρωσία. «Ο Στάλιν 
στόχευε το Ουκρανικό έθνος», δήλωσε ο Σέρµπιν. Μετά την πρό-

σφατη αναγνώριση του λιµού ως γενοκτονία από το ουκρανικό 
κοινοβούλιο, το Κρεµλίνο δήλωσε: «Το πρόβληµα της πείνας-µα-
ζικού θανάτου ανθρώπων στην Ουκρανία το 1932-33, πρέπει να 

εξετάσουν ειδικοί. Έχουµε δηλώσει επανειληµµένα στους Ου-
κρανούς συναδέλφους µας ότι ζητήµατα τέτοιας φύσεως, πρέπει 
να εξετάζουν ειδικοί ιστορικοί και από τις δύο πλευρές. ∆εν πρέ-

πει να πολιτικοποιούµε αυτό το θέµα». Άσχετα πάντως µε τα πρό-
σωπα και τις αιτίες που προκάλεσαν την τραγωδία, η συζήτηση 

για το «Μεγάλο Λιµό της Ουκρανίας τα έτη 1932-1933» αναµένε-
ται να ανοίξει σύντοµα και σε διεθνές επίπεδο.

Άρνηση του Γολοντομόρ
Η άρνηση του Γολοντοµόρ είναι η θέση ότι η γενοκτονία 

του 1932-1933 στη Σοβιετική Ουκρανία, είτε δεν συνέβη εί-
τε δεν ήταν προµελετηµένη πράξη είτε ήταν και είναι αντι-
κοµµουνιστική προπαγάνδα. Η άρνηση της ύπαρξης του 

λιµού ήταν η θέση του Σοβιετικού κράτους, την οποία αντα-
νακλούσε και η Σοβιετική προπαγάνδα και το έργο κάποιων 

δυτικών δηµοσιογράφων και διανοούµενων, περιλαµβα-
νοµένων των Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, Ουόλτερ Ντουράντι 

και Λούις Φίσερ. Στη Σοβιετική Ένωση, οι αρχές ουσιαστι-
κά απαγόρευαν κάθε συζήτηση για το λιµό και ο Ουκρανός 
ιστορικός, Stanislav Kulchytsky, έχει δηλώσει ότι η Σοβιετι-

κή κυβέρνηση τον είχε διατάξει να παραποιήσει τα ευρήµατά 
του και να αποτυπώσει το λιµό ως αναπόφευκτη φυσική κα-
ταστροφή, για να αποποιηθεί το Κοµµουνιστικό Κόµµα των 

ευθυνών του και να διατηρηθεί η κληρονοµιά του Στάλιν.   HOLOD
OMOR

Το πρόβλημα
της αναγνώρισης
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Δήμος Διονύσου - Δημοτικές εκλογές 2023:
To ναυάγιο Καλαφατέλη, οι δελφίνοι
και η ανυπαρξία εναλλακτικής πρότασης!
Λίγους µήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
του Οκτωβρίου 2023, η κατάσταση στο ∆ήµο ∆ι-
ονύσου συνεχίζει να µας προκαλεί έκπληξη. ∆ί-
χως αµφιβολία, τα πρώτα 3 χρόνια της διοίκησης 
Καλαφατέλη είναι, µέχρι στιγµής, η πιο αποτυχη-
µένη και καταστροφική διοίκηση, που έχει υπάρ-
ξει από την ίδρυση του Καλλικρατικού ∆ήµου. Η 
παράταξη του δηµάρχου βρίσκεται σε µια διαρ-
κή αποσύνθεση (µετρά 2 απώλειες και πάµε για 
τουλάχιστον για άλλες 2 σύντοµα), έχει καταφέ-
ρει να είναι µειοψηφία στο ∆.Σ. του δήµου και η 
δηµοφιλία του Γιάννη Καλαφατέλη, ακόµα και 
µεταξύ σκληρών υποστηρικτών του, βρίσκεται σε 
ελεύθερη πτώση!

Οι λόγοι αρκετοί (κακοδιοίκηση, αλαζονεία, 
ανεπαρκής αντιµετώπιση φυσικών καταστρο-
φών, βόλεµα ηµετέρων, άθλια οικονοµική δια-
χείριση, έργο ουσίας µηδέν κ.ο.κ.), για να µιλάµε 
µετά βεβαιότητας για συντριβή του στις επόµενες 
εκλογές.

Σε ένα τέτοιο σκηνικό θα περίµενε κανείς, 
όπως συµβαίνει σε άλλους αντίστοιχους δήµους 
της Ανατολικής Αττικής (βλ. Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγµένης, Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου), να εί-
χε ήδη σχηµατιστεί µια σοβαρή εναλλακτική πρό-
ταση, που να οδηγήσει τον δήµο στην επόµενη 
ηµέρα. Απεναντίας, οι όποιες δειλές και χωρίς 
δυναµική αυτο-προτάσεις για δηµαρχιακή υπο-
ψηφιότητα (µάλλον αποτελεί βίτσιο του σινα-
φιού των δικηγόρων στον ∆ιόνυσο), το µόνο που 

έχουν καταφέρει µέχρι στιγµής είναι περισσότερο 
να δίνουν πάτηµα σε δυο-τρείς δελφίνους του Κα-
λαφατέλη να πιέζουν για να εξασφαλίσουν την 
πολιτική τους επιβίωση. Το χειρότερο από όλα, 
δίνουν ένα αίσθηµα ασφάλειας και «σιγουριάς» 
στον αποτυχηµένο δήµαρχο ∆ιονύσου και το δι-
καίωµα να θεωρεί πως µπορεί να γυρίσει το παι-
χνίδι, συνεχίζοντας ακάθεκτος το (πολιτικό) αυ-
τοκτονικό του κρεσέντο!

Μην έχει αυταπάτες ο δήµαρχος και οι συ-
νοδοιπόροι του. Οι µέρες τους είναι µετρηµένες. 
Όµως, όσο συνεχίζεται αυτή η απογοητευτική κα-

τάσταση, τόσο οι δηµότες στον ∆ιόνυσο θα χά-
νουν την ελπίδα τους και δικαιολογηµένα θα πι-
στέψουν πως... «όλοι ίδιοι είναι».

Γνώµη µου είναι πως τα ψέµατα και ο χρόνος 
τελείωσαν! Το βάρος πέφτει στις πλάτες όλων, 
όσων διατείνονται πως τους απασχολεί το µέλ-
λον στον δήµο...και η ευθύνη τους ΤΕΡΑΣΤΙΑ.

Προς το παρόν, οι πολιτικοί παράγοντες του 
∆ήµου ∆ιονύσου συµπεριφέρονται όπως τα συ-
µπαθητικά ζωάκια της φωτογραφίας...ξεχνώντας 
πως ο λύκος υπάρχει, οι σούβλες είναι καλογυαλι-
σµένες και πως... το επόµενο «Πάσχα» είναι κοντά!

Χέρι - Χέρι οδεύουν, 
ως πολιτικό
δίδυµο Πέτσας
- Καλαφατέλης,
στον εκλογικό
«βάλτο» της
Ανατολικής Αττικής

Ο
λοι στον ∆ιόνυσο γνωρί-
ζουν πως ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών, 
Στέλιος Πέτσας και ο δή-

µαρχος ∆ιονύσου, Γιάννης Καλαφατέ-
λης, κυρίως από τον χειµώνα του 2020-
2021 µετά την καταστροφική Μήδεια, 
έχουν γίνει αχώριστοι φίλοι.

∆εν υπάρχει εκδήλωση στον δή-
µο, που να µην καλείται ο κος Πέτσας 
ως guest star και εισαγωγική οµιλία ή 
χαιρετισµός του δηµάρχου Καλαφατέ-
λη, που να µην πλέκει το εγκώµιο του 
υπουργού µε διθυραµβικά σχόλια.

Η µεταξύ τους σχέση, που από πολι-
τική έχει µετεξελιχθεί σε στενή προσω-
πική, έχει εδώ και καιρό περάσει σε άλ-
λο στάδιο. Ο µεν Πέτσας, θεωρεί πως µε 
τον Καλαφατέλη ως µπροστάτσα θα κα-
ταφέρει να «χτίσει» την εκλογική του πε-
λατεία στον δήµο ως -εν δυνάµει και κα-
τά τα φαινόµενα- υποψήφιος βουλευτής 
Ανατολικής Αττικής, ο δε Καλαφατέλης 

από την πλευρά του, πιστεύει πως τα κολ-
λητιλίκια µε έναν εν ενεργεία υπουργό 
θα του δώσουν την αίγλη ενός σηµαντι-
κού πολιτικού ανδρός της τοπικής αυτο-
διοίκησης, µε προσβάσεις στην κυβέρ-
νηση και την κεντρική εξουσία.

Βέβαια, επειδή και οι δύο άντρες 
δεν στερούνται ευφυίας, φρόντισαν να 
επισφραγίσουν τη σχέση τους µε ένα 
κονδύλι 500.000 ευρώ που δόθηκε από 

τον Πέτσα στον ∆ήµο ∆ιονύσου, για 
τις αποζηµιώσεις δηµοτών από τις επι-
πτώσεις της Μήδειας, φροντίζοντας να 
αξιοποιηθεί καταλλήλως, χρηστικά και 
επικοινωνιακά. Προφανώς, δεν µπο-
ρεί κανείς να ψέξει τη συµπάθεια και τη 
χηµεία µεταξύ δύο προσώπων εξουσί-
ας, µάλλον θα τους ενώνουν πολλά κοι-
νά, τα οποία ουδείς γνωρίζει εις βάθος. 
Όµως, είναι προκλητικό ολόκληρος ο 

µηχανισµός του δήµου να λειτουργεί 
ως εργαλείο προσωπικής πολιτικής 
για την εξυπηρέτηση των συµφερό-
ντων Πέτσα-Καλαφατέλη. ∆εν γίνε-
ται αντιδήµαρχοι του Καλαφατέλη να 

κάνουν κινητοποίηση για εκδηλώσεις, 
στέλνοντας sms σε κοµµατικούς της 
Ν∆, αγνοώντας επιδεικτικά πως δεν 
εκπροσωπούν τους εαυτούς τους, αλλά 
τη δηµοτική αρχή και πως η Ν∆ στην 
Ανατολική Αττική δεν έχει έναν, αλλά 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ εν ενεργεία βουλευτές! 
Επειδή όλα στη ζωή είναι επιλογές που 
κρίνονται εκ του αποτελέσµατος, είναι 
ολοφάνερο πως οι δύο άνδρες έχουν 
αποφασίσει να συµπορευτούν στις επερ-
χόµενες εθνικές και τοπικές εκλογές, ως 
πολιτικό δίδυµο. Άποψη µας, είναι πως 
όσοι αγνοούν το «ναρκοπέδιο» και τον 
εκλογικό βάλτο, που λέγεται  Ανατολι-
κή Αττική, θα υποστούν τις συνέπειες. 

Για εµάς, το χέρι-χέρι Πέτσα-Κα-
λαφατέλη οδηγεί και τους δύο µαζί σε 
ένα πολιτικό «χορό», όπως στο Ζάλογ-
γο... ας γνωρίζουν πως εµείς, συναδελ-
φικά και συντροφικά, τους ενηµερώσα-
µε εγκαίρως!

Τέλος στην έντονη
παραφιλολογία έβαλε
η κα Ελένη Μπούρα–
Σταύρου. Θα είναι
υποψήφια Δήμαρχος
Μαρκοπούλου.
Σύµφωνα µε αποκλειστικές 
πληροφορίες, κατά τη διάρκεια γεύµατος 
που παρέθεσε σε ιδιωτικό χώρο, το 
µεσηµέρι της ∆ευτέρας 2 Μαΐου 2022, 
σε στενούς φίλους και συνεργάτες,  
δήλωσε ό,τι είναι αποφασισµένη να 
διεκδικήσει τον δηµαρχιακό θώκο στις 
εκλογές του 2023, ευχαριστώντας τους 
εκ των προτέρων για τη συνεργασία 
και τη στήριξη. Όλοι οι συνδαιτυµόνες, 
όχι µόνο χειροκρότησαν αλλά και 
επικρότησαν την απόφασή της αυτή, 
δηλώνοντας ό,τι θα στηρίξουν έµπρακτα 
την προσπάθειά της για να τοποθετηθεί 
ο ∆ήµος Μαρκοπούλου στη θέση που 
του αξίζει στο κάδρο της αυτοδιοίκησης 
στην Ανατολική Αττική. Μάλιστα, στα 
«πηγαδάκια» που είχαν δηµιουργήσει 
οι παρευρισκόµενοι συζητούσαν την 
αναγκαιότητα που υπάρχει για ριζικές 
αλλαγές στον δήµο, αναφερόµενοι 
στα πολλά προβλήµατα, τόσο του 
Μαρκοπούλου όσο και του Πόρτο Ράφτη, 
τονίζοντας την απάθεια της δηµοτικής 
αρχής που εισπράττουν όλοι καθηµερινά.

Ποιο χορό αναμένεται να χορέψουν;



Τ
ην Πέµπτη, 28 Απριλίου 2022, o αρµό-
διος υπουργός κος Πλακιωτάκης, συ-
νοδευόµενος από τον Γενικό Γραµµα-
τέα του υπουργείου κο Κυριαζόπουλο 

και µε την παρουσία της υφυπουργού Τουρισµού, 
κας Ζαχαράκη, επισκέφτηκαν το λιµάνι του Λαυρί-
ου, µε την ευκαιρία της έναρξης δροµολογίων κρου-
αζιέρας. Καταρχάς, θα πρέπει να παρατηρήσουµε 
ότι είναι η τρίτη επίσκεψη της ηγεσίας του YANΠ 
σε µικρό χρονικό διάστηµα, που δείχνει τη σηµα-
σία του έργου της διοίκησης του ΟΛΛ ΑΕ, υπό τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, Γιώργο Βακόνδιο.

Ο κος Πλακιωτάκης, αφού αναφέρθηκε στις 
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την αγορά της 
κρουαζιέρας, ανέφερε πολύ συγκεκριµένα ότι το 
λιµάνι του Λαυρίου αναβαθµίζεται και εκσυγχρο-
νίζεται µε ταχύτατους ρυθµούς. Παράλληλα, εξήγ-
γειλε και την έναρξη της κατασκευής πλωτών προ-
βλητών, µε τις οποίες θα δηµιουργηθούν 192 νέες 
θέσεις ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής. Ανατρέ-
χοντας σε επίσηµες ανακοινώσεις του παρελθό-
ντος, διαπιστώνουµε ότι υπό την ευθύνη του ∆ιευ-
θύνοντος Συµβούλου Γιώργου Βακονδίου, από τον 
Οκτώβριο του 2019, το λιµάνι του Λαυρίου τρέχει 
µε γρήγορους ρυθµούς. 

Επιγραµµατικά, αλιεύσαµε οτι το 2020 το λι-
µάνι του Λαυρίου κατέγραψε ρεκόρ τζίρου και 
κερδών, εν µέσω πανδηµίας. Το 2021, είχαµε νέο 
ρεκόρ κερδών και τζίρου, καταρρίπτοντας το αντί-
στοιχο ρεκόρ του 2020. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η 
κερδοφορία του ΟΛΛ ΑΕ διαµορφώθηκε σε πο-
σοστό 65% πάνω από τον προϋπολογισµό του 
έτους για το 2021. Σίγουρα, µια µεγάλη επιτυχία 
είναι η προσέλκυση της κρουαζιέρας, και µάλιστα 
ως λιµάνι βάσης (home porting), κάτι που προϋπο-
θέτει υποδοµές και διαδικασίες πύλης Schengen. 
∆ηλαδή, το λιµάνι του Λαυρίου είναι πύλη εισό-
δου, εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο των πλωτών προβλητών που εξήγγει-
λε ο κος Πλακιωτάκης συζητιόταν εδώ και 15 χρό-
νια, αλλά κανείς δεν µπορούσε να το αγγίξει. Τώ-
ρα γίνεται πραγµατικότητα σε ελάχιστο χρόνο. Ένα 
σύγχρονο αλλά εγκαταλελειµµένο κτίριο, αυτό του 
επιβατικού σταθµού, το οποίο για περισσότερο από 
µία δεκαετία δεν είχε συνδεθεί ούτε µε τη µέση τά-
ση της ∆ΕΗ και για το οποίο στο παρελθόν υπήρξε 
η σκέψη να χρησιµοποιηθεί για προσωρινή φιλο-
ξενία προσφύγων, µετατράπηκε σε ένα υπερσύγ-
χρονο terminal κρουαζιέρας και χώρο εξυπηρέτη-
σης επιβατών ακτοπλοΐας.

Κατασκευάστηκε νέα ράµπα εξυπηρέτησης 
της ακτοπλοΐας και ήδη το Λαύριο εξυπηρετεί νέες 
γραµµές ακτοπλοΐας. Σήµερα, λειτουργούν γραµ-
µές για Κέα, Κύθνο, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρικές και 
Νότιες Κυκλάδες, Κύπρο και Ισραήλ.

Λειτουργεί τελωνειακή αποθήκη, ενώ στον 
εµπορικό τοµέα που λειτουργεί πλήρως ο κανο-
νισµός ISPS, από 1/1/2021 εξυπηρετείται πλήθος 
πλοίων ξηρού φορτίου. Ταυτόχρονα, εξυπηρετού-
νται και περισσότερα από 1.000 πλοία της ποντοπό-
ρου ναυτιλίας ετησίως στο θεσµοθετηµένο αγκυρο-
βόλιο (ράδα) έξω από το λιµάνι.

Σίγουρα, όµως, για την τοπική κοινωνία και 
την τοπική οικονοµία πέραν της κρουαζιέρας, συµ-
βάλλει καθοριστικά ο ελλιµενισµός των τουριστι-
κών σκαφών. Σήµερα ελλιµενίζονται σε µόνιµη 
βάση περίπου 190 σκάφη και µε την ολοκλήρωση 
του έργου που εξήγγειλε ο υπουργός, οι θέσεις αυ-
τές θα διπλασιαστούν. Η επιπλέον αυτή δραστηρι-
ότητα, µαζί µε την κρουαζιέρα, υπολογίζεται ότι θα 
προσθέσουν 40 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον τζίρο, 
ετησίως στην τοπική αγορά, και θα δηµιουργήσουν 
περί τις 200 νέες θέσεις εργασίας. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ΣΕΕΝ και η 
Ένωση Πλοιάρχων, στις ετήσιες εκθέσεις τους για 
τις ελλείψεις και τα προβλήµατα στα λιµάνια της Ελ-
λάδος, δεν έχουν καµία παρατήρηση τα τελευταία 
δύο χρόνια για το λιµάνι του Λαυρίου.

Ο Γιώργος Βακόνδιος φαίνεται ότι δεν είναι 
απλά ένας κοµµατικός παράγοντας, που διορίστηκε 
από την κυβέρνηση. Αν και στις τελευταίες εκλογές 

δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής για 28 σταυ-
ρούς στην περιφέρεια Κυκλάδων, όπως αναφέρε-
ται στο βιογραφικό του, έχει µακρά πορεία, πάνω 
από 40 χρόνια, στον ιδιωτικό τοµέα. Παλαιότερα, 
έχει δηλώσει ότι αν και οικονοµολόγος, οι γνώ-
σεις για τη ναυτιλία και τα λιµάνια αποκτήθηκαν 
µέσα από τη µακρόχρονη συνεργασία του µε την 
ATTICA GROUP του αείµνηστου Περικλή Πα-
ναγόπουλου, η οποία διήρκεσε περισσότερο από 
20 χρόνια.

Στις κατά καιρούς δηλώσεις του διακρίνουµε 
την επιµονή του, ώστε ένας δηµόσιος οργανισµός 
να διοικείται και να δρα µε ιδιωτικοοικονοµικά κρι-
τήρια. Πιθανότατα, πιστεύει ειλικρινά στη συνεργα-
σία και συνεχώς αναφέρεται στις καλές σχέσεις του 
λιµανιού µε το ΥΝΑΝΠ, το ΤΑΙΠΕ∆, το Λιµενικό 
Σώµα, τον δήµο, την τελωνειακή αρχή και το προ-
σωπικό του ΟΛΛ ΑΕ. Το τηλέφωνο του είναι 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο διαθέσιµο σε όλους τους 
χρήστες του λιµανιού, όπως οι πλοίαρχοι, πλοιο-
κτήτες, πράκτορες, λιµενεργάτες, καβοδέτες, ιδιο-
κτήτες ρυµουλκών, λαντζών κ.λπ.

Πραγµατικά, φαίνεται πως ο κος Πλακιωτά-
κης είχε απόλυτο δίκιο, το λιµάνι του Λαυρίου, µέ-
σα από ορθή διαχείριση, εκσυγχρονίζεται και ανα-
βαθµίζεται.  
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Απευθείας
αναθέσεις άνω
των 2.000.000 ευρώ 
Χορός αδιαφανών ενεργειών, που µπορεί 
να ζηµιώνουν τον δήµο µε εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ, φαίνεται πως έχει 
στηθεί, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω 
σκοπιµότητας, και επιχειρείται -προφανώς 
σε αρκετές περιπτώσεις επιτυγχάνεται- η 
κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος. 
Κύριε Αλαγιάννη, ξεχνάτε ότι διαχειρίζεστε 
δηµόσιο χρήµα και όχι δικό σας και θα 
έπρεπε να ήσασταν πολύ πιο προσεκτικός.
Ποιοι τα παίρνουν τελικά, µε ποιο τρόπο 
και µε ποια ανταπόδοση στο όφελος για 
τις τοπικές κοινωνίες; Οι ελλείψεις, οι 
παρασπονδίες, οι πράξεις στα όρια της 
νοµιµοφάνειας ή και η αδιαφάνεια στους 
δήθεν διαγωνισµούς και οι αναθέσεις είναι 
τελικά «καθρέφτες», που ίσως εξηγούν 
πολλά πράγµατα για την κατάσταση στον 
δήµο.
Τελικά το θράσος του είναι πολύ µεγάλο, για 
να δίνει απευθείας αναθέσεις εκατοµµυρίων 
ευρώ, αναθέσεις που υποτιµούν τη 
νοηµοσύνη µας και πραγµατικά ξεπερνούν 
κάθε όριο.
Υπάρχει κάποιες περιπτώσεις αναθέσεων, 
που βέβαια τις ψάχνουµε, γιατί ένα πουλάκι 
µας κελάηδησε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 
θα βρούµε λαβράκια.
Οι ευθύνες του κου Αλαγιάννη στην 
εγκληµατική διαχείριση των οικονοµικών, 
αλλά και στην κατασπατάληση δηµοσίου 
χρήµατος είναι τεράστιες.
Ο Εισαγγελέας ακούει; Γιατί αν δεν ακούει, 
εµείς θα φροντίσουµε να φτάσει στα χέρια 
του όλος ο φάκελος, που λέγεται ∆ήµος 
Μαρκοπούλου.
-Επιτέλους; Ένας Εισαγγελέας; Τι κάνει 
το Ελεγκτικό Συνέδριο; Τι κάνουν 
οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης; Θα ασχοληθεί επιτέλους 
το υπουργείο Εσωτερικών µε τα 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ και τις παρανοµίες του κου 
Αλαγιάννη, κύριε Μάκη Βορίδη;
Τελικά, οι απευθείας αναθέσεις στα 
χέρια του δηµάρχου κατέληξαν να είναι 
µηχανισµός εξυπηρέτησης «ηµετέρων», 
εκλογικής εξυπηρέτησης µηχανισµών 
τοπικής εξουσίας και διανοµής µιας 
οικονοµικής πίτας προς συγκεκριµένες 
κατηγορίες πολιτών και όχι διάχυσης και 
οφέλους σε όλη την κοινωνία και τους 
δηµότες.
Και φυσικά µιλάµε µόνο για τις απευθείας 
αναθέσεις του δήµου, γιατί για τις απευθείας 
αναθέσεις των νοµικών προσώπων θα 
ασχοληθούµε αργότερα.  Επειδή όµως 
συµβαίνουν κι άλλα, ακόµα πιο σοβαρά 
θέµατα, θα επανέλθουµε σύντοµα µε άλλο 
ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.



Τ
ην πόρτα για να καταστεί 
η Ελλάδα κόµβος διαµε-
τακόµισης φυσικού αερί-
ου προς βορρά, ενισχύο-

ντας τον γεωστρατηγικό της ρόλο και 
την ασφάλεια, ανοίγει η έναρξη της 
κατασκευής του Πλωτού Τερµατικού 
Σταθµού Αποθήκευσης και Αεριοποί-
ησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου 
(LNG ) στην Αλεξανδρούπολη. 

Τα εγκαίνια του νέου σταθµού 
πραγµατοποιήθηκαν από τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ 
στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι 
πρωθυπουργοί της Βουλγαρίας, Κίριλ 
Πέτκοφ και της Βόρειας Μακεδονίας, 
Ντίµιταρ Κοβάτσεφσκι, ο προέδρος 
της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, οι 
υπουργοί Ενέργειας των τεσσάρων 
χωρών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Σαρλ Μισέλ και πλήθος 
αξιωµατούχων.

Η πλωτή µονάδα αποθήκευσης 
και αεριοποίησης (FSRU), χωρητι-

κότητας 153.500 κυβικών µέτρων, θα 
συνδεθεί µε το Εθνικό Σύστηµα Με-
ταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλά-
δας µε αγωγό µήκους 28 χλµ., µέσω 
του οποίου το αεριοποιηµένο LNG θα 
προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, 
της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτε-
ρης περιφέρειας, από τη Ρουµανία, 
τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, 
έως τη Μολδαβία και την Ουκρα-
νία, καθιστώντας την Ελλάδα «κλει-
δί» για την ενεργειακή ασφάλεια της 
Ν.Α. Ευρώπης.

Ενεργειακός κόµβος η Ελλάδα
Το νέο έργο θα αποτελέσει µια νέα 
ενεργειακή πύλη, διαδραµατίζοντας 
καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή 
ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ελλά-
δας, που είναι πρωταρχικός στόχος του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη, αλλά και ολόκληρης της Ν.Α. Ευ-
ρώπης και συµβάλλοντας αποφασιστι-
κά στην οµαλή ενεργειακή µετάβαση 

και τον ενεργειακό πλουραλισµό της 
εξαιρετικά ευαίσθητης αυτής περιοχής.

Η κατασκευή και λειτουργία του 
Πλωτού Σταθµού Αποθήκευσης και 
Αεριοποίησης (FSRU) Αλεξανδρού-
πολης θα ενδυναµώσει τον στρατηγι-
κό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού 
κόµβου για την ευρύτερη περιφέρεια 
της Ν.Α. Ευρώπης και θα προσφέρει 
εναλλακτικές πηγές και οδούς προ-
µήθειας φυσικού αερίου στην περιο-
χή, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδι-
ασµού και την ενεργειακή αυτονοµία, 
σε µια περίοδο υψηλών προκλήσε-
ων. Ακόµη, το έργο θα καταστήσει την 
Αλεξανδρούπολη ενεργειακή πύλη 
για ολόκληρη την περιοχή της Ν.Α. Ευ-
ρώπης, αναδεικνύοντας τη στρατηγική 
σηµασία της πόλης και τονώνοντας την 
τοπική οικονοµία και απασχόληση.

Η πλωτή µονάδα αποθήκευσης 
και αεριοποίησης (FSRU), χωρητικό-
τητας 153.500 κυβικών µέτρων LNG, 
θα συνδεθεί µε το Εθνικό Σύστηµα 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελ-
λάδας µε αγωγό µήκους 28 χλµ., µέ-
σω του οποίου το αεριοποιηµένο LNG 
θα προωθείται στις αγορές της Ελλά-
δας, της Βουλγαρίας, της ευρύτερης πε-
ριφέρειας (Ρουµανία, Σερβία, Β. Μα-
κεδονία κ.α.) αλλά και µε προοπτική 
να εφοδιάσει και την Ουκρανία.

Όπως καταδεικνύεται και στην 

περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, 
αλλά και µε τη Ρεβυθούσα, δηµι-
ουργείται µια ευκαιρία για τη χώρα, 
να καταστεί κόµβος διαµετακόµισης 
φυσικού αερίου προς βορρά, εφό-
σον βέβαια προχωρήσουν πολλα-
πλά σχέδια επενδύσεων κλίµακας, 
σε δίκτυα και άλλες υποδοµές. Ειδι-
κότερα, µε δεδοµένες τις αποφάσεις 
της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσι-
κό φυσικό αέριο, ανοίγεται ένα «πα-
ράθυρο» για την Ελλάδα να ενισχύ-
σει το γεωστρατηγικό της ρόλο και να 
καταστεί η βασική «οδός» για το αέ-
ριο της Ν.Α. Ευρώπης. 

Υπενθυµίζεται πως η Gastrade 
έχει καταθέσει επίσης στη Ρυθµιστι-
κή Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αίτηση για 
τη χορήγηση νέας Άδειας Ανεξάρτη-
του Συστήµατος Φυσικού Αερίου 
(ΑΣΦΑ), για το έργο «ΑΣΦΑ Θρά-
κης», το οποίο θα αποτελείται επίσης 
από µία Πλωτή Μονάδα Αποθήκευ-
σης & Αεριοποίησης (FSRU) και 
θα αναπτυχθεί πλησίον του πρώτου 
FSRU στο Θρακικό Πέλαγος, ανοι-
κτά της Αλεξανδρούπολης.

Η ταυτότητα του έργου 
Ο πλωτός σταθµός προσωρινής απο-
θήκευσης και αεριοποίησης LNG θα 
αγκυροβολήσει 17,6 χιλιόµετρα νοτιο-
δυτικά του λιµένα της Αλεξανδρούπο-
λης, σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων από 
την ακτή της Μάκρης, δηλαδή εντός 
των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η µονάδα θα περιλαµβάνει δεξα-
µενές χωρητικότητας περίπου 153.500 
κυβικών µέτρων LNG και υπολογίζε-
ται ότι θα έχει τη δυνατότητα να εφο-
διάζει το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου µε περίπου 5,5 δισε-
κατοµµύρια κυβικά µέτρα καυσίµου 
ανά έτος.

Η µονάδα προγραµµατίζεται να τε-
θεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023.

Ο υπεράκτιος σταθµός της Αλεξαν-
δρούπολης θα συνδέεται µε το Εθνικό 
Σύστηµα Μεταφοράς µέσω υποθαλάσ-
σιου και επίγειου αγωγού, µήκους 28 
χιλιοµέτρων.

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 
363,7 εκατοµµύρια ευρώ, στα οποία πε-
ριλαµβάνεται χρηµατοδότηση ύψους 
166,7 εκατοµµυρίων ευρώ από τους 
πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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Charles Michel 
Γεωπολιτική 
επένδυση σε μια 
κρίσιμη γεωπολιτική 
συγκυρία
«Πιστεύω ακράδαντα ότι βλέπουµε 
µία νέα ανατολή στην ενεργειακή 
ανεξαρτησία της Ευρώπης. Και 
εδώ, σήµερα, βλέπουµε ξεκάθαρες 
αποδείξεις για αυτό το νέο µέλλον, 
σε αυτή την πόλη, µε αυτό τον 
νέο τερµατικό σταθµό για LNG, 
ο οποίος θα συµβάλλει στη 
διαφοροποίηση των πηγών στον 
εφοδιασµό µας µε φυσικό αέριο, 
στην ενίσχυση των ενεργειακών 
υποδοµών µας και στη σταδιακή 
απεξάρτησή µας από τα ρωσικά 
ορυκτά καύσιµα, κάτι που θα 
µας κάνει πιο ισχυρούς και πιο 
ασφαλείς. Αυτό το έργο συνδράµει 
σηµαντικά στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασµού της 
ΕΕ και στους µακροπρόθεσµους 
στόχους µας, σχετικά µε την 
κλιµατική αλλαγή», επισήµανε 
στον χαιρετισµό του ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
Charles Michel.
«Πρόκειται για µία γεωπολιτική 
επένδυση σε µια κρίσιµη 
γεωπολιτική συγκυρία. Αντανακλά 
όσα πρέπει να κάνουµε σε 
ακόµα µεγαλύτερο βαθµό, που 
θα προσδώσουν εφοδιαστική 
ασφάλεια στην Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, 
τη Σερβία και σε άλλες χώρες της 
περιοχής», ανέφερε.

Γεωστρατηγική και ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας 

∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Η πλωτή µονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης 
(FSRU), χωρητικότητας 153.500 κυβικών µέτρων,
στην Αλεξανδρούπολη, θα συνδεθεί µε το Εθνικό
Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας
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Kiril Petkov
(Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας)

«Όταν συνδεθούν 
όλα τα στρατηγικά 
έργα υποδομής στην 
περιοχή, μπορούμε 
να πετύχουμε πολύ 
περισσότερα».
«Πρόκειται για ιστορική µέρα για 
την Ελλάδα και τη Βουλγαρία 
και συνδέεται µε την επιδίωξη 
για ανεξαρτησία στον τοµέα 
της ενέργειας», τόνισε στον 
χαιρετισµό του ο πρωθυπουργός 
της Βουλγαρίας Kiril Petkov. «Η 
Ελλάδα σε αυτή την πολύ κρίσιµη 
στιγµή µπορεί να βοηθήσει και τη 
Βουλγαρία. Όταν συνδεθούν όλα 
τα στρατηγικά έργα υποδοµής 
στην περιοχή, συνδέσεις που 
αφορούν το αέριο, την ενέργεια, 
τους αγωγούς, τους δρόµους 
και τους σιδηρόδροµους και µε 
δεδοµένο ότι τα Βαλκάνια έχουν 
65 εκατοµµύρια κατοίκους, µαζί 
µπορούµε να πετύχουµε πολύ 
περισσότερα. Μπορούµε να 
αποτελέσουµε µηχανή για την 
ευρωπαϊκή ανάπτυξη, συνολικά», 
πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της 
Βουλγαρίας.

Aleksandar Vucic
(Πρόεδρος της Σεβίας)

«Είμαστε πραγματικά 
ευγνώμονες». 
«Κάποιοι, νοµίζω από την 
εταιρεία Gastrade, ανέφεραν ότι 
πολύ λίγοι είχαν πίστη σε αυτό 
το έργο. Εγώ ήµουν ένας από 
αυτούς τους σκεπτικιστές που 
πάντα έλεγαν “δεν θα γίνει” ή 
“δεν θα γίνει σε αυτό το χρονικό 
σηµείο, θα χρειαστούν ακόµη 
10 χρόνια”. Το είχα συζητήσει 
και µε τους αµερικανούς φίλους 
µας. Τώρα που βλέπουµε πως 
είναι έτοιµο να αρχίσει, µπορώ 
να πω ότι είµαστε πραγµατικά 
ευγνώµονες και θα είµαστε 
έτοιµοι να λάβουµε σχετικά 
µεγάλες ποσότητες αερίου», 
σηµείωσε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος της Σερβίας, 
Aleksandar Vucic.

Dimitar Kovachevski
(Πρωθυπουργός Β. Μακεδονίας)

«Αυτό που 
συμβαίνει στην 
Αλεξανδρούπολη, 
είναι ιστορικό 
γεγονός».
«Είναι ιστορικό γεγονός αυτό 
που συµβαίνει σήµερα στην 
Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται 
για µακροπρόθεσµη ενεργειακή 
κάλυψη σε µία κρίσιµη 
περίοδο. Η διαφοροποίηση των 
ενεργειακών πόρων είναι πολύ 
σηµαντική και ο νότιος διάδροµος 
συµβάλλει στην απεξάρτηση από 
το ρωσικό αέριο. Με αυτό τον 
τρόπο, θα µπορούµε να έχουµε 
περισσότερες πηγές από τις 
ΗΠΑ, από την Εγγύς Ανατολή, 
και αυτό θα σηµαίνει ασφάλεια 
στην προµήθεια ενέργειας», 
ανέφερε µεταξύ άλλων στην 
τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός 
της Βόρειας Μακεδονίας, 
Dimitar Kovachevski.

Maria Rita Galli
(CEO του ΔΕΣΦΑ A.E)

«Η Ελλάδα, 
πρωταγωνιστής 
στις ενεργειακές 
εξελίξεις».
«Το FSRU της Αλεξανδρούπολης 
έρχεται να καθιερώσει την 
Ελλάδα ως µία χώρα µε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις 
περιφερειακές ενεργειακές 
εξελίξεις, ενισχύοντας 
αποφασιστικά, εν µέσω µιας 
δύσκολης διεθνούς συγκυρίας, 
την ενεργειακή ασφάλεια 
της χώρας και της ευρύτερης 
περιοχής. Η διασύνδεση της 
κρίσιµης αυτής υποδοµής µε 
τις υπάρχουσες και τις νέες 
εξαγωγικές διαδροµές προς 
τη Βουλγαρία και τη Βόρεια 
Μακεδονία, µέσω του δικτύου 
του ∆ΕΣΦΑ, θα επιτρέψει 
την αύξηση των εξαγωγών 
φυσικού αερίου της χώρας στις 
αγορές της Νοτιοανατολικής 
και Κεντρικής Ευρώπης, 
καθιερώνοντας περαιτέρω την 
Ελλάδα ως ενεργειακό κόµβο. 
Ο ∆ΕΣΦΑ συµβάλλει στο έργο 
µε την εκτεταµένη εµπειρία και 
την κορυφαία τεχνογνωσία, 
που έχει αποκοµίσει από την 
κατασκευή και την επιτυχηµένη 
λειτουργία του Τερµατικού 
Σταθµού Επαναεριοποίησης 
ΥΦΑ της Ρεβυθούσας τα 
τελευταία 20 και πλέον έτη, 
παραµένοντας πιστός στην 
ανάπτυξη υψηλής προστιθέµενης 
αξίας ενεργειακών υποδοµών, 
που ενισχύουν την ασφάλεια 
εφοδιασµού, συµβάλλοντας 
στην περαιτέρω διαφοροποίηση 
των πηγών προµήθειας και την 
ενεργειακή µετάβαση της χώρας 
και της ευρύτερης περιοχής».

Vladimir Malinov
(Εκτελεστικός Διευθυντής
της Bulgartransgaz EAD)

«Στρατηγική σημασία 
του τερματικού 
σταθμού».
«Η σηµασία του Ανεξάρτητου 
Συστήµατος Φυσικού Αερίου 
της Αλεξανδρούπολης, ως µια 
νέα ενεργειακή πύλη, είναι 
βασική για τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Ο τερµατικός σταθµός 
θα παρέχει τις απαραίτητες 
επιπρόσθετες ποσότητες φυσικού 
αερίου, προσφέροντας πρόσβαση 
σε παραγωγούς από όλον τον 
κόσµο και συνδεσιµότητα µε τις 
κατάλληλες οδούς εφοδιασµού 
σε όλους τους ενδιαφερόµενους 
χρήστες στην περιοχή. Το επίπεδο 
της δεσµευµένης δυναµικότητας και 
το ενδιαφέρον των προµηθευτών 
και των καταναλωτών 
αποδεικνύουν τη στρατηγική 
σηµασία του τερµατικού 
σταθµού και την οικονοµική του 
αποδοτικότητα. Χάρη στο FSRU 
Αλεξανδρούπολης, η Βουλγαρία, 
η Ελλάδα και οι γειτονικές χώρες 
θα µπορούν να επωφεληθούν 
από την αναπτυσσόµενη αγορά 
LNG και την ασφάλεια και τις 
ανταγωνιστικές τιµές που παρέχει. 
Η πρόσβαση σε εναλλακτικές 
παροχές φυσικού αερίου από τις 
ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και 
άλλες χώρες, θα εξασφαλίσει 
ανταγωνιστικές τιµές φυσικού 
αερίου για τις χώρες. Η υλοποίηση 
του έργου έρχεται να ενδυναµώσει 
τη διαφοροποίηση των πηγών 
φυσικών αερίου και να τονώσει 
τον ανταγωνισµό προς όφελος των 
επιχειρήσεων και των χρηστών, 
ενώ η αυξανόµενη ρευστότητα 
µέσω της πρόσβασης στο LNG 
θα επιταχύνει τη διαδικασία 
απαλλαγής από τον άνθρακα 
στον ενεργειακό τοµέα. Χαίροµαι 
ιδιαίτερα που εργαζόµαστε µαζί για 
την επιτυχία αυτού του έργου».

Ιωάννης Παπαδόπουλος (Πρόεδρος της ΔΕΠΑ Εμπορίας)

& Κωνσταντίνος Ξιφαράς (Διευθύνων Σύμβουλος): 

«Ασφάλεια για τη χώρα μας με το φυσικό αέριο».
«Ο Τερµατικός Σταθµός LNG Αλεξανδρούπολης, όντας το µεγαλύτερο ενεργειακό έργο στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια, είναι µία στρατηγική επένδυση που θα συµβάλλει καταλυτικά στην ασφάλεια εφοδιασµού 
της χώρας µας µε φυσικό αέριο. Αναβαθµίζει τη γεωπολιτική θέση και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό 
hub για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώς η επένδυση αυτή υλοποιείται σε µια συγκυρία, όπου ο ρόλος του 
LNG στην αγορά φυσικού αερίου, ενισχύεται ήδη σηµαντικά. Με την είσοδό της στο έργο, η ∆ΕΠΑ Εµπορίας 
διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη χώρα, αποδεικνύοντας έµπρακτα ότι είναι η εταιρεία που οδηγεί τις 
ενεργειακές εξελίξεις σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη».



Μυτιληναίος
Ισχυρά χαρακτηρίζονται από τους ανα-
λυτές τα αποτελέσµατα που ανακοίνω-
σε για το πρώτο τρίµηνο του έτους η 
Mytilineos, καθώς ξεπέρασαν τις προσ-
δοκίες και τις προβλέψεις της αγοράς. 
Χαρακτηριστική είναι η έκθεση της Citi, 
η οποία σηµειώνει ότι τα αποτελέσµα-
τα επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία τουλά-
χιστον θα διπλασιάσει την κερδοφορία 
της για το 2022. Παρά τα πολύ υψηλά 
κέρδη στο πρώτο τρίµηνο, ο αναλυτής 
περιµένει ακόµα µεγαλύτερη ανάπτυ-
ξη, κυρίως στον τοµέα του αλουµινίου 
και των ΑΠΕ. Ο κλάδος της µεταλλουρ-
γίας κατέγραψε το πρώτο από µία σειρά 
τριµήνων ρεκόρ στην κερδοφορία, οδη-
γούµενος από τις υψηλές τιµές (LME 
και Premia) και την πολύ χαµηλή βά-
ση κόστους. Ταυτόχρονα, η κερδοφο-
ρία του τοµέα της Ενέργειας εµφανίζεται 
ανεπηρέαστη από τις γεωπολιτικές εξε-
λίξεις, εκµεταλλευόµενη το σηµαντικό 
συγκριτικό της πλεονέκτηµα έναντι του 
ανταγωνισµού, αυτό του βαθµού από-
δοσης των θερµικών της µονάδων.

Καρέλιας

Και µια που µιλάµε για εταιρείες… 
Κάθε ρεκόρ έσπασε η πλεονάζουσα 
ρευστότητα της Καρέλιας στις λογιστι-
κές καταστάσεις του 2021, καθώς µε 
µηδενικό τραπεζικό δανεισµό, η ει-
σηγµένη καπνοβιοµηχανία διέθετε 
ποσό ύψους 366,3 εκατ. ευρώ στο τα-
µείο της. Άλλα 62,615 εκατ. ευρώ σε 
µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εξω-
τερικού και money market collateral, 
καθώς και επιπλέον 107,913 σε εται-
ρικά, κρατικά και τραπεζικά οµόλο-
γα. Μιλάµε, δηλαδή, για ένα άθροι-
σµα 536,828 εκατ. ευρώ! Για φέτος, η 
εισηγµένη αναµένει από το δεύτερο 
τρίµηνο και µετά µείωση του µικτού 
της περιθωρίου κατά 10%-20%, ενώ 
σε περίπτωση που το αµερικανικό δο-
λάριο διολισθήσει έναντι του ευρώ, η 
µείωση στη µικτή κερδοφορία θα εί-
ναι µεγαλύτερη. Σε επίπεδο όγκου 
πωλήσεων, δεν περιµένει σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις.
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Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι έχει µπει η εξυγίαν-
ση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, αφού σήµερα, όπως 
όλα δείχνουν, στο πλαίσιο της προγραµµατισµένης Γε-
νικής Συνέλευσης των εργαζοµένων, θα γνωστοποι-
ηθεί η ηµεροµηνία κατάθεσης του σχετικού σχεδίου 
νόµου στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, οι τελευταίες εκκρεµότητες διευθε-
τήθηκαν κατά την πρόσφατη κυβερνητική σύσκεψη, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουρ-

γού Κυριάκου Μητσοτάκη, και πλέον, το µόνο που απο-
µένει είναι η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου -που πε-
ριλαµβάνει επί της ουσίας την πρόταση της ONEX µε 
την ιταλική Fincantieri- και η ψήφισή του στη Βουλή. 
Πρόθεση της κυβέρνησης, και δη του υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος 
έχει επιφορτιστεί µε το συγκεκριµένο project, είναι η 
επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών, προκειµέ-
νου να δοθεί άµεσα τέλος στο θέµα αυτό.

Καταθέσεις 1
Τα στοιχεία του Μαρτίου έκρυβαν µια έκπληξη 
για αυτούς που περίµεναν µείωση των καταθέσε-
ων των νοικοκυριών, λόγω αυξηµένων υποχρεώ-
σεων και της ακρίβειας. Όµως, τα επίσηµα στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι τα νοικοκυ-
ριά, ύστερα από δύο αρνητικούς µήνες (Ιανουάριος 
και Φεβρουάριος), αύξησαν τις αποταµιεύσεις τους 
κατά 200 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο. Και τα προσωρι-
νά στοιχεία των τραπεζών δείχνουν ότι µάλλον και 
ο Απρίλιος θα κλείσει θετικός.

Καταθέσεις 2
Όσον αφορά τον Απρίλιο κινήθηκε θετικά, παρά την 
επιστροφή στα αµοιβαία κεφάλαια σχεδόν 107 εκατ. 
ευρώ. Τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι θα κλεί-
σει κοντά στα επίπεδα του Μαρτίου, καθώς ευνοήθη-
κε από το δώρο του Πάσχα. Σύµφωνα µε τα ίδια στε-
λέχη, από τους επόµενους µήνες αναµένονται ακόµα 
µικρότεροι ρυθµοί αποταµίευσης και πιθανότατα να 
συνδυαστούν µε καθαρές εκροές, λόγω των ανατιµή-
σεων και των πληρωµών φόρων. Θετικά στις κατα-
θέσεις των επιχειρήσεων (και ορισµένων νοικοκυρι-
ών) θα συµβάλει ο τουρισµός, το καλοκαίρι.

Brexit
Ακριβά έχουν πληρώσει, όπως φαίνεται, την έξοδό 
τους από την ΕΕ οι Βρετανοί. Έρευνα του London 
School of Economics µε χρηµατοδότηση από 
το think tank UKICE, αναφέρει ότι οι εµπορικοί 
φραγµοί που εισήχθησαν µετά την αποχώρηση από 
την ΕΕ, οδήγησαν σε αύξηση 6% στις τιµές των τρο-
φίµων στο Ηνωµένο Βασίλειο µεταξύ ∆εκεµβρίου 

2019 και Σεπτεµβρίου 2021. Σύµφωνα µε την UHY 
Hacker Young, επιχειρήσεις και καταναλωτές του 
Ηνωµένου Βασιλείου πλήρωσαν 4,8 δισ. £ σε δα-
σµούς σε εισαγόµενα αγαθά πέρυσι, ποσό-ρεκόρ 
σε σχέση µε τα 2,9 δισ. £ του 2020.
Αν σε αυτό προστεθούν και οι ανατιµήσεις λόγω 
ενεργειακού κόστους, τότε ο λογαριασµός µάλλον 
ξεφεύγει…

Επιτόκια
Στη δεύτερη κατά σειρά αύξηση των επιτοκίων της 
φέτος, προχώρησε η Federal Reserve, και µάλιστα 
κατά 50 µονάδες βάσης -για πρώτη φορά από το 
2000-, αφήνοντας κατά µέρος τη συνήθη τακτική 
των αυξήσεων κατά 0,25%, καθώς εντείνει την προ-
σπάθειά της να τιθασεύσει τον καλπάζοντα πληθω-
ρισµό, που συνεχίζει να κινείται κοντά στα υψηλά 
40 ετών.

Aνοιχτά καταστήματα
Ανοιχτά θα είναι αύριο, Κυριακή 8/5, τα καταστή-
µατα, καθώς την Τρίτη 3 Μαΐου ξεκίνησαν οι ενδι-
άµεσες εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν µέχρι 
τις 15 του µήνα. 

Ναυπηγεία Ελευσίνας

Ανατιμήσεις
Στην υιοθέτηση 5 σηµαντικών πα-
ρεµβάσεων, µε στόχο την αντι-
µετώπιση της αύξησης των τιµών 
των υλικών, προχωρά άµεσα το 
Υπουργείο Υποδοµών και Μετα-
φορών.
Ειδικότερα, προωθείται έκδοση 
συντελεστών αναθεώρησης για 
το ∆’ τρίµηνο του 2021 εντός Μα-
ΐου, τιµολόγηση ασφάλτου, PVC 
και πολυαιθυλενίου µε απολογι-
στικό τρόπο, θέσπιση πριµ ολο-
κλήρωσης έργων και ενεργοποίη-
ση επιτροπής διαπίστωσης τιµών 
∆ηµοσίων έργων. Επίσης, επι-
µηκύνεται η προθεσµία εκτέλε-
σης των έργων έως 6 µήνες. Με 
τις κινήσεις αυτές, το Υπουργείο 
Υποδοµών και Μεταφορών, κι-
νητροδοτεί τους αναδόχους να συ-
νεχίσουν και να ολοκληρώσουν 
τα έργα, αφού το πριµ θα δίνεται 
µόνο σε ολοκληρωµένα, και χω-
ρίς καθυστερήσεις, έργα. 
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Βότκα

Από τα πρώτα προϊόντα, στα οποία επιβλήθηκε µποϊκοτάζ από 
τους ∆υτικούς, ήταν το δηµοφιλές ποτό, παρότι δεν παράγεται 
αποκλειστικά στη Ρωσία.
Για παράδειγµα, η Stolichnaya ανήκει σε δύο διαφορετικές 
εταιρείες, µία µε έδρα τη Ρωσία και µία µε έδρα το Λουξεµβούργο. 
Η «δυτική» Stolichnaya παράγεται από το 2000 στη Λετονία, ανήκει 
στη Stoli Group, θυγατρική της SPI Group, είναι συµφερόντων του 
γεννηµένου στη Ρωσία, επιχειρηµατία Γιούρι Σέφλερ και στις 4 
Μαρτίου άλλαξε το όνοµά της σε Stoli.
Η Stoli ανακοίνωσε προ ηµερών ότι κυκλοφορεί ένα µπουκάλι 
περιορισµένης έκδοσης για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Όλα τα 
έσοδα από αυτό θα διατεθούν στη µη κερδοσκοπική World Central 
Kitchen, που προσφέρει γεύµατα σε Ουκρανούς πρόσφυγες.

Εφορία - Εξόρμηση
Μαζική εξόρµηση των εφοριακών σε 12 νησιά και 5 χερσαίους 
τουριστικούς προορισµούς της χώρας δροµολογεί η ΑΑ∆Ε, 
προκειµένου να διενεργήσουν εξονυχιστικούς φορολογικούς 
ελέγχους, κατά την τουριστική περίοδο µέχρι και τον Σεπτέµβριο.
Πρόκειται για τα νησιά του Αιγαίου (Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος 
κ.λπ.) αλλά και για χερσαίους προορισµούς της Πελοποννήσου, της 
Χαλκιδικής και της Εύβοιας.
Ανάλογα µε τη βαρύτητα των παραβάσεων που διαπιστώνονται, 
επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιµα, αλλά και «λουκέτα» από 48 
ώρες έως ένα µήνα. Με λουκέτο αλλά και ποινικές κυρώσεις 
τιµωρούνται και όσοι βιαιοπραγούν σε βάρος των εφοριακών 
ελεγκτών. Στην απόφαση που εξέδωσε η ΑΑ∆Ε, τονίζεται ότι 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του έτους 
2022, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων αποφάσισε την 
εντατικοποίηση της διενέργειας µερικών επιτόπιων ελέγχων, τόσο 
για τον έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της 
τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων 
όσο και για την καταγραφή πληροφοριών για τη συµπεριφορά των 
φορολογουµένων, οι οποίες καταχωρούνται και αξιοποιούνται για 
τη διενέργεια περαιτέρω ενεργειών της Φορολογικής ∆ιοίκησης, 
µε απώτερο σκοπό τον εντοπισµό της αποκρυβείσας φορολογητέας 
ύλης για φορολογούµενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα 
ή διακινούν αγαθά.

Αττική Οδός
Ισχυρό αναµενόταν -τουλάχιστον µέχρι την ώρα 
που γραφόταν αυτή η στήλη- το ενδιαφέρον για 
την παραχώρηση της Αττικής Οδού από το ΤΑΙ-
ΠΕ∆. Αντικείµενο του διαγωνισµού του ΤΑΙ-
ΠΕ∆ αποτελεί η χρηµατοδότηση, λειτουργία, 
συντήρηση και εκµετάλλευση του αυτοκινητόδρο-
µου, περιλαµβανοµένης της εκτέλεσης τυχόν έρ-
γων µικρής κλίµακας που στοχεύουν στην εύρυθ-
µη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου της Αττικής 
Οδού. Η διάρκεια θα είναι 25ετής µε εκκίνηση 
την εποµένη της λήξης της υφιστάµενης σύµβα-
σης, που σήµερα λήγει τον Οκτώβριο του 2024. 
Η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕ∆ ξεκινά 
µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αττική 
Οδό και τη νέα περίοδο παραχώρησης, που ονοµάζεται φάση προεπιλογής (Α’ φάση), και συνεχίζει µε τη φάση υπο-
βολής δεσµευτικών προσφορών (Β’ φάση). Τα µερίσµατα που έχουν εισπράξει µέχρι τώρα οι εταιρείες που διαχειρίζο-
νται την Αττική Οδό, ανέρχονται περίπου στο µισό δισ. ευρώ µε τη µορφή µερισµάτων και επιστροφής κεφαλαίου. Το 
2021, υπολογίζεται ότι οι µέτοχοι εισέπραξαν 152 εκατ. ευρώ, το 2020 η Αττική Οδός διένειµε µερίσµατα 82,6 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ το 2019 είχαν διανεµηθεί άλλα 100,3 εκατ. ευρώ. 

Πληθωρισμός
Καλπάζει ο πληθωρισµός στη γειτονική Τουρκία, ο οποίος έχει σκαρφαλώσει στο 122%, παραµένοντας στο υψηλότε-
ρο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, καθώς πυροδοτείται από το ράλι που σηµειώνουν οι τιµές της ενέργειας και το κό-
στος των εγχώριων τροφίµων. Οι τιµές καταναλωτή αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 70% τον Απρίλιο, από 61,1% τον 

Μάρτιο και έναντι εκτίµησης του Bloomberg 
για 67,8%. Ο µηνιαίος πληθωρισµός ανήλ-
θε στο 7,25%, εν συγκρίσει µε τη µέση εκτίµη-
ση ξεχωριστής έρευνας για 5,75%. Στο µεταξύ, 
ο πληθωρισµός χονδρικής (τιµές παραγω-
γού) αυξήθηκε κατά σχεδόν 7,67%, αυξάνοντας 
τον ετήσιο πληθωρισµό σχεδόν στο 122%. Ο 
πληθωρισµός στον τοµέα της ενέργειας σκαρ-
φάλωσε στο 118,2% από 102,9% τον Μάρ-
τιο, καθώς το παγκόσµιο ράλι στα ενεργειακά 
commodities συνέχισε να αυξάνει τα κόστη για 
τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα προϊό-
ντα διύλισης. Οι τιµές των τροφίµων που αντι-
στοιχούν σχεδόν στο ¼ του καλαθιού του κατα-
ναλωτή αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 89%, 
από 70,3% κατά την ίδια περίοδο, πέρυσι.

Πλειστηριασμοί
Συνεχίζεται η περιπέτεια των πλειστηριασµών για τα περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων, που 
συνδέονται µε τον αείµνηστο εφοπλιστή, Γεράσιµο Αγούδηµο. Αντιµέτωπα µε το ηλεκτρονικό 
σφυρί αναµένεται να βρεθούν, στις 8 Ιουνίου, δύο ακίνητα-φιλέτα στον Άλιµο, τα οποία ανήκουν 
στην εταιρεία τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Νηρεύς, στην οποία, τη θέση του 
προέδρου κατέχει η Ανθή-Μαρίνα Αγούδηµου, σύζυγος του καπετάν Μάκη, ο οποίος έφυγε από τη 
ζωή πριν περίπου τέσσερα χρόνια. Συγκεκριµένα, η Intrum Hellas εκπλειστηριάζει δύο οριζόντιες 
ιδιοκτησίες, οι οποίες εντοπίζονται στην ίδια οικοδοµή, ενώ το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η 
κατάσχεση ανέρχεται στα 300.000 ευρώ.

«Σφυρί» για την οικογένεια Ελευθερουδάκη 
Έξι χρόνια µετά το οριστικό λουκέτο που µπήκε στο εµβληµατικό κατάστηµα του βιβλιοπωλείου Ελευθερουδάκης στην 
Πανεπιστηµίου, το οικονοµικό αδιέξοδο συνεχίζεται για τα µέλη της οικογένειας του ιστορικού οίκου, που άφησε τη δι-
κή του σφραγίδα στον κλάδο του βιβλίου. Στις 25 Μαΐου, αναµένεται να χτυπήσει το ηλεκτρονικό σφυρί για τρία δι-
αµερίσµατα και ένα δώµα στο Παλαιό Ψυχικό, ενώ επισπεύδουσα είναι η Alpha Bank. Η εταιρεία δεν κατάφερε να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες και παρά τις προσπάθειες περιορισµού των εξόδων της, µε τη µεταφορά του κεντρικού κατα-
στήµατος της Αθήνας σε µικρότερο, τελικά δεν µπόρεσε να αποφύγει το λουκέτο τον Σεπτέµβριο του 2016 στο κατάστη-
µα της Πανεπιστηµίου, βάζοντας τους τίτλους τέλους στην ιστορία των βιβλιοπωλείων, τα οποία ξεκίνησαν το 1918, όταν 
ο Κωνσταντίνος Ελευθερουδάκης άνοιξε το δικό του βιβλιοπωλείο στο Σύνταγµα.
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«Ε
χοντας περάσει από 
τον ∆ήµο της Αθή-
νας και την Περιφέ-
ρεια Αττικής, νιώθω 

ότι από κάθε πολιτικό µετερίζι µπορεί 
κάποιος να προσφέρει, εφόσον το κά-
νει µε την ψυχή του. Και εγώ δίνω τον 
καλύτερο µου εαυτό για την Αθήνα µας, 
υπηρετώντας τις αρχές και τις αξίες της 
Νέας ∆ηµοκρατίας», ανέφερε ο αντιπε-
ριφεριάρχης Αττικής Κεντρικού Τοµέα 
Αθηνών, Γιώργος ∆ηµόπουλος, αφή-
νοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο να είναι 
υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Αθηνών 
στις επόµενες εκλογές. Επίσης, στη συ-
νέντευξη που έδωσε στην Τoday Press 
και τη δηµοσιογράφο ∆ήµητρα Κούτρα, 
µιλάει για τα έργα που υλοποιούνται και 
αυτά που προγραµµατίζονται.   Aκολου-
θεί ολόκληρη η συνέντευξη: 

n Κε ∆ηµόπουλε, διανύετε τον τρί-
το χρόνο στη θέση του Αντιπεριφε-
ριάρχη Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής. Με 3 λέ-
ξεις, ποιες ήταν οι προτεραιότητές 
σας αυτό το διάστηµα;
Οι προτεραιότητες που θέσαµε από την 
πρώτη στιγµή για τον Κεντρικό Τοµέα 
Αθηνών συνοψίζονται στο τρίπτυχο 
«Πολιτισµός–Καθηµερινότητα του πο-
λίτη–Αθλητισµός». Σε αυτούς τους 3 δι-
ακριτούς τοµείς πολιτικής, εργαστήκαµε 
σκληρά και ακατάπαυστα, µε µοναδικό 
γνώµονα το συµφέρον των πολιτών και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Και πάνω σε αυτούς τους 3 άξονες, πα-
ράγουµε καθηµερινά αποτέλεσµα όχι 
µόνο εντός των ορίων του ∆ήµου Αθη-
ναίων, αλλά και σε κάθε δήµο που συ-
γκροτεί τον Κεντρικό Τοµέα. Στόχος µας 
είναι να συµβάλουµε στο να µετατραπεί 
ξανά η Αθήνα σε κέντρο Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, προστατεύοντας παράλλη-
λα τους πιο ευάλωτους πολίτες και δίνο-
ντας εφόδια σε όλους να δηµιουργή-
σουν, να επιχειρήσουν, να διαµείνουν 
και να εργαστούν σε αυτήν. 

n Η Αθήνα και η Αττική «διψούν» 
για Πολιτισµό. Ποια έργα υλοποι-
είτε; 
Η πολιτιστική ανάπτυξη, τόσο της Αθή-
νας όσο και συνολικά της Αττικής, απο-
τελεί προτεραιότητα του Περιφερειάρ-
χη, Γιώργου Πατούλη και συνολικά της 
περιφερειακής µας παράταξης. Με έρ-
γα προχωρήσαµε σε σηµαντικές βελτι-
ώσεις σε θέµατα υποδοµών, αλλά και 
προβολής της πολιτιστικής παραγωγής 
που συντελείται τους τελευταίους µήνες 
στην Αττική, και είναι προϊόν της συνερ-
γασίας της Περιφέρειας Αττικής µε δε-
κάδες πολιτιστικούς και κοινωνικούς 
φορείς. Ενδεικτικά, να τονίσω πως έχει 
ήδη ολοκληρωθεί το έργο της ανέγερ-
σης των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλέ-
ξανδρου Σούτζου, του Μουσείου Νεότε-
ρου Ελληνικού Πολιτισµού στην Πλά-
κα, του Μεγάρου Τσίλερ-Λοβέρδου 
και η αναπαλαίωση του Αγίου Νικολά-

ου Θων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρ-
γα, όπως ο εκσυγχρονισµός του Ωδείου 
Αθηνών, οι εργασίες στερέωσης και συ-
ντήρησης του Ναού του Ολυµπίου ∆ιός, 
της οικίας Μπάρλα, του Παλαιού Μου-
σείου Ακροπόλεως και των Αγίων Θε-
οδώρων  Κλαυθµώνος. 

n Με την άρση του lockdown, µοιά-
ζει να υπάρχει ένας οργασµός έρ-
γων στην ευρύτερη περιοχή της 

πρωτεύουσας, όπως ασφαλτοστρώ-
σεις σε κεντρικές οδούς, αποκατά-
σταση του Πεδίου του Άρεως κ.ά.. 
Τι άλλο περιλαµβάνει ο σχεδιασµός 
της Περιφέρειας και ποιος είναι ο 
στόχος που έχει τεθεί;
Χαιρόµαστε που οι προσπάθειές µας 
στον τοµέα των έργων είναι εµφανείς, 
γιατί είναι ένα στοίχηµα για εµάς. Προ-
σπαθούµε να βελτιώσουµε την οδική 
ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την 
καθηµερινότητα κάθε πολίτη. 

Ο Κεντρικός Τοµέας, λόγω πληθυ-
σµού και σηµασίας, αποτελεί προτεραιό-
τητα. Προχωράµε σε µια σειρά από έργα 
και δράσεις, που στόχο έχουν την στήρι-
ξη του Αθλητισµού και την παροχή προς 
τους πολίτες της δυνατότητας να αθλού-
νται σε καθηµερινή βάση, όπως οι ίδιοι 
επιθυµούν, σε µικρή απόσταση από τον 
τόπο κατοικίας ή εργασίας τους. Ανα-
λυτικότερα, έχουµε ολοκληρώσει ήδη, 
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αθηναίων, 
τις εργασίες αναβάθµισης σε 7 χώρους 

άθλησης στις γειτονιές της Αθήνας. Συ-
γκεκριµένα:
– Στο γήπεδο στο Θησείο (µέσα στον 
κήπο του Θησείου)
– Στο γήπεδο στο Ρουφ
– Στο γήπεδο στο τέρµα οδού Αυλώνος 
(στο πάρκο κοντά στις 3 Γέφυρες)
– Στο γήπεδο στην Αλεπότρυπα, στην 
Άνω Κυψέλη, δίπλα στο µεγάλο γήπε-
δο ποδοσφαίρου
– Στο γήπεδο στο Γουδή, στον ευρύτερο 
χώρο του κολυµβητηρίου, επί των οδών 
Κανελλοπούλου & Γ. Παπανδρέου
– Στο γήπεδο της οδού Χέλντραιχ
– Στο γήπεδο της Θερµίδας 

Επίσης, έχουν ήδη υπογραφεί συµ-
βάσεις για έργα αναβάθµισης σε 33 ακό-
µα αθλητικούς χώρους του Κεντρικού 
Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, εκτι-
µώµενης αξίας 1.897.200,00 ευρώ και 
αφορούν γήπεδα µπάσκετ και βόλεϊ σε 
όλες τις γειτονιές της Αθήνας αλλά και 
τένις καθώς και χάντµπολ. 

Επιπλέον, το έργο της ανάπλασης 
του Πεδίου του Άρεως είναι υψίστης ση-
µασίας για την Περιφέρεια Αττικής. Στό-
χος µας είναι το Πεδίον του Άρεως να 
πάρει ξανά ζωή και να γίνει και πάλι ο 
τόπος συνάντησης των Αθηναίων. Ήδη, 
µετά και τα έργα που ολοκληρώθηκαν, 
οι κάτοικοι του Κεντρικού Τοµέα έχουν 
αρχίσει να επιστρέφουν στο πάρκο. Όσο 
η αναβάθµιση συνεχίζεται, ο χώρος γί-
νεται ολοένα και πιο ελκυστικός για οι-
κογενειακούς περιπάτους και στιγµές 
χαλάρωσης µέσα στην πόλη.

n Ποια είναι τα πιθανά µελλοντικά 
σας σχέδια;
Έχοντας περάσει από τον ∆ήµο της Αθή-
νας και την Περιφέρεια Αττικής, νιώθω 
ότι από κάθε πολιτικό µετερίζι µπορεί 
κάποιος να προσφέρει, εφόσον το κάνει 
µε την ψυχή του. Και εγώ δίνω τον καλύ-
τερο µου εαυτό για την Αθήνα µας, υπη-
ρετώντας τις αρχές και τις αξίες της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας, έχοντας θέσει εαυτόν 
στη διάθεση της παράταξης και του πρω-
θυπουργού µας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Φλερτάροντας με την… Α’ Αθηνών 
«Χαιρόµαστε που οι προσπάθειές µας στον τοµέα των έργων είναι εµφανείς, γιατί είναι ένα στοίχηµα για εµάς.
Προσπαθούµε να βελτιώσουµε την οδική ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την καθηµερινότητα κάθε πολίτη». 

Της ∆ήµητρας Κούτρα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/



ΚΡΙΟΣ
Η είσοδος του ∆ία στο ζώδιό σου, στις 10 του 
µήνα, θα αποτελέσει αφορµή για να κάνεις κά-
τι που θα σε βγάλει από µια στάσιµη κατάστα-
ση. Θα εµφανιστεί µια εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα επαγγελµατική πρόταση, µε την προοπτική 
να ξεκινήσεις κάτι νέο που θα µπορούσε να 
αποτελέσει τη βάση της ανόδου σου. Σκέφτε-
σαι έντονα πως θέλεις να κάνεις κάτι, ώστε να 
βελτιώσεις τα οικονοµικά σου και να βγεις από 
µια κατάσταση, στην οποία αισθάνεσαι πιεσµέ-
νος/η. Στον ερωτικό τοµέα, ανοίγεις τον κύκλο 
των γνωριµιών σου και θα έρθεις σε επαφή µε 
ανθρώπους που σε κάνουν να βρίσκεις το χα-
µένο σου ερωτικό ενδιαφέρον.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Η εβδοµάδα δεν σε βοηθάει στον έλεγχο των 
καταστάσεων. Νιώθεις να πιέζεσαι στη δου-
λειά, να δυσκολεύεσαι να φέρεις εις πέρας τις 
υποχρεώσεις, να πρέπει να συνεργαστείς µε 
ανθρώπους που δεν είναι εύκολο να συνεννο-
ηθείς µαζί τους, να χρειάζεται να αποδείξεις τις 
ικανότητές σου. Φρόντισε να εκµεταλλευτείς 
την εύνοια της εποχής και να κάνεις πράγµατα 
µε τον/τη σύντροφό σου για να αλλάξει η διά-
θεσή σου, αλλά και να ασχοληθείς και µε την 
υγεία σου, να αλλάξεις τις διατροφικές σου συ-
νήθειες, γιατί το σώµα σου θα αντιδράσει στον 
τρόπο που του συµπεριφέρεσαι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η είσοδος του ∆ία στον Κριό, στις 10 Μαΐου, φαί-
νεται να αλλάζει τα δεδοµένα της κοινωνικής σου 
ζωής και θα έρθεις σε επαφή µε ανθρώπους, που 
µέχρι σήµερα δεν είχες την ευκαιρία να συνα-
ντήσεις. Ίσως να προκύψει µια ευχάριστη αλλα-
γή στον εργασιακό τοµέα και να αναµετρηθείς µε 
τις φιλοδοξίες σου. Στον ερωτικό τοµέα, βρίσκε-
σαι σε πολύ καλή χρονική στιγµή για να κάνεις 
το επόµενη βήµα στη σχέση σου και να την επιση-
µοποιήσεις ή να σκεφτείς το ενδεχόµενο να µεγα-
λώσεις την οικογένειά σου. Γενικότερα, είναι το 
κατάλληλο διάστηµα για να τολµήσεις αλλαγές.

ΛΕΩΝ
Είναι καιρός να πάρεις στα χέρια σου µια κατά-
σταση που επηρεάζει την επαγγελµατική σου 
πορεία. Πάρε πρωτοβουλίες, ακόµα και αν σε 

φέρουν αντιµέτωπο/η µε ανθρώπους και κατα-
στάσεις που θα σταθούν απέναντι σου και θα 
προσπαθήσουν να σε εκθέσουν. Ίσως πάλι, να 
σκέφτεσαι µια παλαιότερη επαγγελµατική πρό-
ταση ή να έρθεις σε επικοινωνία µε ένα άτοµο 
που είναι σε θέση να σου ανοίξει ένα δρόµο 
που έχεις στο µυαλό σου, αλλά δεν µπορούσες 
να ενεργοποιήσεις. Στον ερωτικό τοµέα, αυτό 
που έχει ανάγκη η σχέση σου είναι µία απόδρα-
ση, κάτι που να βοηθήσει να λυθούν παρεξηγή-
σεις, εντάσεις και παρερµηνείες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Καλείσαι να αποδείξεις πως έχεις µάθει από 
τα λάθη του παρελθόντος και πως µπορείς 
πλέον να αναµετρηθείς µε ανθρώπους, που 
αποτελούν εµπόδια για εσένα. Προσπάθη-
σε να διώξεις κακές σκέψεις από το µυαλό 
σου και θέσε κανόνες σε κάποιες καταστά-
σεις, ώστε να προστατευθείς από δυσάρεστα 
συναισθήµατα. Είναι καιρός να κοιτάξεις τον 
εαυτό σου και να πάψεις να σέρνεσαι πίσω 
από ανθρώπους που σου κάνουν κακό, ακό-
µα και αν αυτό σηµαίνει πως θα αφήσεις πί-
σω το βόλεµά σου. Μία επαγγελµατική ευ-
καιρία είναι προ των πυλών, αρκεί να είσαι 
έτοιµος/η να βγεις στο προσκήνιο.

ΖΥΓΟΣ
Η είσοδος του ∆ία στον Κριό, στις 10 Μαΐου, εί-
ναι η ευκαιρία σου για είσοδο σε µια νέα εποχή. 
Μπορείς να ανανεώσεις την προσωπική και την 

επαγγελµατική σου ζωή, να έρθεις σε επαφή µε 
πρόσωπα που θα σε βοηθήσουν να «ανοίξεις» 
τον κοινωνικό σου κύκλο. Φρόντισε να αποτρα-
βηχτείς και να κλείσεις την πόρτα σε άσχηµες 
συµπεριφορές και πρόσωπα, ακόµα κι αν αυ-
τό θα έχει οικονοµικό ή συναισθηµατικό αντί-
κτυπο. Αποµάκρυνε την ασφάλεια και τόλµησε 
να ανοίξεις πανιά για κάπου αλλού. Κάτι τέτοιο, 
βέβαια, δεν είναι και τόσο απλό όσο ακούγεται, 
αφού υπάρχουν εµπόδια στο δρόµο σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η εβδοµάδα φαίνεται να δοκιµάζει την αντοχή 
σου απέναντι σε καταστάσεις, που θεωρείς παγιω-
µένες. Θα κληθείς να αντιµετωπίσεις συµπεριφο-
ρές και προκλήσεις που απαιτούν µεγάλη δόση 
υποµονής. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξεις κά-
ποια δεδοµένα στην επαγγελµατική σου ζωή και 
να προσπαθήσεις να εναρµονιστείς µε τα νέα δε-
δοµένα. Αυτό τον καιρό, συνειδητοποιείς πως κά-
ποιες επιλογές που έχεις κάνει δεν σε έχουν οδη-
γήσει εκεί που ονειρευόσουν, µε αποτέλεσµα να 
προχωρήσεις σε συναντήσεις και επαφές µε πρό-
σωπα του παρελθόντος, ώστε να εξετάσεις κατά 
πόσο µπορείς να διορθώσεις τα κακώς κείµενα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Έρχονται αλλαγές και αναταράξεις στο εργα-
σιακό περιβάλλον και γεγονότα, τα οποία δεν 
µπορείς να ελέγξεις και καλείσαι να τα απο-
δεχτείς. Ίσως να γίνουν αλλαγές στο ωράριο 
εργασίας σου και να χρειαστεί να προσαρµό-

σεις το πρόγραµµά σου. Ίσως πάλι, να αυξη-
θεί ο όγκος δουλειάς σου, γι’ αυτό φρόντισε να 
ασχοληθείς µε τον οργανισµό σου, αφού κα-
λείσαι να τον διατηρήσεις σε εγρήγορση και 
ετοιµότητα. Σταδιακά, θα καταφέρεις να  ισορ-
ροπήσεις. Παράλληλα, έχεις την ευκαιρία να 
βελτιώσεις την ερωτική σου ζωή, να απολαύ-
σεις όµορφες στιγµές µε τον/τη σύντροφό σου 
ή να προχωρήσεις σε µια νέα γνωριµία, που θα 
«ξυπνήσει» το ερωτικό σου ενδιαφέρον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η είσοδος του ∆ία στον Κριό, στις 10 Μαΐου, 
ανοίγει µια νέα περίοδο στη ζωή σου. Το ενδι-
αφέρον σου βρίσκεται περισσότερο στον ερωτι-
κό τοµέα και είναι πιθανό να προκύψουν εξελί-
ξεις και να σκεφτείς να αλλάξεις κατοικία. Ίσως 
να προχωρήσεις και σε συγκατοίκηση, αφού 
µπορεί να έχεις βρει τον κατάλληλο σύντροφο. 
Ίσως όµως να προκύψει ανάγκη να µεγαλώσεις 
το σπίτι σου, αφού µπορεί να προχωράς στην 
απόκτηση παιδιού. Στον επαγγελµατικό τοµέα, 
εφόσον βρίσκεσαι σε περίοδο αναµόχλευσης, 
ασχολήσου µε τα ταλέντα και τις κλίσεις σου και 
ίσως κάνεις το χόµπι σου επάγγελµα.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Αυτή η περίοδος έχει αρκετή πίεση, καθώς κα-
λείσαι να διαχειριστείς ανατροπές και αναστα-
τώσεις που δηµιουργούν στη ζωή σου οι απο-
φάσεις τρίτων. Αυτό µπορεί να σηµαίνει πως 
είναι καιρός να βάλεις σε τάξη κάποιες εκκρε-
µότητες, σε ρόλους και υποχρεώσεις στις δια-
προσωπικές σου σχέσεις και να ορίσεις τους 
κανόνες και τα όρια που δεν έχουν εφαρµο-
στεί. Ίσως πάλι, να πιεστείς για να ολοκληρώ-
σεις µια επαγγελµατική αποστολή που σου δη-
µιουργεί άγχος, εσωτερική ανασφάλεια και σε 
αναγκάζει να λειτουργείς χωρίς πλήρη έλεγχο. 
Νιώθεις την ανάγκη να πάρεις αποστάσεις από 
σπίτι και δουλειά και να κάνεις µια απόδραση.

ΙΧΘΥΕΣ
Η εβδοµάδα θα σε απασχολήσει, ιδιαίτερα µε το 
υλικό κοµµάτι της ζωής σου, και ίσως εκµεταλ-
λευτείς την αποταµίευση του προηγούµενου δια-
στήµατος. Ίσως αυτό σε οδηγήσει και να αυξήσεις 
το χρόνο που εργάζεσαι, προκειµένου να αυξή-
σεις τα έσοδά σου. Ίσως πάλι, να προκύψει µια 
νέα δουλειά, που θα σε ευχαριστεί και θα σε κάνει 
πιο δηµιουργικό/η. ∆ιαχειρίσου σωστά το χρόνο 
σου και βάλε προτεραιότητες. Προσπάθησε να 
έρθεις κοντά µε τον/τη σύντροφό σου και να του/
της εξηγήσεις πως το να ενδιαφέρεσαι περισσό-
τερο για τον εαυτό σου, δεν σηµαίνει ότι ενδιαφέ-
ρεσαι λιγότερο γι’ αυτόν/αυτήν.

STAR WARS/ 35
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολλές παρεξηγήσεις...

TODAY  PRESSFR
EE

Αστρολογικές προβλέψεις για την εβδοµάδα 7 - 13 Μαΐου

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή η εβδοµάδα θα σε βοηθήσει 
να έρθεις σε επαφή µε άτοµα που 
σε οδηγούν προς µια νέα πορεία. 
Ο µήνας ξεκίνησε µε ανατροπές, 
καθώς σε βρίσκει σε µια διαδικασία 
αναθεώρησης των δεδοµένων 
που γνώριζες, όµως, προχωράς σε 
γνωριµίες και επαφές που είναι σε θέση να σε προκαλέσουν να αλλάξεις 
επαγγελµατική κατεύθυνση. Στον ερωτικό τοµέα, συνειδητοποιείς πως η 
σχέση σου δεν είναι αυτή που είχες στο µυαλό σου και πως είναι καιρός να 
τολµήσεις να βγεις από αυτή. Αν πάλι δεν είσαι έτοιµος/η να προχωρήσεις σε 
τέτοιες αλλαγές, φρόντισε να οπλιστείς µε υποµονή και να αντέξεις την πίεση.

Το ζώδιο Ο Τζορτζ 
Κλούνεϊ
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Σ
ε πελάγη ευτυχίας πλέει από το βρά-
δυ του Σαββάτου (30/4) η Τραπεζού-
ντα, καθώς η τοπική Τράµπζονσπορ 
εξασφάλισε και µαθηµατικά την κα-

τάκτηση του πρωταθλήµατος, µε βασικούς της 
πρωταγωνιστές δύο Έλληνες, τον Τάσο Μπακα-
σέτα και τον Μανώλη Σιώπη. Η Τράµπζονσπορ 
χρειαζόταν µόλις ένα βαθµό απέναντι στην Αντά-
λιασπορ για να πάρει τον τίτλο, πήρε την ισοπα-
λία (2-2) και στέφθηκε πρωταθλήτρια Τουρκίας.

Tρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της 
τουρκικής λίγκας, η Τράµπζονσπορ προηγείται 
µε 9 βαθµούς της Φενέρµπαχτσε (77 έναντι 68) 
και υπερτερεί στην µεταξύ τους ισοβαθµία στην 
κούρσα του τίτλου, έτσι η διαφορά αυτή είναι µα-
θηµατικά αδύνατο να καλυφθεί στα εναποµείνα-
ντα µατς! Η οµάδα της Τραπεζούντας, µετά από 
38 (!) χρόνια, επέστρεψε στην κορυφή του τουρ-
κικού ποδοσφαίρου, κερδίζοντάς το για 7η φορά 
συνολικά στην ιστορία της. Θεωρείται η τέταρτη 
δύναµη στην τουρκική Super League, έχοντας 
τερµατίσει επτά φορές στην ιστορία της στην 
Super League Τουρκίας και είναι πίσω από τις 
Γαλατάσαραϊ (22), Φενέρµπαχτσε (19) και Μπε-
σίκτας (16). Οι δύο Έλληνες παίκτες πραγµατο-
ποίησαν µια φανταστική χρονιά, ήταν τα βασικά 
γρανάζια της οµάδας της Τραπεζούντας και απο-
τέλεσαν τους κύριους λόγους, που η οµάδα τους 
κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθληµα, έπειτα 
από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες!

 
Μπακασέτας: Ο µαέστρος και
το πρώτο βιολί µαζί, των πρωταθλητών!
Ο Μπακασέτας, όντας ποδοσφαιριστής της Αλά-
νιασπορ, αποτελούσε το κορυφαίο όνοµα στην 
Τουρκία, µε τις µεγάλες οµάδες της χώρας να 
έχουν εκφράσει ανοικτά το ενδιαφέρον τους στο 
πρόσωπο του Έλληνα επιθετικού. Φενέρµπα-
χτσε, Γαλατασαράι και Μπεσίκτας θεωρούνταν 
επικρατέστεροι υποψήφιοι για να αποσπάσουν 
την υπογραφή του Έλληνα άσου! Η Τράµπζον-
σπορ ήταν, όµως, αυτή που κινήθηκε µεθοδικά 
και αθόρυβα. Κατάφερε να τον αποκτήσει µε 
ένα ποσό -υπολογίζεται περίπου στα 3,5 εκατοµ-

µύρια- µε την πρώην οµάδα του να διατηρεί και 
ένα ποσοστό από την επόµενή του µεταγραφή. 
Ο Μπακασέτας, µε την απόδοσή του ολόκληρη 
τη χρονιά, έκανε απόσβεση µέχρι και στο τελευ-
ταίο ευρώ που ξοδεύτηκε για αυτόν! Ο αρχηγός 
της Εθνικής µας, ήταν ο ηγέτης αυτής της οµάδας. 
Το ξεκίνηµα της χρονιάς τον βρήκε σε δαιµονι-
ώδη κατάσταση... Σκόραρε κατά ριπάς και πα-
ράλληλα µοίραζε µε εξαιρετικό ρυθµό τις ασίστ 
στους συµπαίκτες του. Στις πρώτες εννιά αγωνι-
στικές, ο Έλληνας µεσοεπιθετικός είχε επτά γκολ 
και τρεις ασίστ, αποτυγχάνοντας να συνεισφέρει 
σε γκολ (είτε να σκοράρει είτε να προσφέρει την 
τελική πάσα) µόνο σε ένα από τα εννέα αυτά παι-
χνίδια! Φέτος, ο Μπακασέτας µε τη φανέλα της 
Τράµπζονσπορ µετρά σε όλες τις διοργανώσεις 
39 συµµετοχές, µε 8 γκολ και 8 ασίστ. Οι οπαδοί 
της Τράµπζονσπορ τον έχουν βαφτίσει «κλειδα-
ρά» για δύο λόγους! Ο πρώτος, είναι γιατί κου-
µπώνει σε όποια θέση και αν αποφασίσει να τον 
χρησιµοποιήσει ο προπονητής της οµάδας. Μεγά-
λο µέρος της σεζόν έχει παίξει ως «δεκάρι», ενώ 
σε αγώνες έχει κληθεί να αγωνιστεί και ως φορ, 
αλλά και σαν δεύτερος επιθετικός.

Πάντα ήταν από τους διακριθέντες! 
Ο δεύτερος λόγος, είναι γιατί έχει την ικανότη-
τα να ξεκλειδώνει τις αντίπαλες άµυνες σε κρίσι-
µα και δύσκολα παιχνίδια, οδηγώντας την οµάδα 
τους σε σηµαντικές νίκες.

Σιώπης: Ο «σκύλος» του κέντρου
που δάγκωνε κάθε αντίπαλο!
Παλιός συµπαίκτης του Μπακασέτα στην Αλάνια-
σπορ, ξεχώρισε και αυτός µε τις εµφανίσεις του 
στην Τουρκία. Η διετή παρουσία του στην Αλάνια, 
προκάλεσε το ενδιαφέρον της Τράµπζονσπορ, που 
τον απέκτησε για 1 εκατοµµύριο ευρώ, το καλοκαί-
ρι του 2021. Ο Μανώλης Σιώπης πήγε στην Τρα-
πεζούντα, πιο µετά από τον Μπακασέτα. Στην πα-
ρουσίαση της µεταγραφής του, η νυν οµάδα τους 
ετοίµασε ένα βίντεο, όπου ο Μπακασέτας του είπε: 
«Καλώς ήρθες αδερφέ µου». Το ξεκίνηµα της σε-
ζόν για τον Έλληνα µέσο αποτέλεσε τη µεταβατι-

κή του περίοδο, ερχόταν κυρίως από τον πάγκο και 
συµµετείχε στο ροτέισον της οµάδας. Αυτό, όµως, 
στη συνέχεια του πρωταθλήµατος άρχισε να αλλά-
ζει, µε τον Σιώπη να παίζει σε κάθε αγώνα και να 
κατοχυρώνει σταδιακά τη φανέλα του βασικού. Η 
αρχή του έτους ήταν, όµως, το «turning point» του! 
Από εκείνο το σηµείο και έπειτα, εξελίχθηκε σε 
έναν από τους πολυτιµότερους παίκτες των πρωτα-
θλητών! Ο Σιώπης, φέτος µετράει 37 συµµετοχές 
και 1 ασίστ µε την Τράµπζονσπορ. Οι οπαδοί της 
οµάδας τον υπεραγαπούν και το παρατσούκλι του 
είναι ο «Έλληνας Καντέ», καθώς τα ποδοσφαιρι-
κά χαρακτηριστικά του θυµίζουν τον σούπερ σταρ 
της Τσέλσι! Η επιρροή τους στη γειτονική χώρα εί-
ναι τόσο µεγάλη, που το beIN Sports της Τουρκίας 
δηµιούργησε ένα εντυπωσιακό γράφηµα για τους 
δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Τάσος Μπακα-
σέτας απεικονίζεται ως ο «Θεός της Θάλασσας», 
Ποσειδώνας και κρατάει την τρίαινα. Από την άλ-
λη, ο Μανώλης Σιώπης συµβολίζει τον «Βασιλιά 
της Σπάρτης», Λεωνίδα, κρατάει στο χέρι του την 
ασπίδα, ενώ κρέµεται πίσω του η κόκκινη µπέρτα.

Μια ζωή συµπαίκτες!
Η συνύπαρξη των δύο Ελλήνων στην Τραπεζού-
ντα, δεν ήταν η πρώτη στην καριέρα τους. Πρώ-
τη φορά συµπαίκτες έγιναν το 2015 στον Πανι-
ώνιο, όπου στα αξιοσηµείωτα εκείνης της κοινής 
παρουσίας τους στην οµάδα της Νέας Σµύρνης, 
είναι η έξοδος στην Ευρώπη για τελευταία φορά 
µέχρι σήµερα. Ακολούθησε µια περίοδος που οι 
δύο παίκτες χώρισαν σε συλλογικό επίπεδο, κλή-
θηκαν στο αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα 
και έγιναν διεθνείς. Επόµενος κοινός τους σταθ-
µός η Αλάνιασπορ, όπου θα δηµιουργήσουν µια 
ακόµη ελληνική παροικία σε Τουρκικό έδαφος, 
καθώς στην οµάδα ήταν και ο Γιώργος Τζαβέλ-
λας. Οι εµφανίσεις τους µε τη φανέλα της Αλά-
νιασπορ, τους οδήγησαν στη συνέχεια στην οµά-
δα, µε την οποία έµελλε να γίνουν πρωταθλητές! 
Ως συµπαίκτες, Μπακασέτας - Σιώπης έχουν αγω-
νιστεί σε 121 µατς! 11 παιχνίδια έχουν παίξει µαζί 
στην Εθνική µας οµάδα, 48 στην Αλάνιασπορ, 37 
στον Πανιώνιο, 25 στην Τράµπζονσπορ.

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ – ΣΙΩΠΗΣ
Δύο Ελληνόπουλα κατακτούν

το τουρκικό ποδόσφαιρο! Χάντμπολ: Ο Δαβίδ
νίκησε τον Γολιάθ 

Η Πυλαία κέρδισε
την ΑΕΚ και
κατέκτησε
το πρώτο
της κύπελλο!
Μία από τις µεγαλύτερες εκπλήξεις 
στην ιστορία του ελληνικού οµαδικού 
αθλητισµού πραγµατοποίησε το Σάβ-
βατο (30/4) η Πυλαία, η οποία επιβλή-
θηκε µε 21-20 της ΑΕΚ στον τελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδος και πανηγύ-
ρισε το πρώτο κύπελλο στην ιστορία 
της! Η οµάδα της Θεσσαλονίκης πή-
γε στο final-4 της Κοζάνης ως το από-
λυτο αουτσάιντερ, νίκησε αρχικά τον 
περσινό φιναλίστ ΠΑΟΚ, δείχνοντας 
από την πρώτη µέρα τη δίψα της για 
διάκριση και στον τελικό… έκανε τη 
µεγάλη έκπληξη, επικρατώντας και 
της νταµπλούχου και κάτοχο του Ευ-
ρωπαϊκού Κυπέλλου, ΑΕΚ, µε 21-20 
(ηµίχρονο 12-9). Ενδεικτικό της δια-
φοράς δυναµικής των δύο οµάδων, εί-
ναι το γεγονός ότι η Πυλαία αποτελεί-
ται από φοιτητές και εργαζόµενους και 
το αγωνιστικό budget της χρονιάς δεν 
ξεπερνά τις 50.000 ευρώ, µιας και κά-
θε παίκτης αµείβεται περίπου µε 400-
500 ευρώ τον µήνα. Στην αντίπερα 
όχθη, η ΑΕΚ είναι µια οµάδα αµιγώς 
επαγγελµατική µε περίπου το δεκα-
πλάσιο budget. 

Του Γιώργου Στογιάννου
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Ήταν δίκαιο,
έγινε πράξη

5 χρόνια μετά 

Σ
ήκωσε το 47ο πρωτάθλη-
μα ο Ολυμπιακός - Το 47ο 
πρωτάθλημα της ιστορί-
ας του κατέκτησε, στην εξ 

αναβολής αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ 
στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός!

Οι ερυθρόλευκοι, με γκολ των Ρό-
νι Λόπες (51’) και Ρέαμπτσιουκ (62’) 
επικράτησαν με ανατροπή 2-1 του 
ΠΑΟΚ και κατέκτησαν με εμφατικό 
τρόπο και μαθηματικά το φετινό πρω-
τάθλημα.

Ο Ολυμπιακός, επιθυμώντας να 
πάρει βαθμό ή βαθμούς ώστε να επι-
σφραγίσει την κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος μέσα στην Τούμπα, έκα-
νε μια καταπληκτική εμφάνιση στο 
δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, 
όπου ανέτρεψε μέσα σε 9’ το εις βά-
ρος του σκορ.

Σημαντικό πλεονέκτημα στην 
προσπάθειά του να εξασφαλίσει την 
ευρωπαϊκή του παρουσία, πήρε ο 
Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 
εντός έδρας του Άρη με 1-0 στο πλαί-
σιο της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ, 
ενώ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν 

ισόπαλοι στην Τούμπα με 1-1
 

Μεγάλος κερδισμένος της
αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός!
Ο Παναθηναϊκός, με τη νίκη του απέ-

ναντι στον Άρη, προσπέρασε τους «κι-
τρινόμαυρους» και αναρριχήθηκε για 
πρώτη φορά φέτος στην 3η θέση της 
βαθμολογίας της Super League 1, συ-
νεχίζοντας την αήττητη πορεία του τε-

λευταίου διμήνου (7 νίκες, 3 ισοπαλί-
ες) σε πρωτάθλημα και κύπελλο. 

 Το γκολ για τους πράσινους πέτυ-
χε με κεφαλιά ο Σένκεφελντ στο 27’, 
όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του 

Αιτόρ, ο αμυντικός του τριφυλλιού 
σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με 
κεφαλιά έγραψε το 1-0 για τον Πανα-
θηναϊκό.

 
To πρόγραμμα των τριών
διεκδικητών της Ευρώπης:
Ο Άρης την ερχόμενη αγωνιστική θα 
υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, μετά θα 
αγωνιστεί στην Τούμπα με τον ΠΑ-
ΟΚ, θα επιστρέψει στο «Κλεάνθης Βι-
κελίδης» για το παιχνίδι με την ΑΕΚ 
και θα ολοκληρώσει τις αγωνιστικές 
του υποχρεώσεις με την εκτός έδρας 
αναμέτρηση, στα Ιωάννινα.

Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει 
δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις με 
ΑΕΚ και Ολυμπιακό, προτελευταία 
αγωνιστική φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα και τελευταία αγωνιστική θα πά-
ει στην Τούμπα για το παιχνίδι με τον 
ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθη-
ναϊκό και τον ΠΑΣ στο ΟΑΚΑ, έπει-
τα φιλοξενείται από τον Άρη και κλεί-
νει τη χρονιά με ντέρμπι στο ΟΑΚΑ 
με τον Ολυμπιακό.

SUPER LEAGUE 1: 
Σήκωσε το 47ο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός 

Η Μάχη για την Ευρώπη συνεχίζεται!

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη! Ο 
Ολυμπιακός είναι ξανά στο Final 
Four της Euroleague, 5 χρόνια 
μετά την τελευταία του παρουσία 
εκεί (2017), καθώς νίκησε τη 
Μονακό με το απίστευτο 94-
88, ύστερα από συγκλονιστική 
εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, 
η οποία προκάλεσε δικαιότατο 
παραλήρημα στις κατάμεστες 
«ερυθρόλευκες» εξέδρες 
του ΣΕΦ! Οι Πειραιώτες, 
ουσιαστικά κέρδισαν τους 
Μονεγάσκους στο δικό τους 
παιχνίδι, με την επίθεση έκαναν 
το 3-2 στη -μακράν καλύτερη- 
σειρά των playoffs και έκλεισαν 
θέση για το Βελιγράδι, μαζί με 
τις Εφές (την αντιμετωπίζουν 
στον ημιτελικό στις 19 Μαΐου), 
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ 
Μαδρίτης!



LIFE STYLE/38
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE

Η 
Κιµ Καρντάσιαν κατάφε-
ρε να απασχολήσει και πά-
λι τον Τύπο, αφού επέλε-
ξε για το φετινό Met Gala, 

ένα θρυλικό φουστάνι.
Η 41χρονη influencer έφτασε στην 

εκδήλωση, φορώντας το εµβληµατικό 
φόρεµα των 5 εκατοµµυρίων δολαρίων, 
που είχε φορέσει η Μέριλιν Μονρόε το 
1962 για να ευχηθεί στον πρόεδρο Τζον 
Φ. Κένεντι για τα γενέθλιά του. 

Ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί 
συνοδευόµενη από τον σύντροφό της 
Πιτ Ντέιβιντσον, η Καρντάσιαν αποκά-
λυψε µάλιστα, ότι χρειάστηκε να χάσει 
16 ολόκληρα κιλά για να καταφέρει να 
χωρέσει στο φόρεµα.

Ωστόσο, ο Βασίλειος Κωστέτσος, 
αντέδρασε αρνητικά στην επιλογή του 
συγκεκριµένου φορέµατος από τη διά-
σηµη τηλεπερσόνα.

Σε µια δηµοσίευσή του στο 
Instagram, ο γνωστός Έλληνας σχεδι-
αστής γράφει:

«Κάποιες Φορές! Κάποια Πράγµα-
τα! ∆εν έχουν πλάκα! Ούτε αποτελούν 
τη ροή του συστήµατος!

∆εν τολµάς να τα αγγίξεις! Απλά εί-
ναι ΝΤΡΟΠΗ! Tου συστήµατος και «κα-

τάντια»της εποχής µας!
Το να τολµάς να συγκρίνεις και 

να θέλεις να επιβάλεις…ένα Μύθο 
της Απόλυτης Γυναίκας µε Μια Trash 
Icon! #metgala2022 #marilynmonroe 
#kimkardashian. Μέχρι εδώ ακούστη-
καν τα κόκαλα της Marilyn να τρίζουν 
και φωνάζουν!!!!!!!! Σώστεεεεεε το φό-
ρεµα!!!!!Σώστεεε τοοοο!!!!!!!

Και από ότι έµαθα πριν λίγο, έχει 
γίνει σάλος για το πώς τόλµησαν οι δι-
αχειριστές της περιουσίας/εικόνας της 
Marilyn Monroe και επέτρεψαν τον δα-

νεισµό του µυθικού αυτού φορέµατος…! 
Που δεν είναι απλά µια βραδινή τουα-
λέτα που φορέθηκε από την απόλυτη 
γυναίκα, αλλά εκφράζει µια στιγµή της 
ιστορίας που άφησε εποχή και σηµάδε-
ψε τον πιο διάσηµο και δηµοφιλή Πρό-
εδρο της Αµερικής!»

Στη συνέχεια, ο Βασίλειος Κωστέ-
τσος επανήλθε µε µια νέα ανάρτηση, 
όπου έγραφε:

«Πώς µπορείς να καταστρέψεις την 
εικόνα σου µέσα σε ένα βράδυ...! Πο-
λύ Απλά! Τολµώντας να διανοηθείς να 

φορέσεις… και να πιστέψεις… ότι εί-
σαι Μύθος…! ∆υστυχώς Κιµ… έστω 
και µετά από 60 Χρόνια!!!! Η Marilyn 
Monroe απέδειξε ότι ήταν, είναι και θα 
είναι το Απόλυτο Θηλυκό κορµί! Και 

εσύ απέδειξες πως ένα φόρεµα µε Ιστο-
ρία µπορεί, δυστυχώς, να µοιάζει µε ένα 
φτηνό κοµπινεζόν… και πολλά άλλα… 
Η Μονρόε σε έβαλε στη θέση που σου 
αξίζει…!».

Κωστέτσος σε Κιμ Καρντάσιαν: Είσαι trash Icon!

Ένας  χρόνος γάμου για Μάτσα και Όλγα
Ένας χρόνος συµπληρώθηκε 
από τον γάµο της Όλγας 
Κεφαλογιάννη και του Μίνωα 
Μάτσα, που έγινε στις Σπέτσες, 
σε πολύ στενό οικογενειακό 
και φιλικό κύκλο. Το ζευγάρι 
έχει επέτειο γάµου, την οποία 
γιορτάζει µαζί µε τα δύο του 
παιδιά. Με αφορµή αυτή τη 
σηµαντική ηµέρα, η Όλγα 
Κεφαλογιάννη δηµοσίευσε µια 
νέα φωτογραφία από τον γάµο 
της, όπου οι δυο τους κρατούν 
δύο ποτήρια σαµπάνια και 
λάµπουν από ευτυχία. «Την 
πρώτη επέτειο γάµου µας µε τον 
Μίνωα, την γιορτάζουµε µε την 
οικογένεια που δηµιουργήσαµε 
µαζί. Η ευχή µου είναι να 
προσφέρουµε στα παιδιά 
µας ένα περιβάλλον αγάπης, 
σεβασµού και υποστήριξης, 
όπως αυτό που είχαµε κι εµείς 
µεγαλώνοντας στις δικές 
µας οικογένειες», έγραψε 
στη λεζάντα που συνόδεψε 
την όµορφη φωτογραφία, η 
βουλευτής της Ν∆.

Θα το πάρει το κορίτσι!
Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και 
φωτιά… Ανάρτηση που άναψε φω-
τιά θέλει τη ∆έσποινα Βανδή και τον 
Βασίλη Μπισµπίκη να παντρεύονται. 
Μπορεί το ζευγάρι να µην έχει πει λέ-
ξη δηµοσίως για το θέµα, ωστόσο, η 
Soula Glamorous, σε story της στο 
Instagram, αποκάλυψε ότι οι δυο τους 
θα παντρευτούν.

«Ποια τραγουδίστρια, κριτής και 
τηλεπαρουσιάστρια κάνει γάµο µε 

ηθοποιό από τις “Άγριες Μέλισσες” 
σύντοµα;», ανέφερε το πρώτο story, 
ενώ σε επόµενο story, ουσιαστικά, δι-
νόταν η απάντηση στο κουίζ, καθώς 
υπήρχε η φωτογραφία της ∆έσποι-
νας Βανδή και του Βασίλη Μπισµπί-
κη. «Και στα δικά µας», πρόσθεσε η 
περσόνα. ∆είτε τα stories που ανέβα-
σε η Soula Glamourous και αναφέρει 
πως η Βανδή και ο Μπισµπίκης θα πα-
ντρευτούν.
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Η Αμάντα Γεωργιάδη στη σκηνή της Eurovision με φόρεμα Celia Kritharioti

Κόνι Μεταξά: 
Τα βυ@#$ μου 
κόντευαν
να φτάσουν γόνατο!

Η  Κόνι Μεταξά µίλησε στο «Nitro» και 
εξήγησε τους λόγους, που προχώρησε σε 
κάποιες πλαστικές επεµβάσεις.
«∆εν λέω σε κανέναν να πάει να φτιαχτεί. 
Εγώ επέλεξα για µένα µερικά πράγµατα 
και, φυσικά, παραµένει δικαίωµά µου. Τα 
βυζιά µου κόντευαν να φτάσουν γόνατο, 
γιατί γεννήθηκα (εγώ και ελάχιστες άλλες 
γυναίκες στον πλανήτη) µε σωληνωτούς 
µαστούς και δεν µου άρεσα, δεν 
αισθανόµουν όπως ήθελα να αισθάνοµαι 
µε το µαγιό µου. Ξέρεις, δεν µε αφορούσε 
ποτέ πάρα πολύ το να είµαι µια όµορφη 
γυναίκα. Αυτό που ονειρευόµουν και 
που ακόµα ονειρεύοµαι, είναι να κάνω 
τον κόσµο να γελάει. Μου αρέσει πολύ 
να κάνω τον καραγκιόζη. Και αν είµαι ή 
θεωρούµαι όµορφη, δεν θεωρώ ότι είναι 
το βασικό µου προτέρηµα. Γι’ αυτό και δεν 
φοβάµαι να τσαλακώνοµαι. Προµοτάρω 
συχνά, άλλωστε, µια εκδοχή µου άβαφη, 
φυσική, ακόµα και άλουστη, που λέει ο 
λόγος. Θεωρώ πιο σηµαντικά όλα αυτά 
που έχεις να δώσεις, παρά εκείνα που 
έχεις να δείξεις. Άσε που όταν ήµουν 
µικρή είχα ένα φρύδι, πάρα πολλές τρίχες, 
έµοιαζα µε µικρό τερατάκι. Αλλά αυτό 
δεν µε εµπόδιζε να κάνω σχέδια για το 
µέλλον», είπε η Κόνι Μεταξά.

Η καρδιά της 66ης Eurovision «χτυπάει» 
στο Τορίνο στις 10, 12 και 14 Μαΐου, µε το Pala 
Olimpico να «φορά» τα καλά του για να υποδε-
χθεί τις 40 διαγωνιζόµενες χώρες. Η φετινή υπο-
ψήφια της Ελλάδας, Αµάντα Γεωργιάδη, βρίσκε-
ται ήδη στο Τορίνο, καθώς την Τρίτη 10 Μαΐου 
θα διαγωνιστεί µε το «Die Together» στον πρώ-
το ηµιτελικό της Eurovision, µε δηµιουργία που 
φέρει την υπογραφή της διεθνούς φήµης σχε-
διάστριας µόδας, Σήλιας Κριθαριώτη. Η πρώ-
τη πρόβα της Αµάντας Γεωργιάδη, στη σκηνή 
του Pala Olimpico, ολοκληρώθηκε µέσα σ’ ένα 
εκτυφλωτικό φως που «ξεκινά» από τα µάτια της, 
εντυπωσιάζοντας τόσο µε τις φωνητικές της δυ-
νατότητες και τη σκηνική της παρουσία όσο και 
µε την ενδυµατολογική της επιλογή. Όπως απο-

κάλυψε ο οίκος Celia Kritharioti Couture στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για µια τουαλέτα µε µα-
κριά µανίκια, έντονους ώµους και τονισµένη µέ-
ση από λευκό µεταξωτό µεταλλικό λευκό σιφόν 
µε ιριδίζουσες αποχρώσεις, το οποίο έγινε ειδι-
κή παραγγελία από την Ιταλία. Η ταλαντούχα 
24χρονη τραγουδίστρια επισκέφτηκε το ατελιέ 
της διεθνούς σχεδιάστριας και έκανε τρεις πρό-
βες, προκειµένου να είναι άψογη η εµφάνισή 
της τόσο στη σκηνή του εµβληµατικού διαγωνι-
σµού όσο και στη red carpet εµφάνισή της, την 
οποία επίσης επιµελείται η Σήλια Κριθαριώτη. 
Τον σχεδιασµό του σκηνικού έχει αναλάβει ο 
Γιάννης Μουρίκης, ενώ την επιµέλεια και σκη-
νοθεσία της σκηνικής παρουσίας υπογράφει, για 
µία ακόµη φορά, ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η 
Έλενα Αθανασοπούλου κατήγγει-
λε, πριν µερικές ηµέρες, γνωστό 
σκηνοθέτη για βιασµό. Η νεαρή 
ηθοποιός, µε συµµετοχές σε πολ-

λά σίριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, είχε µιλή-
σει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, για 
την καταγγελία του βιασµού της, αναφέροντας 
ότι βρήκε το θάρρος να µιλήσει, χάρη στο κίνη-
µα του ελληνικού #MeToo.

Η Έλενα Αθανασοπούλου, η οποία δεν κα-
τονόµασε τον σκηνοθέτη που µηνύει, µίλησε 
για ένα «άγριο περιστατικό» και είπε ότι «πεν-
θεί για το κορίτσι που ήταν τότε». Σύµφωνα µε 
όσα είχαν γίνει έως τώρα γνωστά, έχει προχω-
ρήσει σε µήνυση κατά του πασίγνωστου σκη-
νοθέτη για τον βιασµό της, το 2010, όταν εκεί-
νη ήταν 21 ετών.

Η ηθοποιός, στις 18 Απριλίου, είχε αναρτή-
σει ένα βίντεο στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
στο οποίο φανερώς εκνευρισµένη, είχε απευ-
θυνθεί στον σκηνοθέτη, λέγοντας:

«Θα σου πω και κάτι τελευταίο. ∆εν γουστά-

ρω να είµαστε στον ίδιο χώρο, δεν γουστάρω. 
Η ενέργειά σου µε πνίγει. Άσε που µε αυτά που 
έχεις κάνει, ήδη, στην έχουνε χαρίσει. Λοιπόν, 
δεν γουστάρω, θέλω να δουλέψω πλέον, χωρίς 
να φοβάµαι. Τέλος!»

Σε ένα ακόµη βίντεο που είχε δηµοσιεύσει, 
επίσης, στα social media, η Έλενα Αθανασο-
πούλου, ανέφερε µεταξύ άλλων:

«Έχω µάθει για πάρα πολλά θύµατά σου. 
Έχεις 40 χρόνια καριέρα, οπότε εσύ γνωρίζεις 
καλύτερα πόσα θύµατα έχεις. Μην λες δεξιά κι 
αριστερά… “µπιπ”, γιατί τα µαθαίνω όλα, έχω 
αυτιά και µάτια παντού... Μην προκαλείς άλλο, 
γιατί γνωρίζεις κι εσύ ο ίδιος ότι δεν σε ξεπλέ-
νει τίποτα…».

Όσον αφορά στον φερόµενο ως δράστη, 
πρόκειται για άνθρωπο που έχει υπογράψει πά-
ρα πολλές τηλεοπτικές παραγωγές µε το τελευ-
ταίο του σίριαλ, µάλιστα, να σηµειώνει µεγάλη 
επιτυχία αυτή τη σεζόν, που προβάλλεται σε µε-
γάλο τηλεοπτικό σταθµό. Σύµφωνα µε τη µήνυ-
ση της ηθοποιού, η ίδια γνώρισε τον σκηνοθέτη 

το 2009, µέσω κοινής παρέας. Βέβαια, ο σκη-
νοθέτης του «Σασµού» Κ. Κωστόπουλος, υπο-
στηρίζει ότι όλα είναι ψέµατα, αλλα παραιτήθη-
κε από το σίριαλ.

Ποια είναι 
Η Έλενα Αθανασοπούλου γεννήθηκε και µεγά-
λωσε στην Αθήνα. Μετά το Λύκειο, φοίτησε στη 
Σχολή ∆ηµοσιογραφίας του ΑΝΤ1 για να συ-
νεχίσει µε σπουδές υποκριτικής στη ∆ραµατική 
Σχολή «Ίασµος» του Βασίλη ∆ιαµαντόπουλου, 
από το 2006 έως το 2009. Παράλληλα, συµµε-
τείχε και σε σεµινάρια θεατρικού παιχνιδιού.

Την τελευταία δεκαετία, έχει συµµετάσχει 
σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, παίζοντας µι-
κρούς, guest ρόλους, Η παρθενική της εµφά-
νιση στην τηλεόραση έγινε το 2008, στη σει-
ρά του MEGA «Όλα στον αέρα». Την ίδια 
χρονιά, έκανε ένα πέρασµα και από τη σειρά 
«Μια στιγµή ∆υο Ζωές» του ∆ηµήτρη Αρβα-
νίτη, αλλά και από το «Γ4» που προβλήθηκε 
από τον Alpha.

Έλενα Αθανασοπούλου σε γνωστό σκηνοθέτη

«Μην προκαλείς άλλο, γιατί
δεν σε ξεπλένει τίποτα!»
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Έ
χουµε µάθει να ακούµε µε ιδιαίτερη προσοχή 
τι πιστεύουν οι νέοι. Ας ακούσουµε µε την ίδια 
προσοχή τι λένε και οι πολύ µεγαλύτεροι. Όχι 
γιατί η χώρα µας γερνάει, όπως άλλωστε και όλη 

η Ευρώπη. Αλλά γιατί αυτοί τα έχουν δει, ακούσει και ζήσει όλα. 
Και πώς να το κάνουµε, είναι οι πιο έµπειροι. Με τα στραβά και τα 
καλά τους, είναι οι «σοφοί» της διπλανής πόρτας. Είναι οι παλιοί 
νέοι που µεγάλωσαν. Ναι, σίγουρα οι νέοι είναι το µέλλον. Και 
ποιος θα µπορούσε να διαφωνήσει, άλλωστε. Νοµοτελειακά, 
τους ανήκει το µέλλον. Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα της 
διαΝΕΟσις, καταγράφεται -όλοι λίγο πολύ τη διάβασαν- ότι οι 
νέοι µας στην Ελλάδα είναι µεν κυρίως φιλελεύθεροι στη σκέψη, 
επιλέγουν δε, την εργασία στο δηµόσιο ή εν γένει µια µισθωτή 
εργασία στον ιδιωτικό τοµέα, µε γνώµονα τη σταθερότητα και 
ας έχει και µέτριες απολαβές. Λογικά συµπεράσµατα µετά από 
πρωτόγνωρες και απανωτές κρίσεις, που µόνο η χώρα µας και 
καµία άλλη έχει ζήσει µε τέτοια έκταση και σφοδρότητα, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι από το 2010 µέχρι και σήµερα, η ελληνική 
κοινωνία µόνον κρίσεις βιώνει, έστω και µε µερικά ξέφωτα. 
Λογικό οι νέοι που µεγάλωσαν µέσα στην κρίση να επιζητούν 
ασφάλεια. Στην ίδια έρευνα αποτυπώνεται και η στάση των πολύ 
µεγαλύτερων. Τι λένε; Πρώτον, ότι τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
της Ελλάδας είναι το δηµογραφικό, οι σχέσεις µας µε την Τουρκία 
και η κλιµατική αλλαγή, ενώ οι νέοι θεωρούν ότι το µεγαλύτερο 
πρόβληµα είναι η οικονοµική κατάσταση της χώρας.
Οι άνω των 65 αισθάνονται ως τις µεγαλύτερες απειλές για 
τις µελλοντικές γενιές στον πλανήτη, τους πολέµους και τις 
συγκρούσεις, καθώς και την κλιµατική αλλαγή και τη µόλυνση 
περιβάλλοντος. Αν και πριν την έναρξη του πολέµου στην 
Ουκρανία είχαν θετική άποψη για τον Πούτιν σε ποσοστό 
51,7%, τώρα τον συµπαθεί µόνον το 12%. Αξιοσηµείωτο, είναι 
παράλληλα το ποσοστό θετικής άποψης για τον Μπάιντεν, που 
φτάνει το 44,6%, διότι αυτή γενιά έχει προλάβει και έχει ζήσει τον 
ψυχρό πόλεµο.
Το... ναδίρ καλών εντυπώσεων για τους µεγαλύτερους, το έχουν 
τρεις χώρες, η Ρωσία, η Κίνα και η Γερµανία, ενώ οι νέοι δεν 
έχουν την ίδια άποψη. Ωστόσο, µικροί και µεγάλοι θεωρούν ως 
τους καλύτερους συµµάχους µας σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής 
τους Γάλλους και τους Αµερικανούς.
Στην αντιµετώπιση των µεταναστευτικών ροών, ζητούν η Ελλάδα 
να είναι πιο αυστηρή σε ποσοστό 60,9% και πάνω από ένας στους 
τρεις ζητεί να επιβάλλεται άµεση απέλαση.
Στο µέτωπο της πανδηµίας του κορωνοϊού, οι 65 και άνω 
απαντούν µε το συντριπτικό ποσοστό 82,4% ότι η στάση τους 
απέναντι στο εµβόλιο είναι θετική, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 
νέων ίσα που προσεγγίζει το 50%. Στην εποχή που διαβάζουµε, 
κάνοντας scroll µε τον αντίχειρα στο έξυπνο κινητό µας, και 
σπανίως έχουµε την υποµονή να ακούµε για πολλή ώρα τον 
συνοµιλητή µας, ας κάνουµε µια υπέρβαση, να ακούσουµε και 
τους παλαιότερους. Μπας και δεν περάσουν οι νεότεροι τα δεινά 
της δικής τους εποχής. Μπας και δεν πούµε «στερνή µου γνώση 
να σ’ είχα πρώτα».

Ανάγνωση
από την
ανάποδη

Της
Μάρθας 
Λεκκάκου
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