
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 388 www.political.gr

EDITORIAL

Ευρώπη, 
ώρα 

μηδέν

O sui generis
πρόεδρος 

της Τουρκίας 

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Γράφουν

ΧAΡΗΣ ΤΣΙΟΚΑΣ
Εθνική ανάγκη η επαναφορά 
της πολυδιάστατης 
εξωτερικής πολιτικής 

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 11

Τα 11 τιπ της πολιτικής 
επικοινωνίας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

ΣΕΛ.  12

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΠΟΥΛΗΣ
Πολιτευτής 
της ΝΔ 

Η ΔΙΚΑIΩΣH ΜΟΥ ΕIΝΑΙ 
ΚOΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΜΠΝΕΥΣΤEΣ ΤΗΣ ΣΚΕΥΩΡIΑΣ

Α Γ Ρ Ι Α  Δ Υ Σ Η  Ο  Σ Υ Ρ Ι Ζ Α

• Σφοδρές αντιδράσεις από προεδρικούς και πασοκογενείς για τη Σβίγκου

ΣΕΛ. 4

Σκηνικό «Πεντελικού»
στήνει ο ΑλέξηςΤσίπρας

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΕΛ. 5 ΣΕΛ. 16

ΠΡΑΚΤΙΚH
ΕΠ’ ΑΜΟΙΒH
ΓΙΑ 400.000 ΦΟΙΤΗΤEΣ 

ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΓΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

ΦΟΥΛ ΓΙΑ 4η ΔΟΣΗ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 6

ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ 

ENEΡΓEIA

ΣΕΛ. 22

ΤΑ... ΠΕΤΡΟΔΟΛΑΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

«ΑΠΟΒΑΣΗ» ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΕΛ. 21

ΣΑΦΑΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΣΕΛ. 20

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ 
ΜΕ ΤΡΙΑ
ΚΑΥΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΣΤΑ ΑΚΡΑ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΓΙΑ... ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΣΕΛ. 4

• Γραμμή Ερντογάν - Τατάρ: 
«Αναγνωρίστε μας για να ενταχθούν
στο ΝΑΤΟ Σουηδία και Φινλανδία»,
αποκαλύπτει βρετανική εφημερίδα 

για το ψευδοκράτος 

ΒΡΟΜΙΚΟ 
ΠΑΖΑΡΙ



A
παντες αναρωτιούνται «πού το πάει ο Ερντο-
γάν;». Είναι άραγε το ερώτημα αυτό προς τη
σωστή κατεύθυνση; Ίσως το πρόβλημα να μην
είναι μόνο ο σημερινός Τούρκος πρόεδρος. Η

Τουρκία είναι ένα κρατικό μόρφωμα που ασχολείται συ-
νεχώς με τα σύνορα. Η εσωτερική της ζωή τροφοδοτείται
με τις μεταβολές των συνόρων εδώ και αιώνες. Η στρα-
τηγική του συνοριακού αναθεωρητισμού με τα «σύνορα
της καρδιάς μας», τη «Γαλάζια Πατρίδα» και την «εργα-
λειοποίηση» των μεταναστών είναι ο εθνικιστικός αιμο-
δότης της Τουρκίας. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέγει να διε-
ξάγει έναν υβριδικό πόλεμο, μια στρατιωτική στρατηγική
που συνδυάζει στοιχεία συμβατικών επιχειρήσεων, μη
συμβατικού πολέμου, όπως επίσης και κυβερνοπολέ-
μου. Με την πλάτη στον τοίχο ο Τούρκος πρόεδρος προ-
βάλλει τον εκφοβισμό, την παραπληροφόρηση, την προ-
παγάνδα, τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διαμόρ-

φωση ενός περίεργου κλίματος στη διεθνή κοινή γνώμη
αλλά και στο εσωτερικό της χώρας του.

Δεν θα πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι ο ριζωμένος
αναθεωρητισμός των Τούρκων είναι ο μόνος τρόπος για
να κρύβουν την εθνική τους γύμνια και την πολιτιστική
και πολιτική τους ασχήμια. Ίσως το πιο σημαντικό ερώ-
τημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί σφόδρα είναι το
ακόλουθο: «Μετά τον Ερντογάν τι;». Ακόμη και αν ο Ερν-
τογάν χάσει τις εκλογές του χρόνου, θα ανοίξει ένα άλλο
κεφάλαιο που κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα είναι
ασφαλές. Ο Ερντογάν άνοιξε νέες προοπτικές που όποι-
ος διάδοχός του θελήσει να τις κλείσει, θα φανεί σαν ήττα
στο εσωτερικό της γείτονος οδηγώντας ενδεχομένως σε
χαώδεις καταστάσεις. Αλλά και η συνέχιση της πολιτικής
Ερντογάν από διαδόχους λιγότερο ικανούς ενδεχομένως
να οδηγήσει σε χάος. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει ένα θετι-
κό -θα έλεγε κανείς- σημείο: Είναι μεν επιθετικός αλλά

είναι συστημικός παίκτης και γνωρίζει τα όριά του. Το πέ-
ρασμα από το καθεστώς Ερντογάν σε κάτι άλλο οδηγεί σε
αχαρτογράφητα νερά και αυτό οφείλουμε να το έχουμε
στο πίσω μέρος του μυαλού μας.

Από την άλλη μεριά ποντάρει σε στημένα σκηνικά
ελεγχόμενης κρίσης και βεβαίως βλέπει παντού εχ-
θρούς. Για την ακρίβεια, τους κατασκευάζει. Ο Τούρ-
κος πρόεδρος επικρίνει ανοιχτά τις ΗΠΑ, την Ελλάδα,
το ΝΑΤΟ, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τους Κούρδους
στη Συρία και το Ιράκ. Προφανώς πρόκειται για έναν
sui generis τύπο, μια οντότητα ή μια πραγματικότητα,
αν θέλετε, που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια
ήδη υπάρχουσα ευρύτερη έννοια. Ούτε μπορεί να ανα-
λυθεί με όρους κλασικής διπλωματίας. Το μόνο θετικό
με τον Ερντογάν είναι ότι είναι απροσδόκητα προβλέ-
ψιμος, κάτι που ίσως να μην ισχύει με τους επίδοξους
διαδόχους του...
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Τ
ην ανάδειξη της τουρκικής επι-
θετικότητας ως ενός δυνητικού
παράγοντα αστάθειας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο υπογράμμισε

χθες από τις Βρυξέλλες και την έκτακτη
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια προ-
σπάθεια να «αφυπνίσει» τους Ευρωπαί-
ους εταίρους.

Δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά που ο
Έλληνας πρωθυπουργός επιμένει πως η
τουρκική επιθετικότητα δεν είναι ένας…
πονοκέφαλος σε διμερές επίπεδο που
αφορά μόνον όλους όσοι «βρέχονται»
από τη θάλασσα του Αιγαίου. Τουναντίον,
αποτελεί ένα κατεξοχήν ευρωτουρκικό
πρόβλημα, το οποίο καθίσταται κατ’ επεί-
γον στο φόντο της πληγής του Ουκρανι-
κού, καθώς απειλεί να διαταράξει τις ού-
τως ή άλλως εύθραυστες ισορροπίες
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον,
στην κυβέρνηση τονίζουν με νόημα πως
το σκηνικό είναι ουσιωδώς διαφορετικό
εν συγκρίσει με το αντίστοιχο του καλο-
καιριού του 2020, ήτοι πιο «φορτισμένο»
πολιτικά εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία, υπό την
έννοια ότι κάθε έκφανση αναθεωρητι-
σμού, επιθετικότητας ή επιδίωξης βίαιης
αλλαγής συνόρων «ταυτοποιείται» σχε-

δόν αυτόματα με τη συμπεριφορά και την
πρακτική Πούτιν. Σε κάθε περίπτωση, ο κ.
Μητσοτάκης επικαλέστηκε τόσο τις πρω-
τοφανείς σε αριθμό και συχνότητα υπερ-
πτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκα-
φών πάνω από τα μεγαλύτερα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου όσο και τις πέραν
κάθε διπλωματικής πεπατημένης και ευ-
πρέπειας δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν
για να καταδείξει πως η Ελλάδα δεν είναι
εκείνη που κλείνει την πόρτα του διαλό-
γου, αλλά δεν θα επιτρέψει σε καμία πε-
ρίπτωση την παραβίαση της κυριαρχίας
και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Θα επιχειρηματολογήσει άλλωστε πως η
Αθήνα έχει αποδείξει και στο πρόσφατο
παρελθόν ότι γνωρίζει πολύ καλά να
απαντά άμεσα, χωρίς εκπτώσεις και με
αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση
τόσο διά της διπλωματίας όσο και επί του
πεδίου, όταν αυτό χρειαστεί. 

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτές τις
προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με
αποφασιστικότητα. Είμαστε μια χώρα η
οποία έχει το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος

της, έχουμε ισχυρούς συμμάχους και
φυσικά έχουμε επενδύσει ακόμη περισ-
σότερο στην αποτρεπτική μας δυνατότη-
τα έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κα-
νέναν να αμφισβητήσει την κυριαρχία και
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», σημεί-
ωσε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος
χθες το απόγευμα στην έκτακτη Σύνοδο
Κορυφής της ΕΕ. Σημειώνεται άλλωστε
ότι η αναφορά στο κείμενο των συμπερα-
σμάτων ότι οι τρίτες χώρες θα πρέπει να
ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές κυ-
ρώσεις κατά της Ρωσίας, αποστροφή που
«φωτογράφιζε» Τουρκία και Σερβία ικα-
νοποιώντας την Αθήνα. Την ίδια ώρα πάν-
τως προβληματισμό προκάλεσε η στάση
του Βερολίνου έναντι της τουρκικής επι-
θετικότητας, καθώς η εκπρόσωπος της
Καγκελαρίας επιχείρησε να κρατήσει
ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε Αθήνα και
Άγκυρα.    
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«H προκλητικότητα της
Άγκυρας δεν είναι μόνο
πονοκέφαλος 
της Ελλάδας αλλά
ολόκληρης της ΕΕ», τονίζει 

Επιχείρηση αφύπνισης της ΕΕ
για την τουρκική επιθετικότητα

Επιμένει για γενναία
παρέμβαση στην τιμή
της ενέργειας
Στο φόντο του σκληρού διπλωματικού
πόκερ που εξελίσσεται όλες αυτές τις
μέρες στις Βρυξέλλες για την έγκριση
ή όχι του 6ου πακέτου κυρώσεων κατά
της Ρωσίας, με έμφαση στην απαγό-
ρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαί-
ου, ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέ-
φερε την πρότασή του για μια γενναία
όσο και αποτελεσματική παρέμβαση
στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου,
επισημαίνοντας ότι η συζήτηση περί
της ταχύτερης δυνατής απεξάρτησης
από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί
να επισκιάζει τη συζήτηση περί της
αναγκαιότητας λήψης μέτρων προστα-
σίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε εκ νέου ότι
το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας
απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή
απάντηση, δεσμεύτηκε δε πως η ελλη-
νική κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους
Έλληνες καταναλωτές, στις επιχειρή-
σεις και τα νοικοκυριά, ώστε να συγ-
κρατήσει στο μέτρο του εφικτού τις
υψηλές τιμές της ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Βάσει των δηλώσεων του Έλληνα
πρωθυπουργού, υπάρχει ξεκάθαρη
ανάγκη να οριστεί πλαφόν στη χονδρι-
κή τιμή του φυσικού αερίου. Επιπλέον,
η ΕΕ οφείλει να προχωρήσει σε κοινή
προμήθεια φυσικού αερίου ώστε να
επιτύχει ακόμη πιο χαμηλές τιμές. Στον
αντίποδα πάντως, οι αντιρρήσεις που
εγείρουν χώρες όπως η Ολλανδία, η
Γερμανία, η Φινλανδία, η Δανία και η
Σουηδία δεν φαίνεται να κάμπτονται
προς το παρόν, ακυρώνοντας τις όποιες
ελπίδες λήψης συγκεκριμένων απο-
φάσεων.



Μ
ια ιταμή πρόκληση για τον Ελ-
ληνισμό επιφυλάσσει η τουρκι-
κή πλευρά, σύμφωνα με δημο-
σίευμα της βρετανικής εφημε-

ρίδας «Express». Η εφημερίδα επικαλείται
πηγές από το τουρκοκυπριακό ψευδοκρά-
τος, σύμφωνα με τις οποίες ο Ερντογάν φέ-
ρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει το
καθεστώς του ψευδοκράτους της Κύπρου
ως «αντίτιμο» στο να επιτρέψει την ένταξη
Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ έπειτα
από επικοινωνία του με τον «πρόεδρο» Ερ-
σίν Τατάρ!

«Γνωρίζω ότι έγινε το τηλεφώνημα και
καταλαβαίνω ότι ο πρόεδρος Τατάρ έλαβε
θετική απάντηση. Γιατί να μη χρησιμοποι-
ήσουμε κάθε μοχλό πίεσης που μπορούμε
σε αυτή την κατάσταση; Η Ελλάδα και η Κύ-
προς έχουν χρησιμοποιήσει το βέτο τους
στην ΕΕ για να εμποδίσουν την επίτευξη
οποιασδήποτε προόδου και είναι καιρός να
επιλυθεί αυτή η αδικία», σημειώνει στην
εφημερίδα πηγή κοντά στον Τατάρ. 

Εσωτερικής κατανάλωσης
Το συγκρουσιακό κλίμα που καλλιεργεί η

Άγκυρα στα Ελληνοτουρκικά αλλά και τις
«κόντρες» για τη διαδοχή Ερντογάν φανε-
ρώνει η νέα επίθεση του τουρκικού υπουρ-
γείου Άμυνας στον Νίκο Δένδια, με αφορμή
την ανάρτησή του για τη μετατροπή της Αγια-
Σοφιάς σε τζαμί και τον βανδαλισμό της Αυ-
τοκρατορικής Πύλης.

Ο εκπρόσωπος του Χουλουσί Ακάρ, με
ένα μπαράζ αναρτήσεων στα κοινωνικά μέ-
σα, κατηγόρησε τον Έλληνα υπουργό Εξω-
τερικών για δήθεν «επεκτατικές βλέψεις»,
λέγοντας ότι «αποτελεί πλάνη να κοιτάει κα-
νείς την Κωνσταντινούπολη, που κατακτή-
θηκε πριν από 569 χρόνια, ονειρευόμενος τη
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή το Βυζάντιο». Το
τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιχείρησε να
«απαντήσει» και για το σχόλιο του Νίκου
Δένδια πως «ο βανδαλισμός της Αυτοκρατο-
ρικής Πύλης θλίβει κάθε άνθρωπο που σέ-
βεται την Ιστορία». Με τη γνωστή πλέον τα-
κτική αντιστροφής της πραγματικότητας, ο
εκπρόσωπος του Ακάρ χαρακτήρισε «υπο-
κρισία» το γεγονός ότι «όσοι δήθεν λυπήθη-
καν για την Αγια-Σοφιά δεν αντιτάχθηκαν
στην κατεδάφιση των τζαμιών στην Ελλά-
δα», ενώ για άλλη μια φορά επιχείρησε να
ανοίξει ανύπαρκτα θέματα για τη μουσουλ-
μανική μειονότητα. «Καμία σχέση με επε-
κτατική δήλωση. Ο Έλληνας υπουργός εξέ-
φρασε τη λύπη του για τη μετατροπή της

Αγια-Σοφιάς σε τζαμί και τους βανδαλι-
σμούς», απαντούν πηγές του υπουργείου
Εξωτερικών. Mε βάση όλα όσα συμβαίνουν
το τελευταίο διάστημα, στο Πεντάγωνο είναι
έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, σύμφωνα με
κύκλους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
«Το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε υβριδικού
τύπου απειλές στα νησιά και στα σύνορα με
τον Έβρο, με στόχο την εσωτερική αποστα-
θεροποίηση, όπως για παράδειγμα πυρκα-
γιές στα δάση. Το υπουργείο προετοιμάζεται
για κάθε τύπου απειλή απ’ όπου και αν προ-
έρχεται», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Σόου-πρόκληση
Η νέα πρόκληση από την πλευρά της Άγ-

κυρας έρχεται λίγες ώρες μετά το εθνικιστι-
κό σόου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη
μαύρη επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντι-
νούπολης. Ο Τούρκος πρόεδρος, που επεν-
δύει ολοένα και περισσότερο στο εθνικιστι-
κό ακροατήριο, συρόμενος από τον ακροδε-
ξιό κυβερνητικό του εταίρο Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί, είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
ότι η Τουρκία «θα κάνει ό,τι απαιτείται σε
όσους τη βλέπουν ως εχθρό». Ο Ερντογάν
εξαπέλυσε και πάλι προσωπική επίθεση κα-
τά του προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης και μετά το «Μητσοτάκης γιοκ», χαρα-

κτήρισε τον πρωθυπουργό «ακατάλληλο συ-
νομιλητή». Ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε να
πυροδοτήσει και άλλο την ένταση των τελευ-
ταίων ημερών και εξαπέλυσε ωμές απειλές
κατά της Ελλάδας, λέγοντας ότι «ο Πορθητής
δεν κατέκτησε μόνο την Κωνσταντινούπολη,
αλλά την Αθήνα και την Πελοπόννησο».

Πίσω από τους λεονταρισμούς Ερντογάν,
η ελληνική διπλωματία βλέπει την αγωνία
του Τούρκου προέδρου για την εκλογική
αναμέτρηση του 2023 αλλά και την απειλή
που νιώθει πλέον από τους «δελφίνους» που
διεκδικούν τη θέση του σε περίπτωση ήττας
- δεν είναι άλλοι από τον Χουλουσί Ακάρ και
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου που «ανταγωνί-
ζονται» στον στίβο των προκλήσεων κατά
της Ελλάδας. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό
με τον εκνευρισμό που επικρατεί στην Άγ-
κυρα για την εμβάθυνση των ελληνοαμερι-
κανικών σχέσεων και την ένταξη της Αθήνας
στο κλαμπ των F-35, βγάζουν εκτός εαυτού
τον Ερντογάν, με την ελληνική πλευρά να
μην αποκλείει νέα κλιμάκωση στο Αιγαίο ή
την Ανατολική Μεσόγειο με ευθύνη της
Τουρκίας.

Αυτό δείχνουν άλλωστε οι κινήσεις των
τελευταίων ωρών, με την έκδοση παράνο-
μης Navtex που στέλνει το ερευνητικό πλοίο
«Τσεσμέ» στην «καρδιά» του Αιγαίου από τις

28 Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου, αλλά και η νέα
υπέρπτηση τουρκικού μη επανδρωμένου
αεροσκάφους πάνω από την Κανδελιούσσα
το πρωί της Δευτέρας. Μπροστά στον κίνδυ-
νο επανάληψης της κρίσης του 2020, το ελ-
ληνικό Επιτελείο έχει ήδη λάβει έκτακτα μέ-
τρα προκειμένου να εκμηδενίσει το ενδεχό-
μενο αιφνιδιασμού. Στις Ένοπλες Δυνάμεις
έχει ζητηθεί ετοιμότητα στο 50% του χρόνου,
ενώ συγκεκριμένες μονάδες έχουν τεθεί σε
εγρήγορση ώστε να παρακολουθούν λεπτό
προς λεπτό τις τουρκικές κινήσεις. Αυξημέ-
να είναι τα μέτρα και στα χερσαία σύνορα, με
ενισχυμένα περίπολα να συμμετέχουν στη
επιχείρηση «θωράκισης» του Έβρου για να
αντιμετωπίσουν νέα απόπειρα εργαλειοποί-
ησης του Μεταναστευτικού. Αντιμέτωποι για
κάθε ενδεχόμενο είναι στο Πεντάγωνο, σύμ-
φωνα με κύκλους του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Τουρκικό παζάρι 
για το ψευδοκράτος 

Βρόμικα παιχνίδια του
σουλτάνου με το Κυπριακό
αποκαλύπτει η βρετανική
εφημερίδα «Express» 

«Αναγνωρίστε μας για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ Σουηδία και Φινλανδία»



Α
κρίβεια, εθνικά θέματα και εκπαίδευ-
ση είναι τα τρία «αγκάθια» που καλεί-
ται να αντιμετωπίσει μέσα στο καλο-
καίρι η κυβέρνηση, με το κάθε θέμα να

έχει τη δική του ξεχωριστή βαρύτητα αλλά και
διαφορετική αντιμετώπιση από την κοινή γνώμη. 

Τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα αναμένεται
να κυριαρχήσουν στο πολιτικό σκηνικό όσο θα
πλησιάζουν οι εκλογές, με το Μαξίμου να ανα-
δεικνύει σε κάθε περίπτωση τις μεγάλες ιδεολο-
γικές διαφορές που υπάρχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ παράλληλα θα επιχειρήσουν να συγκρίνουν
τα επιτεύγματα των δύο κυβερνήσεων, τόσο στην
πορεία της οικονομίας όσο και στην ενίσχυση
της χώρας μας στην εξωτερική πολιτική.

Σαφώς το θέμα των ανατιμήσεων, με τα καύσι-
μα να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είναι
εκείνο που κυριαρχεί, με τη χώρα μας να προχω-
ρά με δικούς της πόρους σε μέτρα στήριξης των
πολίτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανησυχία
που υπάρχει στην κοινωνία, όπως καταγράφεται
σε όλες στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το
φως της δημοσιότητας, με τους ερωτηθέντες να
μην κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους. Ευρωπαϊκή
συνδρομή δύσκολα θα υπάρξει παρά τις προτά-
σεις που έχει καταθέσει εδώ και μήνες ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης και τις οποίες στηρίζουν οι ηγέ-
τες του Νότου, αλλά απαιτείται ομόφωνη απόφα-

ση των «27» για να υιοθετηθούν. Το οικονομικό
επιτελείο αναζητά εναγωνίως τρόπους, προκει-
μένου να εξασφαλιστούν απαιτούμενοι πόροι,
χωρίς, ωστόσο, να βγει η χώρα μας εκτός δημο-
σιονομικών στόχων, που είναι και το μεγάλο ζη-
τούμενο. «Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που
ο κόσμος αντιμετωπίζει σε πολλαπλά επίπεδα.
Ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περιθώριο υπάρχει, θα
αξιοποιείται, έτσι ώστε να βρισκόμαστε στο
πλευρό των πολιτών και κυρίως των πιο ευάλω-
των», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στήριξη στα εθνικά
«Θερμό» καλοκαίρι αναμένει η κυβέρνηση

στα Ελληνοτουρκικά, με τον Ταγίπ Ερντογάν να
προκαλεί με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία τη
χώρα μας. ΝΑΤΟ και ΕΕ κρατούν επί του παρόν-
τος ουδέτερη στάση και αυτό διότι ο Τούρκος
πρόεδρος απειλεί με βέτο για την ένταξη της Φιν-
λανδίας και της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική
Συμμαχία.

Μέχρι τη Σύνοδο της Μαδρίτης στο τέλος Ιου-
νίου όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για
τις δύο σκανδιναβικές χώρες, θεωρείται δύσκο-
λο να υπάρξει σύγκρουση των ΗΠΑ και της ΕΕ με
την Άγκυρα, εκτός και αν η γειτονική χώρα επα-
ναλάβει τα όσα έπραξε το 2020 σε Έβρο και Ανα-
τολική Μεσόγειο, κάτι που όλοι απεύχονται, αν
και η επιθετική ρητορική τού Ταγίπ Ερντογάν θυ-
μίζει έντονα εκείνη την ταραχώδη περίοδο.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως στην κοινή
γνώμη υπάρχει τελείως διαφορετική αντιμετώ-
πιση σε σχέση με το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν
είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός πως η επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και η ομιλία του

στο Κογκρέσο αύξησαν τα δημοσκοπικά ποσο-
στά της ΝΔ αλλά και τη δημοτικότητα του Κυριά-
κου Μητσοτάκη.

Πανεπιστήμια
Δύσκολη αναμένεται να είναι και η έναρξη του

νέου ακαδημαϊκού έτους. Η ένταση που επικρα-
τεί στο ΑΠΘ το τελευταίο διάστημα, η πανεπιστη-
μιακή αστυνομία και οι αλλαγές που φέρνει το
νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
αναμένεται να προκαλέσουν σφοδρή πολιτική
αντιπαράθεση. Στο Μαξίμου υποστηρίζουν πως
σε αυτό το ζήτημα η κοινωνία αλλά και η πλει-
οψηφία των φοιτητών τάσσονται υπέρ της δημι-
ουργίας πανεπιστημίων που θα παρέχουν ασφά-
λεια και θα στηρίζουν το δικαίωμα στη μόρφωση.
Στην κυβέρνηση δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία, όπως
είναι τα θέματα της εργασίας, της στέγασης αλλά
και της εκπαίδευσης. «Η κυβέρνηση τολμά να
έλθει σε ρήξη με συμφέροντα και μικροομάδες,
κάνοντας πράξη όσα θα ωφελήσουν το δημόσιο
πανεπιστήμιο, όσα θα ωφελήσουν τη μόρφωση
των νέων παιδιών. Είχαμε εξαρχής υποσχεθεί
και τώρα πραγματώνουμε μια μεγάλη μεταρρύθ-
μιση και όχι μικρορρυθμίσεις συμφερόντων»,
δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
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του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Μητσοτάκης: 
Συνάντηση 
για επενδύσεις
και ενέργεια
Με στόχο τη συνεργασία
της χώρας μας με τη Σαου-
δική Αραβία στον τομέα
των επενδύσεων, της
ενέργειας, του τουρισμού,
της ναυτιλίας, του πολιτι-
σμού, της υγείας και των
αγροτοδιατροφικών προ-
ϊόντων συναντήθηκε ο
πρωθυπουργός με τον
υπουργό Επενδύσεών της,
Khalid bin Abdulaziz Al
Falih.
«Γνωρίζετε πόσο μεγάλη
σημασία αποδίδουμε σε
αυτήν τη σχέση και πόσα
περισσότερα πιστεύουμε
ότι μπορούμε να κάνουμε
στον τομέα της οικονομίας
και των επενδύσεων. Είχα
επίσης την ευκαιρία, την
περασμένη Πέμπτη, να
συζητήσω με την Αυτού
Υψηλότητα τον Πρίγκιπα
Διάδοχο την επικείμενη
επίσκεψή του στην Ελλά-
δα. Και βεβαίως επανέλα-
βε για άλλη μια φορά τη
δέσμευσή του να διασφα-
λίσουμε ότι θα έχουμε
απτά αποτελέσματα από
αυτή τη στρατηγική εται-
ρική σχέση», δήλωσε κα-
τά την έναρξη της συνάν-
τησης ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης.
Ο υπουργός Επενδύσεων
της Σαουδικής Αραβίας,
που συνοδεύεται από
οκτώ υφυπουργούς και
ηγείται πολυπληθούς επι-
χειρηματικής αποστολής
που εκπροσωπεί 59 σαου-
δαραβικές εταιρείες, επι-
σκέπτεται τη χώρα μας
προκειμένου να συμμετά-
σχει σε διμερές επιχειρη-
ματικό forum και να συμ-
προεδρεύσει αύριο στις
εργασίες της 5ης Συνόδου
της Μεικτής Διυπουργι-
κής Επιτροπής Ελλάδας -
Σαουδικής Αραβίας.

Στο τέλος του καλοκαιριού 
η κυβέρνηση της ΝΔ θα κάνει
ταμείο και θα χαράξει 
νέα πολιτική ατζέντα

Τα τρία «καυτά» μέτωπα
της κυβέρνησης



Ο
Αλέξης Τσίπρας, μιμούμενος τον
Ανδρέα Παπανδρέου, στήνει σκη-
νικό αντίστοιχο με την κρίσιμη ΚΕ
του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο «Πεν-

τελικόν» το 1990, όταν ο Ανδρέας κόντεψε να
διαλύσει το ΠΑΣΟΚ επειδή τα κορυφαία στε-
λέχη του Κινήματος αρνήθηκαν την επιλογή
του, που ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος για
γραμματέας του κόμματος. «Ή ο Άκης ή δια-
λύω το κόμμα και φτιάχνω δικό μου» ήταν η
φράση του Ανδρέα που είχε παγώσει τους
πάντες και, όπως όλα δείχνουν, σε αυτήν τη
λογική κινείται πλέον και ο Αλέξης Τσίπρας,
στέλνοντας μήνυμα στους εσωκομματικούς
του αντιπάλους. 

Σοκ και δέος επικράτησαν στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Wynd-
ham», στην οποία πραγματοποιήθηκε η
πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επι-
τροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Από την ημέρα της δημοσιοποίησης των
αποτελεσμάτων της νέας ΚΕ μέχρι και την
Κυριακή στις 12.00, τα σενάρια για τον νέο
γραμματέα έδιναν και έπαιρναν, βάσει κυ-
ρίως των καινούργιων συσχετισμών και της
πλειοψηφίας των εδρών που κέρδισε η τάση
των προεδρικών. Η ανακοίνωση του ονόμα-
τος της Ράνιας Σβίγκου ως νέας γραμματέως
του κόμματος έκανε την αίθουσα να παγώ-
σει. Οι προεδρικοί δεν περίμεναν σε καμία
περίπτωση την πρόταση αυτή. Πηγές της
πλειοψηφούσας τάσης, μάλιστα, ανέφεραν
στην «Political» πως δεν υπήρχε από τα αρ-
χηγικά στελέχη (Παππά - Σπίρτζη - Ζαχαριά-
δη) καμία τέτοιου είδους ενημέρωση. Ενδει-
κτικό είναι το γεγονός πως ακυρώθηκε η
προγραμματισμένη «τασική» σύσκεψη του
Σαββάτου για να συζητηθούν οι γραμμές.
«Προφανώς κάτι ήξεραν και ήθελαν να γλι-
τώσουν από τις εκατοντάδες των αντιδράσε-

ων», τονίζουν οι ίδιες πηγές. Μετά το άκου-
σμα της πρότασης και αφού ο Αλέξης Τσί-
πρας κατέβηκε από το βήμα -και ενώ ακο-
λούθησε η ομιλία Τζανακόπουλου- η αίθου-
σα μισοάδειασε, με τους περισσότερους συ-
νέδρους να συζητούν έντονα έξω από το ξε-
νοδοχείο.  Πηγές της Προοδευτικής Συμμα-
χίας μάς μετέφεραν τις αντιδράσεις, υπο-
γραμμίζοντας πως αισθάνθηκαν «τουλάχι-
στον σαν τα πιόνια κάποιων που τους χρησι-
μοποίησαν σαν μπροστινούς για να φέρουν
νέα μέλη, να υπερψηφιστεί η πρόταση του
Τσίπρα για εκλογές από τη βάση, να σκοτω-
θούμε μεταξύ μας (προεδρικοί και Ομπρέλα)
και στο τέλος ο Τσίπρας να παραδώσει το
κόμμα στην Ομπρέλα». Οι ίδιοι κύκλοι τονί-
ζουν, μάλιστα, πως τα στελέχη Παππάς - Ζα-
χαριάδης ζήτησαν από τα μέλη της τάσης
τους να υπερψηφίσουν την πρόταση γιατί θα
την καταψήφιζε η Ομπρέλα: «Μα είναι δυνα-

τόν να καταψήφιζε η Ομπρέλα; Το δικό της
παιδί; Τους έδωσε όλο το μαγαζί. Κρατήσανε
τα πόστα, τους μισθούς και τα οφίτσια. Έχει
ευθύνη ο Παππάς για αυτή την κατάσταση». 

Ενδεικτικό το γεγονός πως ο Χρήστος
Σπίρτζης εμφανίστηκε ύστερα από πολλή
ώρα, αφού οι πρώτες αντιδράσεις είχαν ήδη
κοπάσει. Άλλες πηγές των προεδρικών μι-
λώντας στην «Political» είπαν πως οι προ-
εδρικοί έκαναν συμφωνία το Σάββατο με τον
Τσίπρα και την Ομπρέλα να στηρίξουν Σβίγ-
κου για να πάρει ο Γιώργος Βασιλειάδης
(πρώην υπουργός Αθλητισμού και φίλος του
Νίκου Παππά) την ευθύνη του Οργανωτικού
Γραφείου του κόμματος. 

Αποφασισμένος για σύγκρουση
Οι αντιδράσεις, βεβαίως, που προκλήθη-

καν, όπως μας εξήγησαν πηγές της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, δεν έχουν να κάνουν
με προσωπικές διαφωνίες. Εκτιμούν, ωστό-
σο, πως η Ράνια Σβίγκου είναι ακατάλληλη
για αυτήν τη θέση, διότι σε όλες τις προηγού-
μενες κομματικές της θέσεις δεν κατάφερε
να παρουσιάσει κανενός είδους πολιτικό έρ-
γο, δεν έχει τη δυνατότητα σύνθεσης, δεν
μπορεί να επικοινωνήσει την πολιτική του
κόμματος, δεν είναι αποδεκτή από το μεγα-
λύτερο μέρος της κομματικής βάσης, διότι
στο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε
όλες τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. 

Και βεβαίως στο μεγάλο κάδρο είναι και οι
επικείμενες βουλευτικές εκλογές. «Αν νομί-
ζουν ότι με τη Σβίγκου θα πάρουμε εκλογές
και θα ρίξουμε τη Δεξιά, τότε τι να πω. Ήταν
απλά μια Κυριακή…», καταλήγουν σκωπτικά
πηγές της Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. 

Από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας εμ-
φανίστηκε σε συνομιλητές του αποφασισμέ-
νος να μην κάνει ούτε βήμα πίσω. Μάλιστα,
φέρεται να έχει διαμηνύσει προς όλες τις κα-
τευθύνσεις ότι δεν θα ανεχθεί καμία αμφι-
σβήτηση από εδώ και στο εξής, ενώ σε όποι-
ον δεν αρέσουν οι επιλογές του δεν έχει πα-
ρά να κατέβει από το τρένο… 
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Άφησε αιχμές και 
κατά 
των προεδρικών, 
τους οποίους κάλεσε να μη

Σκηνικό ρήξης αλά «Πεντελικόν»
στήνει ο Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ



ΤΡΙΤΗ 31 MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Νέα ομάδα για τα
Ελληνοτουρκικά στον ΣΥΡΙΖΑ
Οι εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά δεν έχουν αφήσει
ασυγκίνητο και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αφού κάηκε
στον χυλό με τη μικροψυχία του στα εθνικά, φυσάει και
το γιαούρτι μετά την επιτυχημένη επίσκεψη Μητσοτά-
κη στις ΗΠΑ και τη δημοσκοπική άνοδο της ΝΔ. Όπως
μαθαίνω, έχει ενεργοποιήσει μια κλειστή ομάδα συ-
νεργατών για να αναλύουν τα δεδομένα στα Ελληνο-
τουρκικά, αφού θα απασχολήσουν για εβδομάδες,
όπως ο διπλωματικός σύμβουλος Τσίπρα Βαγγέλης
Καλπαδάκης, ο πρώην ΥΠΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολά-
κης, ο οποίος εξέφρασε πρόσφατα την άποψη ότι η
Τουρκία θα πάρει τα F-35, η πρώην στρατηγός της ΕΛΑΣ
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Γιώργος Καμπάς, πρώην αρχη-
γός ΓΕΣ, και φυσικά ο Γιώργος Κατρούγκαλος. 

Η θηλυκή Κεντροαριστερά
Σε παρουσίαση βιβλίου θα βρεθούν οι τρεις κυρίες
της Κεντροαριστεράς Άννα Διαμαντοπούλου, Νάν-
τια Γιαννακοπούλου και Μαρία Ρεπούση. Το βιβλίο
που θα παρουσιαστεί είναι της Άννας Καραμάνου,
πρώην ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, με τίτλο «Η ει-
ρηνική εξέγερση των θηλυκών Sapiens 1821-
2021». Η κυρία Καραμάνου είναι υπέρμαχη της ισό-
τητας των φύλων και πιστεύει ότι η Ελλάδα βρίσκε-
ται ακόμη πολύ χαμηλά στους δείκτες ισότητας. 

Αναβολή πήρε για άλ-
λη μια εβδομάδα η συ-
νάντηση των Τάκη Θε-
οδωρικάκου και Κώ-
στα Μπακογιάννη. Ο
λόγος ήταν οι ανειλημ-
μένες υποχρεώσεις
και των δύο. Έτσι, το
νέο ραντεβού θα γίνει
την άλλη Δευτέρα, αν
δεν προκύψει πάλι
κάτι σοβαρό… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 
Στην ανάγκη συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνο-

μίας με το Πυροσβεστικό Σώμα για την πρόληψη και
την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλα-
γής αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε ημερίδα που διορ-
γάνωσε η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώμα-
τος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο κ. Θεοδωρι-
κάκος αναφέρθηκε και στην επιχειρησιακή επίσκεψη
που πραγματοποίησε στον Έβρο, όπου είχε την ευκαι-
ρία να διαπιστώσει την ετοιμότητα των δυνάμεων της
Ελληνικής Αστυνομίας, που μαζί με τον Ελληνικό Στρατό αποκρούουν καθημερινά απει-
λές. Ανέφερε ότι μόνο κατά το α’ τετράμηνο του 2022 σε 1.650 επεισόδια επιχείρησαν να
μπουν παρανόμως στην Ελλάδα περί τους 40.000 παράνομους μετανάστες, η είσοδος των
οποίων απετράπη από την Ελληνική Αστυνομία. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο υφυ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου. 

Το πήρε προσωπικά ο Νικήτας
Προσωπικά το έχει πάρει το θέμα της

αποκατάστασης της οικίας του Κωστή Πα-
λαμά ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νική-
τας Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλαμάνης, ο
οποίος είχε κάνει σχετικές ερωτήσεις
και όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σε
πρόσφατη ερώτησή του έχει ζητήσει από το
υπουργείο Πολιτισμού να επισπεύσει την αποκατάσταση του
κτιρίου όπου έμενε ο ποιητής Κωστής Παλαμάς και να δημι-
ουργηθεί ένας χώρος μελέτης για τη νεότερη ελληνική λογοτε-
χνία. Όπως έμαθα, η κυρία Μενδώνη απάντησε στην ερώτηση
και τόνισε ότι οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης του κτιρίου ξεπε-
ράστηκαν και τώρα το ΥΠΠΟ θα προχωρήσει στην ανακαίνιση
του κτιρίου. Για να δούμε, διότι ο Νικήτας δεν θα αργήσει να
στείλει και άλλη ερώτηση… 

Με ανάρτησή του μας εγκαλεί ο Γιώργος Καμίνης
σε σχετικό σχόλιο που είχαμε κάνει για την ανακοίνω-
ση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ περί αόριστης καταδίκης της
βίας και τις αντιδράσεις που έφερε σε μια σειρά από
στελέχη του. Δεχόμαστε τον λόγο του κ. Καμίνη ότι
δεν είναι πίσω από την ανακοίνωση και ότι η θέση του
αποτυπώθηκε στη Βουλή, αλλά θα πρέπει να του θυ-
μίσουμε και κάποια περιστατικά προκειμένου να δεί-
ξουμε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ακόμη σύγχυση για το
θέμα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Θυμίζουμε
ότι όσο ήταν πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ η Φώφη Γεννημα-
τά, ο Γ. Καμίνης αρχές του 2021 είχε επιμεληθεί το νο-
μικό σκέλος μιας πρότασης νόμου για κάρτα εισόδου

και μιας υπηρεσίας φύλαξης ως δομής διοικητικής
των πανεπιστημίων που θα υπάγεται στον πρύτανη και
αυτή θα κρίνει αν θα καλεί την Αστυνομία να επέμβει
στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας. Αυτή η θέση ήταν και θέση
πολλών πρυτάνεων που αντέδρασαν στο νομοσχέδιο
για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Τα ίδια είπε ο κ.
Καμίνης όταν τον συνάντησε η αντιπροσωπεία Πρω-
τοβουλίας Πανεπιστημιακών «Όχι Αστυνομία στα Πα-
νεπιστήμια». Την ίδια περίοδο, η Χαρά Κεφαλίδου, το-
μεάρχης Παιδείας ΚΙΝΑΛ, έλεγε: «Η επιλογή φύλα-
ξης από Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας που θα
παίρνει εντολές από την ΕΛΑΣ αποπνέει αυταρχισμό
και δημιουργεί παρά λύνει προβλήματα». 

Δ
εν έχει υπάρξει
ξανά τόσο μεγάλη
χρονικά επίσκεψη

του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου
στην Ελλάδα, μου παρατή-
ρησαν κάποιοι. Και σίγου-
ρα έχει να κάνει στη σύ-
σφιγξη των σχέσεων Ελλά-
δας - Πατριαρχείου, ειδικά
σε μια περιοχή όπου επι-
κρατεί το ποντιακό -και φι-
λορωσικό- στοιχείο. Ο Πα-
τριάρχης βρίσκεται από την
προηγούμενη Τετάρτη στη
χώρα, κυρίως στη Θεσσα-
λονίκη, με πάρα πολύ
πλούσιο πρόγραμμα. Μάλιστα, την Παρασκευή το απόγευμα πήγε και στο Άγιον Όρος, στις μονές Ιβήρων, Καρακάλου, Μεγί-
στης Λαύρας, όπως πρώτοι σας είχαν ενημερώσει. Στις Καρυές τον υποδέχτηκε μεγάλη αντιπροσωπεία. Ήταν ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα Αγίου Όρους Αλκιβιάδης
Στεφανής, οι βουλευτές Γ. Κουμουτσάκος, Γ. Αμανατίδης και ο διοικητής του Αγίου Όρους Θανάσης Μαρτίνος. Παρόλο που
κάποιοι ήθελαν να τον ακολουθήσουν στις μονές που θα πήγαινε, ο Πατριάρχης ήθελε να κάνει το δικό του πρόγραμμα, εν
ολίγοις ήθελε την ησυχία του… Εντέλει, Κυριακή βγήκε από το Άγιον Όρος και θα συνεχίσει το πρόγραμμά του σε επισκέ-
ψεις σε περιοχές όπως η Κρήνη και η Καλαμαριά με έντονο το προσφυγικό στοιχείο. 

Σε «κυβερνητικό» ρόλο ο Πατριάρχης;

Πριν από λίγες μέρες έκλεισαν 5 χρόνια από
τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πα-
τέρα του σημερινού πρωθυπουργού, ίσως του
μοναδικού πολιτικού που δικαιώθηκε για την
πολιτική του όταν ήταν ακόμα εν ζωή. Όλο το ti-
meline των social media γέμισε με φωτογρα-
φίες του. Αυτό που έκανε εντύπωση όμως είναι
ότι ακόμη και ακραιφνείς καραμανλικοί, σημε-
ρινοί και παλιοί βουλευτές, ανέβασαν φωτο-
γραφία του με τιμητικά σχόλια. Αυτή είναι η με-
γαλύτερη δικαίωση. Να σε παραδέχονται και
οι... αντίπαλοι. 

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Ο Θεοδωρικάκος στην Ένωση Πυροσβεστών

Μια απάντηση στον Γιώργο Καμίνη



«Το κόμμα θα το αλλάξω και σε όποιον δεν
αρέσει ο δρόμος είναι ανοικτός». Αυτό είναι το
μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας με την
εκλογή της Ράνιας Σβίγκου στη θέση της γραμ-
ματέως της ΚΕ. Δεν είναι μόνο η επίθεση που
εξαπέλυσε κατά του Πολάκη λέγοντας «δεν εκ-
προσωπείς εσύ τα 172.000 μέλη του κόμματος,
ο εκφραστής των απόψεών μου είμαι εγώ». Οι
πληροφορίες μου λένε ότι έστειλε μήνυμα και
στους «προεδρικούς», λέγοντας ότι όποιος ξα-
ναμιλήσει εξ ονόματός του στον δημόσιο λόγο
θα έχει πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι αρκετά
ρεζίλι τον έχουν κάνει…

««Σαν τη Χαλκιδική 
δεν έχει!»

Στη διάρκεια περιοδείας του στη Βόρεια Ελ-
λάδα ο κ. Τσούνης βρέθηκε στη Χαλκιδική.
«Έπειτα από μια θαυμάσια μέρα πεζοπορίας
και εξερευνήσεων με φίλους στη Χαλκιδική,
απολαύσαμε ένα υπέροχο φαγητό στη Σκάλα
Φούρκας, του Τάκη, μια φανταστική ψαροτα-
βέρνα. Κοιτάξτε τα νερά!», έγραψε ενθουσια-
σμένος ο πρέσβης. «Τώρα ξέρω τι σημαίνει το
“Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει!”. Ο τέλειος τρόπος
να ολοκληρώσω την πρώτη μου επίσκεψη στη
Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ανυπο-
μονώ να επιστρέψω!», ανέφερε ο κ. Τσούνης
σε άλλη του ανάρτηση με φωτογραφίες από
την πεζοπορία στη Χαλκιδική. 

Μαθαίνω εκ των υστέρων ότι ο Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ, που προ ημερών ήρθε στην Ελ-
λάδα και προς τιμήν του παρέθεσε γεύμα ο
Γιάννης Στουρνάρας,
ρωτούσε επιμόνως
τον Γιάννη για κά-
ποιες ηχηρές
απουσίες από το
δείπνο. Να ση-
μειώσω ότι στο
τραπέζι ήταν ο
πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ο ΓΑΠ, ο Βενι-
ζέλος κ.ά. Όμως, αν και
είχαν προσκληθεί, δεν παραβρέθηκαν οι
κύριοι Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμα-
ράς! Ρωτούσε επιμόνως ο Γιούνκερ:
«Γιάννη, γιατί δεν ήρθαν ο Αντώνης και ο
Αλέξης;». Τι να κάμει ο δύσμοιρος ο διοι-
κητής της ΤτΕ, σκαρφίστηκε κάποιες πει-
στικές δικαιολογίες περί ανειλημμένων
υποχρεώσεων.

Υπάρχει μεγάλη ανα-
στάτωση σε αρκετούς
«γαλάζιους» βου-
λευτές από την πρό-
θεση της Ματίνας
Παγώνη και του Θα-
νάση Εξαδάκτυλου
να κατέλθουν υποψή-
φιοι στις επόμενες
εκλογές. Όπως αντι-
λαμβάνεστε, και μό-
νο η αναγνωρισιμό-
τητά τους δημιουρ-
γεί ζητήματα. Από
την άλλη μεριά, δεν
είναι λίγοι αυτοί που
υποστηρίζουν ότι Παγώνη
και Εξαδάκτυλος θα φέρουν πολλούς
ψηφοφόρους, κάτι που ομολογουμένως
το έχει ανάγκη η ΝΔ.

Καραμανλής 
για Ουκρανία και
Ελληνοτουρκικά

M
ε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένε-
ται η ομιλία του πρώην πρωθυ-
πουργού Κώστα Καραμανλή στην

επετειακή εκδήλωση συμπλήρωσης 40
χρόνων από την ίδρυση της Πανελλαδικής
Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή»,
που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών (αίθουσα «Αλεξάνδρα
Τριάντη») την Τετάρτη 1 Ιουνίου στις 19.00.
Ως γνωστόν, ο Κώστας Καραμανλής σπα-
νίως εμφανίζεται και ακόμη σπανιότερα
μιλά ή παρεμβαίνει στις εξελίξεις και τα
φλέγοντα ζητήματα του δημόσιου βίου της
χώρας, οπότε πάντοτε αποτελεί είδηση
όταν ο πρώην πρωθυπουργός πρόκειται να
δώσει μια δημόσια ομιλία, με άπαντες να
ακούν με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον
όσα έχει να πει ο έμπειρος πολιτικός. Ειδι-
κότερα, ο Κώστας Καραμανλής πρόκειται
να μιλήσει για τις εξελίξεις γύρω από τον
πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και για την
τουρκική επιθετικότητα. 

Για να ξέρετε: Ο Νίκος ο Αν-
δρουλάκης τελικά είναι μεγά-
λη καρδιά, γαλαντόμος. Δεν
άφησε απέξω τους στενούς

συνεργάτες της Φώφης Γεννη-
ματά. Μπορεί να μην τους έδωσε

κάποιον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά έδωσε εντολή
να βγουν στην ΚΕ και βγήκαν και ο Μανώλης
Όθωνας και ο Χρήστος Πρωτόπαπας.
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Οι απορίες του Γιούνκερ

Αναστάτωση στο
«γαλάζιο» στρατόπεδο
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υ Ο Τσίπρας πήρε 
το… όπλο του

Το ρεύμα της Βουλής
Οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι αμείλικτοι

όχι μόνο στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις
αλλά και στη Βουλή. Όπως μαθαίνω, ο πρόεδρος
της Βουλής κόντεψε να καταρρεύσει όταν είδε
τον λογαριασμό. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια το
Κοινοβούλιο πλήρωνε περίπου 60.000 ευρώ τον
χρόνο, ο τελευταίος ετήσιος λογαριασμό ήρθε
στο αστρονομικό ποσό των 200.000 ευρώ! Αντι-
λαμβάνεστε το σοκ που έπαθε ο Κώστας Τασού-
λας όταν άνοιξε το ραβασάκι...
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LOCKΜε φόρα μπροστά η ΟΝΝΕΔ
O

λα τα ρεκόρ συμμετοχής αναμένεται να σπάσει το επικείμενο συνέδριο
της ΟΝΝΕΔ, που ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή με την ομιλία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Η «γαλάζια» νεολαία έχει αλλάξει level εδώ και χρό-

νια με την παρουσία του Παύλου Μαρινάκη στο τιμόνι, ενώ ο νέος πρόεδρος που
θα εκλεγεί, ο Ορφέας Γεωργίου, αναμένεται να κινηθεί πάνω στη γραμμή που
έχει ήδη χαράξει ο προκάτοχός του. Συνολικά, στο Εθνικό Μητρώο Μελών της
ΟΝΝΕΔ είναι πλέον εγγεγραμμένα 82.757 μέλη. Αναδείχθηκαν 2.093 σύνεδροι,
αριθμοί αυξημένοι από τους αντίστοιχους του συνεδρίου του 2019, ενώ θα επικυ-
ρωθούν και 300 σύνεδροι προερχόμενοι από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατά την πρώτη μέ-
ρα του συνεδρίου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ 9.646 μέλη ξεπέρασαν
το ηλικιακό όριο, μέσα σε ενάμιση μήνα εγγράφηκαν στο Εθνικό Μητρώο Μελών
της ΟΝΝΕΔ 21.913 νέα μέλη, ενώ σχεδόν το 50% των εκλεγμένων συνέδρων συμ-
μετέχει για πρώτη φορά σε συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.

Ταξίδι στην Αστυπάλαια
Στην Αστυπάλαια -εκτός απροόπτου- θα βρίσκεται την Πέμπτη 2
Ιουνίου 2022 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευό-
μενος από υπουργούς της κυβέρνησης του περιφερειάρχη Νοτί-
ου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του προέδρου της Volkswa-
gen, προκειμένου να εγκαινιάσει την πλήρη εφαρμογή του προ-
γράμματος «Astypalea: smart & sustainable island». Το πρό-
γραμμα βασίζεται σε τέσσερις άξονες με στόχο την πλήρη απολι-
γνιτοποίηση και θα τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη την Πέμπτη 2 Ιουνί-
ου, παρουσία του πρωθυπουργού και πολυπληθούς αντιπροσω-
πείας της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώ-
πων του γερμανικού κολοσσού.
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Η ΔΕΔΑ
απλώνεται…  
Ρόλο-κλειδί διαδραματίζει στις εγχώ-
ριες ενεργειακές εξελίξεις η Δημόσια
Επιχείρηση Δικτύων και Διανομής Αε-
ρίου, με φόντο τις ριζικές ανατροπές
που επιφέρει στον ενεργειακό χάρτη η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η ΔΕ-
ΔΑ έως το τέλος του 2023 θα έχει απλώ-
σει το δίκτυό της σε Πάτρα, Αγρίνιο και
Πάτρα, αναπτύσσοντας δίκτυο 208 χι-
λιομέτρων. Μάλιστα, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα αυτό θα γίνει μέσα από την
τεχνολογία του υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου (LNG). Σύμφωνα με όσα δή-
λωσε προ ημερών σε σχετική εκδήλω-
ση ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ
Μάριος Τσάκας, το έργο είναι από τα
πλέον πρωτοποριακά όχι μόνο για τα ελ-
ληνικά δεδομένα αλλά και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, αφού η Βαρκελώνη είναι η
μοναδική ευρωπαϊκή πόλη με μεγαλύ-
τερο πληθυσμό από την Πάτρα που τρο-
φοδοτείται με LNG.

Μάγος ο Τάσος… Παρά την ηλι-
κία του, είναι δραστήριος και
εξίσου καλός σκηνοθετικά. Ο
λόγος για τον Τάσο Μπιρσίμ, ο
οποίος ήταν εκ των βασικών
σκηνοθετών στο συνέδριο του
ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο του Τάε
Κβον Ντο. Παλιά καραβάνα,
έδωσε τα φώτα του και στο νέο
ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη
ο «μάγος της εικόνας».

Η περίπτωση
Πομπέο…

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ μαθαίνω ότι επιθυμεί δια-
καώς να επισκεφτεί την Ελλάδα. Άλ-
λωστε, ο Μάικ Πομπέο ενδιαφέρε-
ται, ως γνωστόν, για τη θέση του
προέδρου των ΗΠΑ αλλά είναι και
γνωστός φιλέλληνας. Πρόκειται για
μια επίσκεψη που περισσότερο θα
έχει να κάνει με το ελληνοαμερικα-
νικό λόμπι και τις σχέσεις του μαζί
του αλλά και βεβαίως με το γεγονός
ότι θέλει να είναι υποψήφιος πρό-
εδρος με τους Ρεπουμπλικάνους
στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
Όπως και να έχει, είναι βεβαίως κα-
λοδεχούμενος στην Ελλάδα. 

Πολιτική Γραμματεία χωρίς τον Στέφανο; 
Έμεινε εκτός ο Στέφανος Τζουμάκας; Αυτό και αν είναι

συμφορά, σύντροφοι. Τον ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας στην
Πολιτική Γραμματεία, αλλά οι «ομπρελιστές» κατέβα-
σαν μια τετράδα που βγήκε: Νίκος Φίλης, Πέτρος
Λάμπρου, Μιχάλης Σαμπατακάκης και Αννέτα Καβ-
βαδία, οπότε έμεινε εκτός ο Τζουμάκας. Τουλάχιστον
μπήκε η Θεοδώρα η Τζάκρη και κάπου ηρέμησαν τα
ορφανά του ΠΑΣΟΚ… Πολιτική Γραμματεία χωρίς
λουμπουτέν δεν γίνεται, αγάπες μου. Άσε που μπήκε και
η Μάγκυ, η συνεργάτις του μεγάλου εκλογολόγου Χριστό-
φορου Βερναρδάκη. Κατά τα λοιπά, οι Ν. Βούτσης, Γ. Δραγασάκης, Δ. Βίτσας και Θ.
Δρίτσας αρνήθηκαν να «διαπραγματευτούν» με τον Τσίπρα τη «συμπερίληψη» των
ονομάτων τους για τη νέα Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι, επειδή εί-
ναι έμπειροι, θα επιστρέψουν το προσεχές διάστημα ως δικαιωμένοι επειδή δεν
ακολούθησαν με όρους τυφλής υποταγής τον πρόεδρο Τσίπρα... Κρατήστε το αυτό. 
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«Δ
εν πρέπει κανείς να χάνει την ευκαιρία
να χρησιμοποιεί φράσεις άλλων που
είναι πάντα πιο ενδιαφέρουσες από

αυτές που θα μπορούσε να σκεφτεί από μόνος
του». Ένα από τα αποφθέγματα του Μαρσέλ Προ-
υστ, Γάλλου συγγραφέα. Πολλές φορές από την αρ-
χή της ομιλίας σας θα πρέπει να κάνετε αισθητή την
παρουσία σας χρησιμοποιώντας μια φράση που θα
κερδίσει το κοινό που σας ακολουθεί. Στο μάρκε-
τινγκ υπάρχει το γνωστό αρκτικόλεξο ΑΙDΑ που ση-
μαίνει: Attention - προσοχή, Interest - ενδιαφέρον,
Desire - επιθυμία, Action - δράση. Αυτά για την
προσέλκυση των αγοραστών ενός προϊόντος, σύμ-
φωνα με το εμπορικό μάρκετινγκ. Στο πολιτικό
μάρκετινγκ ισχύουν τα ίδια με πρώτο και καλύτερο
το Attention - προσοχή. Σε μια ομιλία είναι πραγμα-
τικά το πιο αναγκαίο να τραβήξετε την προσοχή του
κοινού, να τους «αιχμαλωτίσετε» με κάτι πολύ έξυ-
πνο και εντυπωσιακό. Άλλωστε, η αρχή είναι το
ήμισυ του παντός. Αν λοιπόν δεν έχετε κάτι πιο ελ-
κυστικό για αρχή της ομιλίας σας, ανακαλύψτε το
μέσα από τα 333+1 tips της Πολιτικής Επικοινωνίας

από τον Οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι». Τα tips που δια-
βάζετε κάθε Τρίτη δεν περιλαμβάνονται στον Οδη-
γό, τον οποίο μπορείτε να τον αγοράσετε με την έκ-
πτωση που προσφέρεται στους αναγνώστες της
«Political».
1. Η ανάγκη του αυτονόητου. Το ένζυμο που απαι-

τείται για την κουλτούρα συνεργασίας στην πο-
λιτική.

2. Η επιτυχία ενός πολιτικού δεν μετριέται με τα li-
kes που μαζεύει στο προφίλ του αλλά με τα προ-
βλήματα και τις εκκρεμότητες των πολιτών που
έχει λύσει.

3. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, ένα πρόβλημα
λύνεται με την αναγνώρισή του ότι υπάρχει.

4. Τίποτα δεν κερδίζει τον θαυμασμό του κόσμου
όσο η επίλυση ενός καθημερινού προβλήματος.

5. Όσοι επιλέγουν την αποχή στις εκλογές είναι συ-
νένοχοι της διατήρησης του πολιτικού συστήμα-
τος με το οποίο διαφωνούν και απέχουν από τις
εκλογές.

6. Κάποιες φορές στην πολιτική κερδίζετε όταν χά-
νετε και κάποιες άλλες χάνετε όταν κερδίζετε.

Πολλά τα παραδείγματα.
7. Στην πολιτική όπως και στη ζωή πρώτα να ακούτε

αυτά που σας λένε και όχι να σκέφτεστε τι θα
απαντήσετε.

8. Η πολιτική είναι σαν ένα χωράφι. Αν δεν το καλ-
λιεργήσεις, δεν θα πάρεις τους καρπούς του.

9. Σε κάθε πολιτική κρίση πρέπει να στήνονται γέ-
φυρες και όχι να υψώνονται τοίχοι.

10. Δεν εκλέγονται πάντα όσοι «οργώνουν» τις κοι-
νωνίες. Όσοι όμως εκλέγονται τις έχουν «οργώ-
σει» σίγουρα.

11. Στην πολιτική όπως και στη ζωή ο μόνος δρό-
μος που οδηγεί στην κορυφή είναι ο ανηφορι-
κός!

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips
και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφη-
μερίδας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τι-
μή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε! Για παραγ-
γελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοινω-
νήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr ή
στα τηλέφωνα 2109568066-6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και
τα θέματα που αναδεικνύονται ως ατζέντα
συνομιλιών στις συναντήσεις του με τον

πρόεδρο Μπάιντεν όχι μόνο δεν καθησυχάζουν
αλλά εντείνουν την αγωνία για τα πραγματικά θύ-
ματα, κυρίως στην οικονομική και κοινωνική οργά-
νωση της Ευρώπης και της χώρας.

Ο κ. Μπάιντεν εκπροσωπώντας με επιμονή τον
στόχο της γεωστρατηγικής, ενεργειακής και χρη-
ματιστηριακής ηγεμονίας αλλά και της ενίσχυσης
των πολεμικών βιομηχανιών, της λεγόμενης «Δύ-
σης», «ξέχασε» τη συμβολή των ΗΠΑ στη διπλω-
ματική διέξοδο του πολέμου, πιέζοντας για δε-
σμεύσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν και πα-
ρατείνουν την πολεμική σύγκρουση προκειμένου
να διασφαλίσει μονοπωλιακές συμφωνίες προνο-
μιακές για τα ολιγοπώλια που εκπροσωπεί, επιζή-
μιες όμως για την Ευρώπη, τις οικονομίες και την
κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε να συνομιλεί όχι ως «γέ-
φυρα» της Ευρώπης συμβολής για την Ειρήνη αλλά
ως άνευ όρων σύμμαχος στον πολεμικό ανταγωνι-
σμό Ανατολής - Δύσης. Και όλα αυτά σε βάρος της
χώρας που αμφισβητούνται τόσο τα κυριαρχικά δι-
καιώματα όσο και ο ρόλος της στις νέες περιφερει-
ακές ισορροπίες που διαμορφώνονται νοτιοανατο-
λικά της Ευρώπης.

Το χειρότερο είναι πως πέρα από τα «έπεα πτε-
ρόεντα» ρίχνει νερό στον μύλο του ανταγωνισμού
των πολεμικών εξοπλισμών προκειμένου να απο-
σπάσει στιγμιαίους λεκτικούς βερμπαλισμούς από

τους εκπροσώπους των πολεμικών βιομηχανιών
των ΗΠΑ και καμία πρακτική δέσμευση.

«Ξεχνώντας» πως είναι άλλο πράγμα οι διαπραγ-
ματεύσεις για την αμυντική θωράκιση και άλλο η
άκριτη ένταξη στους ψυχροπολεμικούς εξοπλι-
σμούς που καταστρέφουν οικονομίες και λαούς. Ο
απολογισμός αυτής της επίσκεψης γράφεται ήδη
με μελανά γράμματα, όσο και αν τα συστημικά κέν-
τρα παραμορφώνουν την ειδησεογραφία.

Τα γεγονότα ήδη παραπέμπουν στην ανάγκη
προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες για
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με δική της εξωτερι-
κή και αμυντική πολιτική. Και για αυτό το θέμα όχι
μόνο σιωπά αλλά αποστρέφει το πρόσωπό του ο κ.
Μητσοτάκης. Αποφεύγει να επισκεφτεί χώρες
στην Ευρώπη που διεκδικούν την ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση και θεωρούν ότι στη θέση του πολεμοκά-
πηλου ΝΑΤΟ πρέπει να διαμορφωθεί μια ενιαία ευ-
ρωπαϊκή αμυντική και εξωτερική πολιτική που θα

συμβάλει στη διπλωματική διέξοδο του πολέμου
και όχι μόνο.

Η Ευρώπη έχει λόγους να διεκδικήσει μια μεγά-
λη συμφωνία ειρήνης -από τα Ουράλια μέχρι τον
Ατλαντικό- που δεν θα αμφισβητεί μεταπολεμικές
συμφωνίες, το Διεθνές Δίκαιο και δεν θα εισάγει
τον αναθεωρητισμό. Είναι η ώρα λοιπόν σε αυτή την
κατεύθυνση να διαμορφωθούν πλειοψηφίες στην
Ευρώπη και την Ελλάδα που θα συμβάλουν θετικά.

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και στη νέα
πλειοψηφία δεν μπορεί να χωρούν οι πολιτικές της
ΝΔ, πολύ περισσότερο κυβερνητική συμμετοχή
που θα αλλοιώνει τους στόχους της νέας προοδευ-
τικής διακυβέρνησης. Έπειτα από μια περίοδο πε-
ριθωριοποίησης η κοινωνία μπορεί και πρέπει να
καταστεί ενεργός και πάλι για να εφαρμοστεί ένα
διαφορετικό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο
με ενεργό τη χώρα-γέφυρα ειρήνης στους ψυχρο-
πολεμικούς ανταγωνισμούς.

Εθνική ανάγκη η επαναφορά της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής 

τoυ 
Χάρη 
Τσιόκα 

Μέλος του
Πολιτικού
Συμβουλίου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
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Σ
την επαφή με τους πολίτες και
στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν στην καθημερινότητά τους
στρέφει την πολιτική του πυξίδα ο

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλα-
γής, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί σε
υψηλά επίπεδα το θετικό κλίμα που έχει
διαμορφωθεί για το κόμμα του. 

Στο πλαίσιο αυτό, ανοίγει νέο κύκλο πε-
ριοδειών τόσο στην Αττική όσο και στην
περιφέρεια. Χθες επισκέφτηκε το εμπορι-
κό κέντρο του Περιστερίου, όπου είχε την
ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με πολί-
τες και καταστηματάρχες τόσο για το αυ-
ξημένο κόστος διαβίωσης όσο και για το
κύμα ακρίβειας, που απομειώνει τους οι-
κογενειακούς προϋπολογισμούς.

«Οι ολιστικές φιλοσοφικές αναζητήσεις
του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να κρύ-
ψουν την αλήθεια. Το κόστος ζωής για
εκατομμύρια Έλληνες πολίτες είναι πια
ανυπόφορο», σημείωσε ο κ. Ανδρουλά-
κης, επισημαίνοντας ότι «καταγράφεται
ράλι αυξήσεων στις τιμές ενέργειας. Εί-
μαστε πάνω από τον μέσο όρο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σε επίπεδο ανατιμήσεων
και πληθωρισμού. Το κόστος ζωής αυξά-
νει ραγδαία λόγω των υψηλών ενοικίων
και των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλ-
λαγής επανέλαβε τις προτάσεις του Κινή-
ματος για επιβολή πλαφόν στη λιανική τι-
μή της ενέργειας, μείωση του ΦΠΑ στα
βασικά αγαθά και αξιοποίηση των ευρω-

παϊκών κονδυλίων ώστε να αποκτήσουμε
μια οικονομία ανθεκτική και μια κοινωνία
που μπορεί να αντέξει.

«Οι προτεραιότητες όμως της ΝΔ είναι
εντελώς διαφορετικές. Επί της ουσίας,
κερδοσκοπούν οι λίγοι σε βάρος εκατομ-
μυρίων Ελλήνων πολιτών. Αυτή η πολιτι-
κή του Πόντιου Πιλάτου από την πλευρά
του κ. Μητσοτάκη είναι καταστροφική και
στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός
θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στηρίζον-

τας μια προοδευτική σοσιαλδημοκρατική
δύναμη που έχει πρόγραμμα αντιμετώπι-
σης όλων των μεγάλων ζητημάτων της
χώρας και, βέβαια, της αύξησης των κοι-
νωνικών ανισοτήτων», υποστήριξε ο κ.
Ανδρουλάκης.

Αυτήν τη φορά όμως η ΝΔ σήκωσε το
γάντι και απάντησε με οξύ ύφος στον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί
να ακολουθεί τον μηδενιστικό αντιπολι-
τευτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας

την κυβέρνηση ότι ανέχεται την κερδο-
σκοπία και ότι ακολουθεί πολιτική Πόντι-
ου Πιλάτου, καλό είναι να εξηγήσει στους
πολίτες γιατί το κόμμα του ψήφισε “πα-
ρών” στη φορολόγηση του 90% των υπερε-
σόδων των εταιρειών ενέργειας, που είναι
μακράν ο υψηλότερος φόρος τέτοιου εί-
δους στην Ευρώπη. Αν η επιλογή του “πα-
ρών” δεν είναι ο ορισμός της τακτικής του
Πόντιου Πιλάτου, τότε τι είναι; Ο κ. Αν-
δρουλάκης, αντί να προσπαθεί συνεχώς
να πατάει σε δύο βάρκες, οφείλει να παίρ-
νει καθαρή θέση». Για να ανταπαντήσει το
ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Αντί να αναλάβει τις
ευθύνες που της αναλογούν για τη διαχεί-
ριση της ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνη-
ση επιλέγει να αντιπολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλαγής με επικοινωνιακούς
όρους».

Στοιχεία που δείχνουν την ανεξέλεγκτη αύξηση
της ενδοοικογενειακής βίας το τελευταίο χρονικό
διάστημα έφερε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιο-
σύνης Κώστας Τσιάρας. Σύμφωνα με αυτά, μό-
νο στην Αττική τα περιστατικά έμφυλης βίας για
το διάστημα Οκτωβρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022
έφτασαν τα 1.632, από τα οποία τα 153 περιστατικά
καταγράφηκαν από το τμήμα της Ομόνοιας, 53 σε
Καλλιθέα, 38 σε Ζωγράφου και 32 σε Κολωνό και στη Θεσσα-
λονίκη τα 592. Ταυτόχρονα, στη Δυτική Αττική έχουν κατα-
γραφεί 425 περιστατικά, με τα περισσότερα εξ αυτών να κα-
ταγράφονται από το Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου 141,
Αχαρνών 44, Ιλίου 41. Στην Αστυνομική Διεύθυνση Βορειοα-
νατολικής Αττικής έχουν σχηματιστεί φάκελοι για 256 υποθέ-
σεις ενδοοικογενειακής βίας, συγκεκριμένα στα ΑΤ Αγίας
Παρασκευής 97 και Κηφισιάς 24, σύμφωνα με έγγραφη
απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα σε ερώ-

τηση 19 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως επιχειρεί-

ται η ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου
αφενός σε επίπεδο καταστολής, αφετέρου σε
επίπεδο πρόληψης. Παράλληλα, πρόσθεσε πως
η πρόβλεψη ενός νέου ποινικού αδικήματος

«γυναικοκτονίας» θα οδηγήσει σε μια ανεπίτρεπτη
τόσο συνταγματικά όσο και ηθικά σχετικοποίηση της

ανθρώπινης ζωής, που είναι το υπέρτατο αγαθό και προστα-
τεύεται απόλυτα, ενώ δεν χωρούν ούτε διαφοροποιήσεις, ού-
τε παρεκκλίσεις, ούτε εξαιρέσεις, ούτε διακρίσεις.

Σε επίπεδο πρόληψης, η κυβέρνηση προσπαθεί να δημι-
ουργήσει ένα δίκτυο προστασίας θυμάτων ενδοοικογενει-
ακής βίας μέσω του Ποινικού Δικαίου με την εξέταση και
επεξεργασία του νομοθετικού πλαισίου. Βέβαια, όλη η προ-
σπάθεια απαιτεί συνέργειες από τα συναρμόδια υπουργεία
ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό αλλά και κοινω-

νικό υποστηρικτικό περιβάλλον, όπως κοινωνικές υπηρεσίες
και δομές φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται πως η παρούσα κυβέρνηση εισήγαγε «Τροπο-
ποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
μίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», προβλέποντας οριζόν-
τια και ανελαστικά ως μοναδική ποινή για την ανθρωποκτονία
την ισόβια κάθειρξη (άρθρο 299 παρ. 1 ΠΚ), διορθώνοντας την
προηγούμενη διάταξη που προέβλεπε να τιμωρεί την ανθρω-
ποκτονία και με τη διαζευκτική ποινή της πρόσκαιρης καθείρ-
ξεως. Επιπλέον, με τον ίδιο νόμο αλλάζει ο χρόνος έναρξης
της παραγραφής των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, όταν τελούνται σε βάρος ανηλίκων, ενώ τα αδικήματα
της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό
χώρο και της προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας για τους
ανήλικους διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα και όχι κατόπιν έγ-
κλησης, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση του ΠΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
ποντάρει στην
κεφαλαιοποίηση της λαϊκής
δυσφορίας για τα ζητήματα
του οικογενειακού
προϋπολογισμού

«Χαρτοπόλεμος» ΝΔ -
ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Δραματική αύξηση στην έμφυλη βία



στην Ιωάννα Παπανικολοπούλου

Δ
ικαιωμένος από την απόφαση της ελληνικής δι-
καιοσύνης σε σχέση με τη δίωξή του για την
υπόθεση τροφοδοσίας του ΚΕΕΛΠΝΟ και απο-
φασισμένος να διεκδικήσει τη βουλευτική έδρα

στην περιοχή του, τη Δυτική Αττική, δηλώνει ο πολιτευτής
της ΝΔ και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξια-
κής Εταιρείας Δήμου Φυλής Σταμάτης Πουλής μιλώντας
στην «Political». 

Κύριε Πουλή, επί πέντε χρόνια δεχόσασταν συνεχή
επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ για υπόθεση τροφοδοσίας της
δομής των οροθετικών του ΚΕΕΛΠΝΟ, βρεθήκατε κα-
τηγορούμενος για κακούργημα, για να έρθει τελικά η
Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος και να αποφανθεί
πως κατηγορηθήκατε άδικα. Αλήθεια, πώς νιώθετε;
Η απόφαση της δικαιοσύνης είναι ασφαλώς μια μεγάλη

προσωπική δικαίωση, για την οποία νιώθω περήφανος.
Όμως νιώθω διπλά περήφανος, γιατί αυτός ο αγώνας αφο-
ρά την ίδια την ουσία της δημοκρατίας και της λειτουργίας
των θεσμών. Η δικαίωσή μου είναι κόλαφος για τους εμ-
πνευστές και τους ενορχηστρωτές της σκευωρίας, είναι
ηχηρό ράπισμα στον πολακισμό ως πολιτική αντίληψη και
συμπεριφορά. Είναι καταδίκη του αυταρχικού λαϊκισμού,
του τραμπουκισμού, των σκευωριών και της εξαπάτησης.
Είναι η αποκάλυψη μιας διεφθαρμένης πολιτικής, η οποία
πουλούσε «ηθικό πλεονέκτημα».

Έχετε προσωπική βεντέτα με τον Παύλο Πολάκη;
Όχι, δεν έχω καμία βεντέτα με τον Πολάκη σαν πρόσωπο.

Είμαι, όμως, σε μετωπική σύγκρουση με όλα αυτά που εκ-
προσωπεί και εκφράζει, δηλητηριάζοντας την πολιτική
ζωή της χώρας. Είμαι απέναντι σε όποιον κυβερνά με υπο-
τακτικούς και ρουφιάνους. Στοχοποιήθηκα γιατί αρνήθηκα
να συμπράξω στο ψέμα όταν κλήθηκα στην Εξεταστική
Επιτροπή που έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμφανίσει το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ ως εστία σκανδάλων, προκειμένου να πλήξουν τον
υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τους ξεσκεπάζει δια-
χρονικά για όλες τις αθλιότητες και τα παραμύθια τους. Και
αυτή η λύσσα εναντίον του Άδωνι έχει πάρει πολλές μορ-
φές, όπως ξέρετε. Η σκευωρία που στήθηκε για το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ είναι μία από αυτές. 

Χάσατε και τη δουλειά σας. Απολυθήκατε, αν δεν κάνω
λάθος…
Ναι, απολύθηκα. Είναι παράσημο αγώνα για μένα αυτή η

απόλυση. Γιατί δεν φοβήθηκα το πολιτικό μπούλινγκ του
Πολάκη και τη δολοφονία χαρακτήρα που ανέλαβαν οι φίλοι
του δημοσιογράφοι. Στοχοποίησαν εμένα, στοχοποίησαν
την οικογένειά μου, έστησαν λαϊκά δικαστήρια στα σάιτ και
τις εφημερίδες που ελέγχουν με πηχυαίους τίτλους για το
πόσο κάνουν οι φακές. O λαός μας έχει μια σοφή παροιμία,
«φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Επινο-
ούσαν σκάνδαλα, ενώ είχαν λερωμένη τη φωλιά τους. Τοξι-
κότητα και διχασμός που κάνουν τον κόσμο να αποστρέφει
το πρόσωπό του από την πολιτική. Ποιος θα ασχοληθεί με
την πολιτική αν κινδυνεύει να μπλέξει με Πολάκηδες; Έτσι
όμως χάνουμε υγιείς δυνάμεις που τις έχουμε ανάγκη για
να πάμε μπροστά ως χώρα και ως κοινωνία. Για αυτό δεν
υπέκυψα και έμεινα όρθιος μέχρι το τέλος. 

Θα κινηθείτε και νομικά εναντίον αυτών που όπως λέτε
σας στοχοποίησαν;
Όλα στην ώρα τους. Αυτό που μπορώ μόνο να σας πω σε

αυτήν τη φάση είναι πως έρχονται και άλλα ηχηρά χαστού-
κια για τον κ. Πολάκη και τις μεθόδους του, όπως και για
όσους αναπαρήγαγαν τα ψέματα που σήμερα η δικαιοσύνη

πετάει στο καλάθι των αχρήστων. Εκεί είναι η θέση και του
Πολάκη. Και αφού το κόμμα του δεν έχει το θάρρος να το
πράξει, θα το κάνουν οι θεσμοί μιας ευνομούμενης και
συντεταγμένης Πολιτείας. 

Δικαιωμένος πλέον, φαντάζομαι θα είστε εκ νέου υπο-
ψήφιος βουλευτής στη Δυτική Αττική με τη ΝΔ; 
Ανήκω ιδεολογικά και πολιτικά στη ΝΔ, δεν το έκρυψα

ποτέ και είναι τιμή μου. Δίνω τον αγώνα μου στη Δυτική Ατ-
τική για τις φιλελεύθερες ιδέες που εξασφαλίζουν για αυτή
την αδικημένη περιοχή ένα αύριο δίκαιης ευημερίας για
όλους. Η μόνη φιλοδοξία μου είναι να είμαι η φωνή των αν-
θρώπων του μόχθου, της προσπάθειας, της τόλμης, των
ονείρων. Για αυτό πιστεύω ακράδαντα πως στη Δυτική Αττι-
κή έχει έρθει η στιγμή για ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα
και αυτή την προσπάθεια υπηρετώ από κάθε θέση ευθύνης
που μου εμπιστεύονται οι συμπολίτες μου. Το μέλλον είναι
δυτικά και θα το κερδίσουμε με το σπαθί μας! 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζετε για την περιο-
χή σας; 
Η πολιτική για μένα δεν είναι αυτοσκοπός. Ούτε φιλοδο-

ξία μου είναι τα αξιώματα. Φιλοδοξία μου είναι να βοηθήσω
να λυθούν τα προβλήματα του απλού κόσμου. Γιατί και εγώ
από τον απλό κόσμο προέρχομαι που δεν βρήκε τίποτα
έτοιμο. Τον απλό κόσμο τον απασχολεί να έχει δουλειά,
ασφάλεια και ποιότητα ζωής για την οικογένειά του. Αυτές
είναι οι δικές μου προτεραιότητες! Τα τελευταία δύο χρόνια
εργάστηκα στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Φυλής
και συνεργάστηκα με τον Χρήστο Παππού, έναν επιτυχημέ-
νο και δραστήριο δήμαρχο. Με την υποστήριξη του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, του κ. Γεωργιάδη, του κ. Παπαθανάση,
του κ. Τσακίρη, του κ. Καβαλάκη, του κ. Σκάλκου, πετύχαμε

να δρομολογήσουμε έργα που θα αλλάξουν πραγματικά τη
ζωή των πολιτών της Φυλής αλλά και ευρύτερα της Δυτικής
Αττικής. Με έργα υποδομών που βελτιώνουν την καθημε-
ρινότητα και την ποιότητα ζωής. Με την ανάπλαση 1.500
στρεμμάτων της παλιάς χωματερής, με τη δημιουργία φω-
τοβολταϊκού πάρκου που θα δώσει δωρεάν ρεύμα σε 5.500
ευάλωτες οικογένειες. Με τη δημιουργία φοιτητικών
εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που θα μετα-
τρέψει τη Φυλή σε φοιτητούπολη. Με τη δημιουργία επιχει-
ρηματικού πάρκου που θα προσελκύσει 500 επιχειρήσεις
από τον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα δώσει χι-
λιάδες θέσεις εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό. Και φυσι-
κά, μην ξεχνάμε ότι στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτι-
κής έχουν δρομολογηθεί έργα και παρεμβάσεις για τον
Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Μάνδρα και τα Μέγαρα,
όπως η διάσωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, ο προαστια-
κός της Δυτικής Αττικής και το εμπορευματικό κέντρο στο
Θριάσιο. Θέλουμε να δώσουμε ζωή στη Δυτική Αττική. Αυ-
τό είναι το θετικό πρόσωπο της πολιτικής και για αυτό εγώ
μετέχω σε αυτήν. 
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Μετά την αθώωσή του για τις
κακουργηματικές κατηγορίες 
στην υπόθεση τροφοδοσίας του
ΚΕΕΛΠΝΟ δηλώνει πως «η απόφαση
της δικαιοσύνης αποτελεί ηχηρό
ράπισμα στον πολακισμό ως πολιτική
αντίληψη και συμπεριφορά»
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«Η δικαίωσή μου 
είναι κόλαφος για 
τους εμπνευστές 
της σκευωρίας»
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Σ
υνεχίζεται το θρίλερ με τα δύο
ελληνικά δεξαμενόπλοια που
έχουν καταληφθεί από τους
Φρουρούς της Επανάστασης

του Ιράν, την ώρα που οι Αρχές της χώρας
απειλούν να κατασχέσουν και άλλα ελλη-
νόκτητα πλοία που βρίσκονται στον Περ-
σικό Κόλπο, «αν η Ελλάδα συνεχίσει τις
παράνομες ενέργειες».

Την προειδοποίηση των Φρουρών της
Επανάστασης μετέφεραν ιρανικές ιστο-
σελίδες, σημειώνοντας πως στην περιο-
χή πλέουν τουλάχιστον 17 πλοία με ελ-
ληνική σημαία, τα οποία «θα μπορούσαν
να κατασχεθούν». Η κυβέρνηση, πάν-
τως, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει πρό-
θεση να επιστραφεί το ιρανικό πετρέ-
λαιο που κατασχέθηκε στην Κάρυστο
από ρωσικό πλοίο που παραβίαζε τις
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μό-
σχα για την εισβολή στην Ουκρανία, με
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οι-
κονόμου να τονίζει πως «όποιες ενέρ-
γειες αφορούν πετρέλαιο ιρανικών
συμφερόντων έγιναν με βάση διεθνείς
συμβάσεις και αποφάσεις της δικαιο-
σύνης, αποφάσεις εναντίον των οποίων
δεν στράφηκαν οι ενδιαφερόμενοι». 

Μάλιστα, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε
ότι «υπήρξαν περιθώρια για να διεκδική-
σουν δικαστική αναστολή και δεν το έπρα-
ξαν», ενώ η κατάσχεση του ιρανικού πε-

τρελαίου έγινε «με βάση τις διεθνείς συμ-
βάσεις που έχει υπογράψει η χώρα εδώ
και τρεις δεκαετίες».

Όσον αφορά τη νέα κλιμάκωση με
τις απειλές των Φρουρών της Επανά-
στασης για νέες κατασχέσεις πλοίων,
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφε-
ρε ότι «η κυβέρνηση έχει ενημερώσει
όλα τα διεθνή φόρουμ και τους εταί-
ρους και συμμάχους», ενώ έχει ζητη-
θεί από όλα τα πλοία που βρίσκονται
στην περιοχή να έχουν τακτική επικοι-

νωνία με το υπουργείο Ναυτιλίας και
το υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα
με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας,
έχει γίνει σύσταση στα ελληνικά πλοία
να κρατούν απόσταση από τα χωρικά
ύδατα του Ιράν και να πλέουν κοντά
στις ακτές χωρών που είναι φιλικά
προσκείμενες στην Ελλάδα. 

Διεθνείς αντιδράσεις και αγωνία
Παράλληλα, η αγωνία για τους έντεκα

Έλληνες ναυτικούς κορυφώνεται. Αν και η
επίσημη ιρανική λιμενική αρχή (ΡΜΟ)
προσπάθησε να ρίξει τους τόνους λέγον-
τας ότι τα πληρώματα δεν έχουν συλλη-
φθεί αλλά «βρίσκονται προστατευμένα
στα πλοία με βάση το Διεθνές Δίκαιο και
τους παρέχονται όλες οι υπηρεσίες», εν-

τούτοις η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε
πυρετώδεις διαβουλεύσεις για την επι-
στροφή τους. Πηγές, ωστόσο, εκτιμούν ότι
οι ιρανικές Αρχές θα επιτρέψουν τον από-
πλου των δύο πλοίων όταν ολοκληρωθεί η
άντληση του πετρελαίου που μεταφέρουν.
Τις τελευταίες ώρες, πάντως, φαίνεται να
έχει διακοπεί η επικοινωνία με τους ναυ-
τικούς, καθώς οι Ιρανοί πήραν πίσω τα κι-
νητά τηλέφωνα που τους είχαν δώσει για
να μιλήσουν με τις οικογένειες και τους
εργοδότες τους.

Μετά την Κομισιόν και το Φόρεϊν Όφις,
και το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών κα-
ταδίκασε την ενέργεια των ιρανικών αρ-
χών να κατασχέσουν με βίαιο τρόπο τα
δύο ελληνικά τάνκερ. «Συνιστά σοβαρή
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, την
οποία η Γαλλία καταδικάζει απερίφραστα.
Καλούμε το Ιράν να απελευθερώσει αμέ-
σως τα πληρώματα και τα πλοία», αναφέ-
ρει στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος
του γαλλικού ΥΠΕΞ.

Ισχυρή σύσταση στα ελληνικά
πλοία να αποφεύγουν τα
χωρικά ύδατα του Ιράν και 
να επικοινωνούν με το ΥΠΕΝ

Ρεσάλτο
εκδίκησης,
αγωνία 
για τους  Έλληνες 

Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια - Μπλίνκεν 
Για τις εξελίξεις σχετικά με την κατάσχεση των δύο τάνκερ στον Περσικό Κόλπο,
ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή ο 5ος Αμερικανικός Στόλος ενημέ-
ρωσε την Αθήνα ότι θα διερευνήσει το περιστατικό. Ο κ. Δένδιας συζήτησε με τον
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα,
επισημαίνοντας την επιθετική συμπεριφορά της Άγκυρας τόσο σε ρητορικό επί-
πεδο όσο και επί του πεδίου. Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική
επικοινωνία και με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιαΐρ Λαπίντ, με τη στρατηγική
συνεργασία και τις εξελίξεις στον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο
επίκεντρο.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



ΤΡΙΤΗ 31 MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ14

Μήνυμα Πλεύρη για 
νέο εμβολιασμό από 
το φθινόπωρο στον γενικό
πληθυσμό, με προτεραιότητα
στους ευάλωτους - Από
αύριο πέφτουν οι μάσκες 
και στους εσωτερικούς
χώρους - Πού παραμένει
υποχρεωτική η χρήση της

Αμαλιάδα: Στο νοσοκομείο 67χρονη που
μπέρδεψε το απορρυπαντικό με… γλυκό

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ευτυχώς χωρίς κίνδυνο πλέον
για τη ζωή της, νοσηλεύεται μια 67χρονη γυναίκα από την Αμαλιάδα, η οποία διε-
κομίσθη με συμπτώματα δηλητηρίασης. Η περιπέτεια της 67χρονης ξεκίνησε όταν
έφαγε μια… ταμπλέτα απορρυπαντικού, νομίζοντας ότι πρόκειται για κάποιο γλύ-
κισμα. Προηγουμένως είχε επισκεφτεί σουπερμάρκετ της περιοχής όπου διαμέ-
νει και είχε αγοράσει απορρυπαντικό το οποίο είχε σε συσκευασία δώρου κάποιες
ταμπλέτες καθαρισμού. Η φράση «συσκευασία δώρου» ήταν αυτή που μπέρδεψε
την άτυχη γυναίκα, η οποία νόμιζε ότι ήταν κάποιο γλύκισμα σαν μπισκότο και ξε-
κίνησε να τρώει. Γρήγορα, όμως, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, καθώς το
συγκεκριμένο απορρυπαντικό είναι άκρως διαβρωτικό και προκαλεί εγκαύματα,
με αποτέλεσμα να ζητήσει βοήθεια από το «166». Έκπληκτοι οι διασώστες του
ΕΚΑΒ που πήγαν στο σπίτι της αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί και την οδήγησαν άρον
άρον στο νοσοκομείο του Ρίου για πλύση στομάχου, νοσηλεία και εξετάσεις. Χάρη
στην έγκαιρη αντίδραση γιατρών και νοσηλευτών η 67χρονη διέφυγε τον κίνδυνο,
ωστόσο, θα παραμείνει για λίγες ημέρες κλινήρης.

Εκλογή αντεισαγγελέα για την προεδρία
του Αρείου Πάγου ζητούν οι εισαγγελείς 

Την πλήρωση της θέσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από αντεισαγγελέα και όχι από
την καθήμενη δικαιοσύνη ζήτησαν μέσω της Διοικητικής Ολομέλειας της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου οι εισαγγελείς. Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποχώρηση -λόγω συνταξιοδότη-
σης- στην εκπνοή του ερχόμενου Ιουνίου του Βασίλη Πλιώτα, η κενή οργανική θέση η οποία
θα υπάρξει ζητείται να καλυφθεί από αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όχι από αντιπρό-
εδρο του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου.

Κατά την τελευταία Διοικητική Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, «οι εισαγγε-
λικοί λειτουργοί εξέφρασαν την ευχή, που είναι και επιθυμία όλων των εισαγγελικών λει-
τουργών της χώρας, η άμεσα, προσεχώς, προαγωγή στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου να προκύψει από επιλογή μεταξύ των μελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου».

Όπως επισημαίνει η Διοικητική Ολομέλεια, οι υπηρετούντες σήμερα αντεισαγγελείς του
Αρείου Πάγου «ανέρχονται σε ικανό αριθμό, διαθέτουν υψηλό κύρος, στέρεο νομικό υπόβα-
θρο γνώσεων, μακρά εμπειρία στην άσκηση των ειδικών καθηκόντων αρμοδιότητας εισαγ-
γελικού λειτουργού, καθώς έχουν υπηρετήσει στο ευαίσθητο και σύνθετο πλαίσιο δράσης
του εισαγγελέα για σαράντα περίπου έτη».

Σ
ε μία μέρα από σήμερα πετάμε τη
μάσκα και η ζωή μας αλλάζει,
αφού θα μας συντροφεύει μεν
αλλά όχι όπως έως σήμερα. Η μά-

σκα πέφτει σε εξωτερικούς και εσωτερι-
κούς χώρους, ενώ δεν θα είναι υποχρεωτι-
κή σε ΚΤΕΛ, τρένα και αεροπλάνα, εκεί δη-
λαδή όπου υπάρχουν αριθμημένες θέσεις. 

Θα παραμείνει υποχρεωτική στις αστικές
συγκοινωνίες, στα νοσοκομεία και στα γη-
ροκομεία. Φυσικά, η ισχυρή σύσταση όλων
των ειδικών παραμένει για τη χρήση της σε
κλειστούς χώρους και εξωτερικούς με συ-
νωστισμό.

Οι περισσότεροι, πάντως, είναι με το
μυαλό καρφωμένο στις καλοκαιρινές
εξορμήσεις. Και ενώ αυτήν τη στιγμή η μά-
σκα στα πλοία είναι υποχρεωτική, είναι θέ-
μα χρόνου να εισηγηθούν οι ειδικοί της
επιτροπής τι θα γίνεται μέσα στο καλοκαίρι.
Όταν οι θέσεις είναι αριθμημένες, υπάρχει
καλύτερος έλεγχος για την ποσότητα του
κόσμου, ενώ όπου υπάρχει συγχρωτισμός
η μάσκα κρίνεται απαραίτητη. 

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μι-
λώντας στον ΣΚΑΪ, μας προετοίμασε για τέ-
ταρτη δόση τον Σεπτέμβριο και για τον γε-
νικό πληθυσμό με προτεραιότητα στους
ευάλωτους. «Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι
μπαίνοντας στους φθινοπωρινούς μήνες
θα υπάρξει θέμα εμβολιασμού, σίγουρα

του ευάλωτου πληθυσμού. Τώρα, ποιοι θα
είναι αυτοί που θα εμβολιαστούν ή αν θα
είναι ο γενικός πληθυσμός, είναι κάτι που
θα αποφασιστεί από τα επιστημονικά όρ-
γανα», τόνισε με νόημα ο υπουργός Υγείας.
Η μάσκα φεύγει και από τα σχολεία και πα-
ραμένει μόνο στις τάξεις για τις εξετάσεις. 

Συμβουλές στους γονείς
Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη, μιλώντας

στην «Political», συμβουλεύει τους γονείς:
«Παρότι τα επιδημιολογικά δεδομένα επι-
τρέπουν τη χαλάρωση των μέτρων, ακόμα
είναι αρκετά συχνά τα περιστατικά νόση-
σης στα παιδιά. Δεν θα ήταν καθόλου
υπερβολική η χρήση μάσκας σε κάποιες
περιπτώσεις που έχουμε ιδιαίτερα ευπαθή
άτομα στην οικογένεια όπως νεογέννητα ή

όταν έχουμε τα μεγαλύτερα αδερφάκια
μας που είναι σε διαδικασία των προαγωγι-
κών ή πανελλήνιων εξετάσεων». 

Στη γονιδιωματική ανάλυση της προ-
ηγούμενης Πέμπτης είδαμε στην Κρήτη
τρία κρούσματα υποπαραλλαγών της Όμι-
κρον. Ένα κρούσμα ΒΑ.4 και δυο κρού-
σματα ΒΑ.5. 

Αν αυτή τη βδομάδα τα κρούσματα των
συγκεκριμένων υποπαραλλαγών αυξη-
θούν, οι υγειονομικές Αρχές θα δείξουν
μια επιπλέον προσοχή στο πώς αυτές θα
εξελιχθούν και πώς θα μπορούσαν να μας
απασχολήσουν και σε επίπεδο νοσηλειών
και σε επίπεδο επικράτησης στα κρούσμα-
τα του φθινοπώρου.

Προς το παρόν, πάντως, με τόσο υψηλή
εμβολιαστική κάλυψη και τόσο μεγάλο πο-

σοστό νοσήσεων, οι ειδικοί δεν ανησυχούν,
όπως συνέβη πέρσι τέτοια εποχή με τα
πρώτα κρούσματα της επικίνδυνης Δέλτα. 

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με 4η δόση

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Ε
πίσκεψη ουσιαστικού αλλά
και συμβολικού χαρακτήρα
με το βλέμμα στραμμένο
στην Τουρκία που επιμένει να

εργαλειοποιεί το Προσφυγικό - Μετα-
ναστευτικό πραγματοποίησε στον Έβρο
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος
από τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο
Κωνσταντίνο Σκούμα.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε
σε μια περίοδο που οι φρουροί των συνό-
ρων μας κρούουν τον κώδωνα του κινδύ-
νου για τις κινήσεις στην άλλη πλευρά
των συνόρων. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά ότι «η επίσκεψη της
πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛΑΣ
στον Έβρο έχει επιχειρησιακό χαρακτή-
ρα και εκπέμπει ένα ισχυρό, ουσιαστικό
αλλά και συμβολικό μήνυμα. Η Ελληνική
Αστυνομία σε άριστη συνεργασία με τις
Ένοπλες Δυνάμεις και σε απόλυτη ενότη-
τα με τους πολίτες του Έβρου αποτελεί
μια πανίσχυρη ασπίδα προστασίας των
συνόρων μας, των συνόρων της Ελλάδας,
που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την Τουρκία».

Προανήγγειλε ενίσχυση
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση της
φύλαξης των συνόρων, τονίζοντας ότι «εί-
μαστε αποφασισμένοι να δυναμώσουμε
ακόμη περισσότερο την αποτρεπτική μας
δύναμη και να μπει τέλος σε όσους εργα-
λειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους:
τους παράτυπους μετανάστες. Μόνο το
πρώτο τετράμηνο του 2022 η ΕΛΑΣ στην
ευρύτερη αυτή περιοχή συνέλαβε 150
διακινητές παράνομων μεταναστών». Μά-
λιστα, οι εξαγγελίες του κ. Θεοδωρικάκου
έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από τους
συνοριοφύλακες, με τον πρόεδρο της
Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Έβρου

Χρυσοβαλάντη Γιαλαμά να δηλώνει: «Εί-
ναι καλό να έρχονται να βλέπουν από κον-
τά την κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια
έχουν γίνει βήματα ενίσχυσης, πρέπει
όμως να γίνουν και άλλα, ιδίως σε ό,τι
αφορά την υλικοτεχνική υποδομή».

Τέλος, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφε-
ρόμενος και πάλι στα σχέδια της Τουρ-
κίας, ξεκαθάρισε ότι «η ΕΛΑΣ είναι στα

σύνορά μας για να τα φυλάει και να μην
επιτρέπει σε κανέναν να μπαίνει παράνο-
μα. Το πρώτο τετράμηνο του 2022 έχει
επιχειρηθεί να μπουν παράνομα στη χώρα
περί τους 40.000 παράνομους μετανά-
στες. Η Αστυνομία δεν έχει επιτρέψει αυ-
τό να συμβεί. Αποκρούουμε αποτελεσμα-
τικά κάθε απειλή απέναντι στη χώρα μας,
στα σύνορά μας, στον Έβρο». 

«Ψευδή» χαρακτήρισαν την καταγγελία βιασμού της Αμαλίας
σε βάρος του προπονητή ιστιοπλοΐας δύο συναθλήτριές της που
κλήθηκαν να καταθέσουν στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της
Αθήνας. Και τα δύο κορίτσια αναφέρθηκαν σε οικειότητα της
Αμαλίας με τον κατηγορούμενο, επιμένοντας πως η μητέρα της
γνώριζε για τη σχέση τους. «Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι υπήρχε
βιασμός, η Αμαλία συνέχιζε να πηγαίνει στον χώρο και να είναι
κοντά του και όταν αλλάξαμε κατηγορία (στο άθλημα). Συνέχισε
με την ίδια οικειότητα και με τον νέο προπονητή», ανέφερε η
πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων προκάλεσαν την αντίδραση
της έδρας θέτοντας εκ νέου ερωτήσεις στους γονείς της Αμα-
λίας, οι οποίοι είχαν ήδη καταθέσει στην αρχή της δίκης. «Αυ-
τός ο άνθρωπος πρέπει να τιμωρηθεί, έκανε χυδαιότητες και
ανωμαλίες σε ένα παιδί 12 ετών. Εκμεταλλεύτηκε την Αμαλία.

Εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του δείξαμε», σημεί-
ωσε η μητέρα της αθλήτριας και συμπλήρωσε: «Είμαι καθαρή
με τη συνείδησή μου για το πώς χειρίστηκα το θέμα όταν η
Αμαλία μού το αποκάλυψε. Κατηγορώ όμως τον εαυτό μου
που δεν μπόρεσα να το αναληφθώ». Η ίδια υποστήριξε πως οι

μάρτυρες καταθέτουν άλλα πράγματα για να δυσφημήσουν
την οικογένειά της. «Δεν σταμάτησαν ποτέ να ασχολούνται με
την Αμαλία, ξέρανε τα πάντα για εκείνη. Είναι φθόνος και ζή-
λια. Μου έχουν διαλύσει όλη την οικογένεια αυτήν τη στιγμή.
10 χρόνια προσπαθούσα να αναστήσω ένα παιδί. Η Αμαλία
βρήκε τη δύναμη να ζητήσει έπειτα από δέκα χρόνια να κατα-
θέσει για να συνεχίσει τη ζωή της».

Η κατάθεση αυτή προκάλεσε το ξέσπασμα της Αμαλίας, η
οποία βγήκε κλαίγοντας από την αίθουσα λέγοντας «δεν αντέχω
άλλο, δεν μπορώ». Αμέσως μετά κατέθεσε ο πατέρας της, ο
οποίος επανέλαβε: «Κανείς δεν μας άδειασε, όλος ο Ωρωπός
μαζί μας είναι. Εγώ έφερα πέντε σοβαρούς ανθρώπους να κα-
ταθέσουν. Από τον όμιλο δεν ήρθαν να καταθέσουν γιατί είναι
ευθυνόφοβοι. Μόνο για τη δόξα είναι».

Σ.Σ

Δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: Έφυγε κλαίγοντας η Αμαλία: «Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ»

«Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις
και απλός κόσμος αποτελούν μια
πανίσχυρη ασπίδα προστασίας των
συνόρων της Ελλάδας, που είναι 
και σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», δήλωσε o υπουργός
Προστασίας του Πολίτη 

Τ Α Κ Η Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ι Κ Α Κ Ο Σ

Μήνυμα από τον  Έβρο 
με το βλέμμα προς Τουρκία 
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Σε διαβούλευση τέθηκε το πολυπληθές σχέδιο νόμου
για τα ΑΕΙ, ενώ, σε επιστολή της προς τους πανεπιστημια-
κούς, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αναπτύσσει
τις εννέα δέσμες ρυθμίσεων που αναβαθμίζουν την κα-
θημερινότητά τους και τους ζητά να συμμετέχουν ενεργά
στη διαδικασία. Όπως επισημαίνεται, με το σχέδιο νόμου,
μεταξύ άλλων, παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία και ευε-
λιξία στα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμμα-
τα σπουδών, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό των ΑΕΙ
για τη διεξαγωγή έρευνας, εισάγεται ολοκληρωμένο
πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά και
νομικά πρόσωπα μέσω των Πανεπιστημιακών Εργαστη-
ρίων και ενισχύεται το εισόδημα των μελών της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας. 

Στο σχέδιο νόμου περιγράφεται ο τρόπος θεσμοθέτη-
σης του ενιαίου ψηφοδελτίου φοιτητών για την ανάδειξη
εκπροσώπων φοιτητών στα όργανα των πανεπιστημίων.
Πιο συγκεκριμένα, η ψηφοφορία των εκπροσώπων των
φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και
μυστική και διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω
του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη
ΖΕΥΣ». Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται
από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των
υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών. Δικαίωμα
υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι φοιτητές των
προγραμμάτων σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου υπό την
προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσο ́μενης
θητείας δεν υπερβαίνουν την ελαχίστη διάρκεια του προ-

γράμματος σπουδών. Με άλλη διάταξη θεσμοθετούνται
τα προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης
(minor degree) με διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊ-
κού έτους. Θα απευθύνονται αποκλειστικά στους εγγε-
γραμμένους φοιτητές άλλων τμημάτων του ίδιου ΑΕΙ που
φοιτούν σε προγράμματα σπουδών α’ κύκλου και έχουν
συμπληρώσει το 90% του συνόλου των πιστωτικών μονά-
δων του προγράμματος στο οποίο φοιτούν. 

Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους θα οδηγεί στην απονομή
διακριτού τίτλου του προγράμματος σπουδών δευτε-
ρεύουσας κατεύθυνσης από το τμήμα που οργανώνεται.
Προϋπόθεση για την απονομή τίτλου είναι η ολοκλήρωση
του προγράμματος σπουδών α’ κύκλου στο οποίο είχε
εγγραφεί ο φοιτητής. 

Ε
πιδοτούμενη πρακτική άσκηση,
ίση με το 80% του κατώτατου μι-
σθού μηνιαίως, για περίπου
400.000 φοιτητές ΑΕΙ ανακοίνω-

σε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. 

Της Εύης Πανταζοπούλου

Στόχος είναι να συνδεθεί η θεωρητική
γνώση των φοιτητών με την πρακτική εφαρ-
μογή της και να αποκτήσουν πολύτιμη εργα-
σιακή εμπειρία, όπως η ίδια ανέφερε, εξη-
γώντας πως στα προπτυχιακά και τα μετα-
πτυχιακά προγράμματα σπουδών η πρακτική
άσκηση θα μπορεί να προβλεφθεί ως διακρι-
τή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ειδικότερα,
έχει προβλεφθεί θεσμικό πλαίσιο στο σχέδιο
νόμου για τα ΑΕΙ που δόθηκε προσφάτως στη
δημοσιότητα που θα επιτρέπει να διεξαχθεί
η πρακτική άσκηση σε νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες υπη-
ρεσίες, ΟΤΑ, επιχειρήσεις και αντίστοιχους
φορείς στο εξωτερικό, υπό προϋποθέσεις.
Θα αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας και θα εντάσσεται στον
προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας του προ-
γράμματος σπουδών, ενώ η διάρκειά της
(από τρεις έως έξι μήνες) θα καθορίζεται
από τα ιδρύματα. Ανάλογα με τη διάρκειά
της, θα κατανέμεται και ο αντίστοιχος
αριθμός των πιστωτικών μονάδων. 

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, σε
συνεννόηση με το πανεπιστήμιο, η πρα-
κτική άσκηση θα μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί και σε φορείς του εξωτερικού υπό
την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η παρα-
κολούθηση της πορείας υλοποίησής της
καθώς και η επιτυχής πιστοποίησή της
από τον επόπτη πρακτικής άσκησης. 

Με την αξιοποίηση της ΑΤΛΑΣ
Για την αποτελεσματική οργάνωση του

θεσμού, θα αξιοποιηθεί η διαδικτυακή
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ, η οποία αποτελεί μια

ενιαία βάση καταγραφής της προσφοράς
από τις επιχειρήσεις και της ζήτησης των
φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής
άσκησης, ενώ η μηνιαία αποζημίωση για
την πρακτική άσκηση σε φορείς του Δη-
μοσίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις θα εί-
ναι το 80% του κατώτατου βασικού μισθού.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα

ασφαλίζονται από τους φορείς υποδοχής
για τον κλάδο του ατυχήματος μέσω του
e-ΕΦΚΑ. Η αποζημίωση βαρύνει κυρίως
τους φορείς υποδοχής, αλλά προβλέπον-
ται πρόσθετες δυνατότητες, έτσι ώστε το
κόστος αυτής να μπορεί να βαρύνει και
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα
πανεπιστήμια.

Σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ: Επιστολή σε πανεπιστημιακούς για τις 9 δέσμες ρυθμίσεων

Πρακτική με αμοιβή
για 400.000 φοιτητές ΑΕΙ

Η Νίκη Κεραμέως
υποστήριξε πως για την
άσκησή τους θα παίρνουν το
80% του κατώτατου μισθού 



Α
νεβάζοντας τους τόνους της αντιπα-
ράθεσης με τη Μόσχα, το ΝΑΤΟ
ανακοίνωσε ότι «έχει κάθε δικαίω-
μα να αναπτύξει δυνάμεις στην

Ανατολική Ευρώπη». Ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ Μίρτσα Τζοάνα δήλω-
σε ότι η Ρωσία ακύρωσε με την εισβολή της
στην Ουκρανία το περιεχόμενο των αμοιβαίων
συμφωνιών, επομένως η Συμμαχία «δεν δε-
σμεύεται πλέον να μην αναπτύξει στρατεύμα-
τα στην Ανατολική Ευρώπη».

Η Ιδρυτική Πράξη Αμοιβαίων Σχέσεων, Συ-
νεργασίας και Ασφάλειας μεταξύ ΝΑΤΟ και
Ρωσικής Ομοσπονδίας, που υπεγράφη πριν
από 25 χρόνια, προέβλεπε μεταξύ άλλων μέ-
τρα για την «αποτροπή κάθε συγκέντρωσης
συμβατικών δυνάμεων» στην Κεντρική και
την Ανατολική Ευρώπη. Αλλά εισβάλλοντας
στην Ουκρανία και διακόπτοντας κάθε διάλο-
γο με την Ατλαντική Συμμαχία «η Ρωσία ακύ-
ρωσε το περιεχόμενο της Ιδρυτικής Πράξης»,
τόνισε ο Τζοάνα, προσθέτοντας ότι «το ΝΑΤΟ
δεν έχει πλέον κανέναν περιορισμό ως προς
την απόκτηση πολύ πιο ρωμαλέας στάσης
στην ανατολική πτέρυγά του».

Διαψεύδει ο Λαβρόφ για Πούτιν
Μετά την έντονη φημολογία σχετικά με την

κατάσταση της υγείας του 69χρονου Πούτιν, ο
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λα-
βρόφ διέψευσε δημοσίως αυτά τα σενάρια,
σύμφωνα με τα οποία ο Ρώσος πρόεδρος εί-
ναι βαριά άρρωστος και αργά ή γρήγορα θα
αναγκαστεί να παραδώσει την εξουσία. «Ο

πρόεδρος κάνει δημόσιες εμφανίσεις σε κα-
θημερινή βάση. Τον βλέπετε στις τηλεοπτικές
οθόνες, διαβάζετε και ακούτε τις ομιλίες του.
Δεν νομίζω ότι ένας λογικός άνθρωπος θα
μπορούσε να υποψιαστεί τυχόν σημάδια
ασθένειας», είπε ο κ. Λαβρόφ.

Επικαλούμενη ανώτερο στέλεχος της FSB
(Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας), η βρετανι-
κή εφημερίδα «The Mirror» έγραψε ότι ο
Πούτιν πάσχει «από μια σοβαρή και ταχέως
εξελισσόμενη μορφή καρκίνου», σημειώνον-
τας ότι «χάνει σταδιακά την όρασή του και δεν

του μένουν περισσότερα από 2-3 χρόνια
ζωής».

Φήμες ότι ο Ρώσος πρόεδρος πάσχει από
διάφορες σοβαρές ασθένειες (άνοια, Πάρκιν-
σον, καρκίνο κ.λπ.) κυκλοφορούν ευρέως το
τελευταίο διάστημα. Επικαλούμενη ογκολό-
γους, η «Sun» κάνει λόγο για «hemo brain» -
επιπλοκή που παθαίνουν ασθενείς που έχουν
λάβει θεραπεία για καρκίνο- υποστηρίζοντας
μάλιστα ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να
έχουν ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα οργής και να
λάβουν «τρελές αποφάσεις».

Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες ότι ανακτά έδα-
φος στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, ενώ
οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζονται για ευ-
ρείας κλίμακας επίθεση γύρω από το Σλο-
βιάνσκ, τη βάση των ουκρανικών αμυντικών
δυνάμεων στο Ντονμπάς της Ανατολικής Ου-
κρανίας. Το Σλοβιάνσκ και το γειτονικό Κρα-
ματόρσκ αποτελούν τη μεγαλύτερη αστική
περιοχή στο Ντονμπάς που εξακολουθεί να
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ουκρανών. Μια
κατάληψη των δίδυμων πόλεων από τις ρωσι-
κές δυνάμεις θα συνιστούσε σημαντική καμ-
πή στον πόλεμο.
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Το ΝΑΤΟ μέσω του
αναπληρωτή γγ Μίρτσα
Τζοάνα υποστηρίζει ότι
η Ρωσία με την εισβολή 
στην Ουκρανία ακύρωσε 
τις αμοιβαίες συμφωνίες 
του παρελθόντος 

«Δικαίωμά μας η ανάπτυξη
δύναμης στην Αν. Ευρώπη»

Ακτιβιστής μεταμφιέστηκε σε γυναίκα 
και πέταξε τούρτα στη Μόνα Λίζα 
Τάρτα αλά κρεμ πέταξε ένας νεαρός που μεταμφιέστηκε σε γυναίκα και «επιτέθηκε» στη
διάσημη Τζοκόντα στο μουσείο του Λούβρου.
Η θρυλική Μόνα Λίζα δεν υπέστη ζημιά, καθώς είναι τοποθετημένη σε θωρακισμένη γυάλι-
νη προθήκη. Ο δράστης ήταν ακτιβιστής που φορούσε περούκα και σηκώθηκε από αναπη-
ρικό αμαξίδιο για να χτυπήσει την προθήκη και στη συνέχεια να πετάξει το γλυκό. «Υπάρ-
χουν άνθρωποι που καταστρέφουν τη Γη... Όλοι εσείς οι καλλιτέχνες σκεφτείτε τη Γη. Για
αυτό το έκανα! Σκεφτείτε τον πλανήτη!», φώναξε.

Συνελήφθη ο σύζυγος της Πελόζι 
γιατί τα... έτσουξε και πήρε το τιμόνι
Ο 82χρονος Πολ Πελόζι, σύζυγος της πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πε-
λόζι, συνελήφθη στην Καλιφόρνια επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Του ασκήθη-
κε δίωξη για δύο πλημμελήματα και αφέθηκε ελεύθερος, αφού πλήρωσε πρόστιμο 5.000
δολαρίων. Το γραφείο της Πελόζι δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει «αυτό το ιδιωτικό ζήτημα». Ο
σύζυγος της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευ-
νών λόγω χρηματιστηριακών του συναλλαγών. Οι Πελόζι είναι παντρεμένοι από το 1963 και
έχουν πέντε παιδιά. 



Μαντούδι - Λίμνη - Αγία Άννα

Δεν απολύονται τέσσερις
συμβασιούχοι «Covid-19»

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αί-
τημα προσωρινής διαταγής τεσσάρων εργαζομένων με
συμβάσεις «Covid-19» του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης -
Αγίας Άννας Ευβοίας, οι οποίοι απασχολούνται στην Υπη-
ρεσία Καθαριότητας με την
ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κα-
θαριότητας/Συνοδών Απορ-
ριμματοφόρων, και τελικά
παραμένουν στην εργασία
τους. Το δικαστήριο υποχρε-
ώνει τον δήμο να τους απα-
σχολεί στη θέση εργασίας
τους, καταβάλλοντας σε αυ-
τούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι τη συζήτηση της αί-
τησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστη-
κε να γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου 2022. Η δικαστική απόφα-
ση στηρίζεται στο σκεπτικό ότι οι συγκεκριμένοι εργαζό-
μενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δήμου,
ενώ είναι και πυρόπληκτοι από τις καταστροφικές πυρκα-
γιές που έπληξαν την Εύβοια πέρσι το καλοκαίρι.

Ζηρός

Έδειρε δημοτικό σύμβουλο 
Όχι μόνο τον έδειρε, τον έστειλε και στο νοσοκομείο για

περαιτέρω εξετάσεις. Δημοτικός σύμβουλος της μείζονος
αντιπολίτευσης στον Δήμο Ζηρού βρέθηκε αντιμέτωπος
με μαινόμενο δημότη, αμέσως μετά το δημοτικό συμβού-
λιο, στη Φιλιππιάδα, ο οποίος διαμαρτυρόταν σε έντονο
ύφος για όσα είπε ο σύμβουλος στη διάρκεια της συνε-
δρίασης. Ο δημότης θίχτηκε από όσα είπε ο δημοτικός
σύμβουλος για τη συμπεριφορά των δημοτών σε δημόσι-
ους χώρους. Μόλις τελείωσε το δημοτικό συμβούλιο,
έστησε καρτέρι στον δημοτικό σύμβουλο και του επιτέθη-
κε χτυπώντας τον στο κεφάλι. Ο δημοτικός σύμβουλος και
θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξε-
τάσεις.

Τα είκοσι έργα ΣΔΙΤ, ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, δημιουργούν το πλαίσιο για το ψηφιακό

και πράσινο μέλλον των πόλεων, υποστήριξε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών,

αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, από το βήμα του συνεδρίου «Smart

Cities - City Connect Conference & Expo 2022». Ο κ. Καραγιάννης υπογράμμισε ότι «το

σύγχρονο πρόταγμα των βιώσιμων και έξυπνων πόλεων, των λεγόμενων smart cities, είναι

το πολιτικό αφήγημα της νέας εποχής για τις πόλεις του δυτικού κόσμου», ενώ «η

σύγχρονη πρωτοποριακή πολιτική των πόλεων εκφράζεται σε παγκοσμιοποιημένο

επίπεδο σήμερα μέσα από το τρίπτυχο πράσινη, ανθεκτική, έξυπνη πόλη». Ταυτόχρονα ο

υφυπουργός πρόσθεσε πως «το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία σε μια

κρίσιμη στιγμή για να προχωρήσουμε σε επενδύσεις». «Πολλά από τα έργα που

υλοποιούνται στη χώρα, με πιο εμβληματικά τον ΒΟΑΚ και τον αυτοκινητόδρομο Ε65,

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα αυτά αποτελούν μεγάλες

παρεμβάσεις εθνικής κλίμακας που θα οδηγήσουν σε υπερτοπική ανάπτυξη», σημείωσε.

Μοίρες

Έφυγε από τη ζωή 
ο πρώην δήμαρχος
Γιώργος Βολικός
Σε ηλικία 79 χρόνων άφησε την τελευ-
ταία του πνοή ο πρώην δήμαρχος Μοι-
ρών Γιώργος Βολικός. Ο εκλιπών διετέ-
λεσε για αρκετά χρόνια και πρόεδρος
στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Μεσαράς. Στον Δήμο Μοιρών διετέλεσε
αρχικά δημοτικός σύμβουλος και για
δύο θητείες δήμαρχος (1990-1998). «Ο
εκλιπών υπήρξε ένας πολύ αγαπητός
δήμαρχος, αφήνοντας σημαντική προ-
σφορά στον τόπο μας. Ήταν ήρεμος, αλ-
λά και δυναμικός, έντιμος και ειλικρι-
νής, μα πάνω από όλα ένας καλός Μεσ-
σαρίτης. Η απώλειά του βύθισε όλους
εμάς, αλλά και ολόκληρη την τοπική
κοινωνία της Μεσαράς, στο πένθος»,
αναφέρει στα συλλυπητήριά του ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγε-
νάκης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Τοπικά πολεοδομικά σχέδια

Προκηρύσσονται 
113 μέχρι τέλη Ιουνίου

Το πρόγραμμα πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων «Κων-
σταντίνος Δοξιάδης» έχει ενταχθεί ήδη στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για σύγχρονο πολεοδο-
μικό σχεδιασμό για πάνω από το 70% της επικράτειας, με 229
μελέτες τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και 16 μελέτες ει-
δικών πολεοδομικών σχεδίων, σε τέσσερις κύκλους αναθέ-
σεων που θα καλύψουν 768 δημοτικές ενότητες όλης της
χώρας. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας επισημαίνει:
� Tο Ταμείο Ανάκαμψης διευκρινίζεται ότι το 30% των μελε-
τών (περί τις 70 μελέτες) προβλέπεται να έχει συμβασιοποι-
ηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και το 100% των μελετών
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι αναθέσεις του Α’ κύκλου θα
γίνουν άμεσα.
�Στον Β’ κύκλο έχουν ήδη προκηρυχθεί 15 τοπικά πολεοδο-
μικά σχέδια (ΤΠΣ) από τα συνολικά 128 ΤΠΣ και οι υπόλοιπες
113 μελέτες θα έχουν προκηρυχθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου του
2022.
� Τα οκτώ ειδικά πολεοδομικά σχέδια του Β’ κύκλου καθώς
και οι 76 μελέτες του Γ’ κύκλου θα έχουν προκηρυχθεί μέχρι
τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022.
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ΣΔΙΤ και Ταμείο Ανάκαμψης 
για πράσινες και έξυπνες πόλεις



Μ
ε κεντρικό μήνυμα «Δώσε αξία
στα σκουπίδια σου» υλοποιείται η
καμπάνια της Περιφέρειας Αττι-

κής σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ειδι-
κού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Ατ-
τικής (ΕΔΣΝΑ) που έχει ως στόχο την κινη-
τοποίηση όλων των πολιτών του Λεκανοπε-
δίου για την υιοθέτηση των αρχών της κυ-
κλικής οικονομίας, την πράσινη διαχείριση
των απορριμμάτων, την προώθηση της ανα-
κύκλωσης και τη χωριστή συλλογή των βι-
οαποβλήτων. Φιλοδοξία του περιφερειάρ-
χη Αττικής Γιώργου Πατούλη και του ΕΔΣ-
ΝΑ είναι με την υλοποίηση του συγκεκρι-
μένου σχεδιασμού να μπορέσει η Αττική να
βάλει οριστικό τέλος, με ορίζοντα το 2025,
στο απαράδεκτο καθεστώς της ταφής των
απορριμμάτων χωρίς καμία επεξεργασία,
στην υφιστάμενη χωματερή της Φυλής.

Η Πράσινη Μετάβαση της Περιφέρειας
Αττικής στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς
άξονες όπου δίνεται προτεραιότητα στην

ανακύκλωση και στην υποστήριξη των δή-
μων με τη δωρεάν παραχώρηση εξοπλι-
σμού και στην ανάπτυξη αποκεντρωμένου
δικτύου διαχείρισης βιοαποβλήτων, για να
ελαφρυνθεί άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής, εκτρέ-
ποντας εκατοντάδες χιλιάδες τόνους απο-
βλήτων από την ταφή. Ταυτόχρονα προχω-
ρά στη δημιουργία των απαραίτητων υπο-
δομών και την κατασκευή ολοκληρωμένων
«Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας» και δίνει
βάρος στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών,
με ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης.

Παράλληλα με την εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης που ξεκινά, βρίσκεται ήδη σε εξέλι-
ξη από τα τέλη Απριλίου η δράση «Ανακύ-
κλωση στις Λαϊκές Αγορές της Αττικής». Με
κεντρικό μήνυμα το ίδιο μότο της καμπάνιας
«Δώσε αξία στα σκουπίδια σου», η δράση
αναπτύσσεται σε 240 λαϊκές αγορές σε όλους
τους δήμους της Αττικής, σε συνεργασία με
τους επαγγελματίες και παραγωγούς.

Αποκατάσταση διατηρητέου
Η υλοποίηση ενός έργου με

αναγνωρισμένο πολιτιστικό
πρόσημο για την Κερατέα και
την ευρύτερη περιοχή εκκινεί
άμεσα, κατόπιν της υπογρα-
φής της σχετικής προγραμμα-
τικής σύμβασης από τον περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη και τον δήμαρχο
Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά.
Το έργο, το οποίο η Περιφέ-
ρεια Αττικής χρηματοδοτεί με
1,8 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της, αφορά την αναστήλωση και αποκατάσταση του δια-
τηρητέου κτιρίου «Οικία Μπία» που βρίσκεται στο κέντρο της Κερατέας και το οποίο θα
στεγάσει το λαογραφικό μουσείο των Μεσόγειων, ενώ παράλληλα θα αναδειχθεί και ως
ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η αποκατάσταση αφορά τα τρία ανεξάρτητα κτί-
σματα τα οποία έχουν κτιστεί στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ού αιώνα, εκ των οποίων το
ένα είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο κτίριο μνημείο και έργο τέχνης.

Εγκαινιάστηκε 
το δημοτικό
γυμναστήριο
Νίκαιας

Το καινούργιο κλειστό δημοτικό
γυμναστήριο στη Νεάπολη που
απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες
εγκαινίασε ο δήμαρχος Νίκαιας -
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Γιώργος Ιωα-
κειμίδης. Το νέο γυμναστήριο δια-
θέτει σύγχρονα όργανα γυμναστι-
κής, ειδικούς διαμορφωμένους
χώρους για εκγύμναση και στελε-
χώνεται από γυμναστές Φυσικής
Αγωγής, οι οποίοι θα παρευρίσκον-
ται συνεχώς στον χώρο και τους
οποίους οι αθλούμενοι θα μπορούν
να συμβουλεύονται, ενώ παράλλη-
λα θα προσφέρονται προγράμματα
ενδυνάμωσης, αερόβιας γυμναστι-
κής, pilates, yoga, TRX, fitness,
κ.ά. Η τελετή των εγκαινίων ολο-
κληρώθηκε με επιδείξεις από το
Τμήμα Ακροβατικής Γυμναστικής
της Δημοτικής Ενότητας Αγίου
Ιωάννη Ρέντη, καθώς και με την
παρουσίαση χορευτικών από το
Τμήμα Παραδοσιακών Χορών της
Διεύθυνσης Αθλητισμού.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, η αντιπολίτευση έχει
δώσει στον δήμαρχο τον τίτλο
του… «πρωταθλητή των λου-
κέτων»; Όπως υποστηρίζουν,
είναι δύσκολο να βρουν άλλον
συνάδελφό του που μόλις σε
τρία χρόνια θητείας να έχει κα-
ταφέρει να κλείσει οριστικά
τέσσερις βασικές δομές της
πόλης, δημιουργώντας σοβαρά
προβλήματα λειτουργίας των
υπηρεσιών που παρέχει ο δή-
μος στους πολίτες… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Αποκαλυπτήρια» 
για το Φεστιβάλ
Παπάγου-Χολαργού 
Ένα από τα κορυφαία καλοκαιρινά
«ραντεβού» προσδοκά να παρουσιά-
σει ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος με την υλο-
ποίηση του 28ου φεστιβάλ της πόλης.
Ήδη ανακοινώθηκε το φετινό πρό-
γραμμα εκδηλώσεων. Όπως τονίζει ο
κ. Αποστολόπουλος: «Είναι ένας πολύ
επιτυχημένος θεσμός που έχει αγκα-
λιάσει η τοπική κοινωνία και προσελ-
κύει φίλους των τεχνών από όλο το
λεκανοπέδιο, ένα φεστιβάλ πολιτι-
σμού και ελευθερίας, ύστερα από δυο
χρόνια περιορισμών λόγω Covid-19,
στο ανακαινισμένο και πανέμορφο
Κηποθέατρο». Το φεστιβάλ ανοίγει
αυλαία στο Κηποθέατρο Παπάγου την
Πέμπτη 23 Ιουνίου.

Επιπλέον
χρηματοδότηση για
ναυαγοσωστική
κάλυψη 

Με απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέ-
τσα, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και
το υπουργείο Οικονομικών, κατανέ-
μεται, σε συνέχεια της απόφασης
χρηματοδότησης ύψους 7 εκατ. ευρώ
που εκδόθηκε στις 11 Μαΐου 2022,
συμπληρωματικό ποσό ύψους
310.408 ευρώ σε δήμους της χώρας
για την κάλυψη δαπανών παροχής
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυ-
ψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.
Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας: «Όπως είχα
δεσμευτεί, δίνουμε επιπλέον χρημα-
τοδότηση, 310 χιλ. ευρώ, σε δήμους
της χώρας για τη ναυαγοσωστική κά-
λυψη παραλιών τους, τις οποίες χειρί-
ζονται δημοτικά λιμενικά ταμεία ή
γραφεία αυτών των δήμων. Συνεχί-
ζουμε να προσφέρουμε τριπλό μέρι-
σμα: Στηρίζουμε τους δήμους, ενι-
σχύουμε το αίσθημα ασφάλειας σε
κάθε πολίτη, προστατεύουμε την αν-
θρώπινη ζωή».

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  -  Ε Δ Σ Ν Α  
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Εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
για τα σκουπίδια
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Σ
την τελική ευθεία έχει μπει η
αποστολή του λογαριασμού για
την επιστρεπτέα προκαταβολή
που δόθηκε σε 700.000 επαγ-

γελματίες και επιχειρήσεις με την έκδο-
ση των κοινών υπουργικών αποφάσεων
που περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις, τα
κριτήρια και τους δικαιούχους για «κού-
ρεμα» έως και 75% της οφειλής.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι τα
εκκαθαριστικά για την επιστρεπτέα προ-
καταβολή με τα αναλυτικά ποσά των
οφειλών θα αναρτηθούν στους προσωπι-
κούς λογαριασμούς των υπόχρεων στο
Taxisnet στις 14-15 Ιουνίου, με την ΑΑΔΕ
να ετοιμάζεται για μπαράζ ελέγχων, προ-
κειμένου να εντοπιστούν όσοι εισέπρα-
ξαν παράνομα τα κρατικά δάνεια, ώστε
στη συνέχεια να ζητηθούν πίσω τα ποσά
και μάλιστα εντόκως από την ημερομηνία
καταβολής τους.

Οι εκπτώσεις
Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφά-

σεις που δημοσιεύτηκαν: Το επιστρεπτέο
ποσό της ενίσχυσης είναι πληρωτέο σε 96
ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, με την
πρώτη δόση να καταβάλλεται έως την 29η
Ιουλίου 2022 και τις επόμενες την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα που ακο-
λουθεί. Στην περίπτωση εφάπαξ επιστρο-
φής του ποσού και εφόσον αυτή πραγμα-
τοποιηθεί μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022,
παρέχεται έκπτωση 15% επί της συνολι-
κής οφειλής. 

Με βάση τα παραπάνω:
� για οφειλή 20.000 ευρώ με την έκπτω-
ση 15% το τελικό χρέος «κουρεύεται» κα-
τά 3.000 ευρώ και διαμορφώνεται στα
17.000 ευρώ. Για εξόφληση της οφειλής
σε 96 δόσεις η μηνιαία δόση ανέρχεται σε
208 ευρώ,

� για οφειλή 40.000 ευρώ με την έκπτω-
ση του 15% το ποσό μειώνεται κατά 6.000
ευρώ στα 34.000 ευρώ και η μηνιαία δό-
ση, αν ο φορολογούμενος επιλέξει τις 96
δόσεις, ανέρχεται στα 417 ευρώ,
� για οφειλή 80.000 ευρώ το κέρδος από
την έκπτωση του 15% ανέρχεται σε 12.000
ευρώ, καθώς το χρέος διαμορφώνεται
στα 68.000 ευρώ και η μηνιαία δόση στα
833 ευρώ.

Όπως ορίζεται στις ΚΥΑ, δεν επιτρέπε-
ται η υπαγωγή της οφειλής σε άλλη ρύθ-
μιση αποπληρωμής οφειλών, ενώ σε πε-
ρίπτωση καθυστέρησης πληρωμής της
δόσης τα ποσά επιβαρύνονται με τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής.

Ανάλογα με τον τζίρο και τον χρόνο

έναρξης της δραστηριότητας παρέχεται
δυνατότητα επιστροφής μέρους της ενί-
σχυσης ως εξής:

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουα-
ρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα
από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθά-
ριστα έσοδα το 2019:
� Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυ-
σης, εφόσον η μείωση των εσόδων από
πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
του φορολογικού έτους 2020 της επιχεί-
ρησης ξεπερνά το 70% σε σχέση με τα
έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρου-
σιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό
έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υπο-

χρέωση.
� Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενί-
σχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων
από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπη-
ρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της
επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε
30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα του
2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων
το φορολογικό έτος 2020.

Μέχρι τα μέσα Ιουνίου 
τα εκκαθαριστικά - Ποιοι
κινδυνεύουν 
με επιστροφή 100% 

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Π Τ Ε Α  Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η

Μπαράζ ελέγχων 
για τους παράνομους

Την ολοκλήρωση της πληρωμής των κύριων και
επικουρικών συντάξεων Ιουνίου και την πληρωμή
προκαταβολών συντάξεων για τον ίδιο μήνα, κα-
θώς και των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Μάιο,
περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματι-
σμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΟΠΕΚΑ για
την εβδομάδα έως τις 3 Ιουνίου. Συνολικά θα κατα-
βληθούν περί τα 1,2 δισ. ευρώ σε πάνω από 3 εκατ.
δικαιούχους.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής κα-

ταβολές: Χθες, Δευτέρα 30 Μαΐου, καταβλήθηκαν
750,2 εκατ. ευρώ σε 1.483.174 συνταξιούχους που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον
ΟΤΕ και το Δημόσιο και των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε
0, 2, 4, 6 και 8. Ολοκληρώνεται έτσι η καταβολή κύ-
ριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου. Την ίδια
ημέρα (Δευτέρα 30 Μαΐου) καταβλήθηκαν 10,5 εκατ.
ευρώ σε 27.500 δικαιούχους για προκαταβολές συν-
τάξεων Ιουνίου, στη βάση του ν. 4778/2021. Θα κατα-
βληθούν 16,5 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συ-

νέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Θα κατα-
βληθούν, τέλος, 525.000 ευρώ σε 560 δικαιούχους
για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:
� 13 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων,
� 24 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
� 7 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ποιοι εισπράττουν αυτή την εβδομάδα από ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ



Α
γορές ξενοδοχείων και
εκτάσεων για την ανέγερ-
ση τουριστικών συγκροτη-
μάτων κυρίως στα νησιά

του Αιγαίου, αξιοποίηση ακινήτων,
συμμετοχή σε ενεργειακά projects
και προώθηση του αγροτοδιατροφι-
κού τομέα της Ελλάδας αποτελούν
τους τομείς δυνητικής διοχέτευσης
σαουδαραβικών κεφαλαίων στην Ελ-
λάδα, ενώ την ίδια στιγμή με διπλή
ψήφο εμπιστοσύνης από αμερικανι-
κούς οίκους αναδεικνύονται η βιωσι-
μότητα του ελληνικού χρέους, η ανθε-
κτικότητα των ομολόγων και οι
«κρυμμένες» ευκαιρίες στον εγχώριο
τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ανακάμ-
πτει σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα:

1. Ο υπουργός Ανάπτυξης της Σαου-
δικής Αραβίας με 8 υφυπουργούς της
κυβέρνησης της χώρας και άλλους
αξιωματούχους, στις επαφές που είχε
στη Σαντορίνη με κυβερνητική αντι-
προσωπεία, υπό τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιά-
δη (συμμετείχαν ο υφυπουργός Εξω-
τερικών Κώστας Φραγκογιάννης και η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχα-
ράκη), είχε ως αντικείμενο την ανά-
δειξη των τουριστικών προοπτικών
των νησιών του Αιγαίου, έχοντας ως

βασικό σταθμό τη Σαντορίνη. Οι Σαου-
δάραβες αξιωματούχοι δήλωσαν εν-
θουσιασμένοι και, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, τους προσεχείς μήνες θα υπάρ-
ξουν επενδυτικές πρωτοβουλίες κα-
τόπιν συζητήσεων που θα γίνουν σε
σχέση με τα ζητήματα αδειοδοτήσεων
για τουριστικές εγκαταστάσεις και
«πράσινες» επενδύσεις. Χθες η αντι-
προσωπεία των Σαουδαράβων βρέ-
θηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας, στο πλαίσιο του Ελληνοσαου-
δαραβικού Φόρουμ, όπου φάνηκε ξε-
κάθαρα η πρόθεσή τους για να αναλά-
βουν επενδυτικές πρωτοβουλίες στον
τουρισμό, στην ενέργεια και στην ανά-
πτυξη ακινήτων. Οι κ.κ. Γεωργιάδης,
Παπαθανάσης και Φραγκογιάννης
στις ομιλίες τους έκαναν λόγο για τις
μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που
ανοίγονται στη χώρα μας, ενώ το εν-
διαφέρον της Σαουδικής Αραβίας επι-
βεβαιώθηκε και επίσημα από τον
υπουργό Επενδύσεων Khalid bin Ab-

dulaziz Al Falih και τον υφυπουργό
Τουρισμού Mahmoud Abdulhadi.
Επιπλέον, απηύθυνε χαιρετισμό για
την ενέργεια και τις κατασκευές ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής.

2. Η Goldman Sachs και η Bank of
America έδωσαν χθες διπλή ψήφο
εμπιστοσύνης για επενδύσεις στην
Ελλάδα. Η μεν πρώτη αποδέχεται τη
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι
από την άνοδο των επιτοκίων των ελ-
ληνικών ομολόγων, η δε δεύτερη μετά
τα αποτελέσματα τριμήνου των ελλη-
νικών τραπεζών βλέπει λιγότερους
κινδύνους. Η BofA χαρακτηρίζει ως
θετικά τα αποτελέσματα των ελληνι-
κών τραπεζών, εκφράζοντας ευνοϊκές
κρίσεις για Εθνική, Eurobank και Πει-
ραιώς, εκφράζοντας τη βασική προτί-
μησή της στην πρώτη. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Εκτίναξη-σοκ
48,8% των τιμών
παραγωγού
Προάγγελο για νέο κύκλο αυξή-
σεων στα προϊόντα της βιομηχα-
νίας τουλάχιστον για το διάστημα
Μαΐου - Ιουλίου αποτελεί η εκτί-
ναξη των τιμών παραγωγού κατά
48,8% τον Απρίλιο. Από τα στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής προκύπτει ότι η αύξηση-
σοκ οφείλεται στην εκτίναξη των
τιμών της ενέργειας, ενώ είναι
ενδεικτικό ότι πέρυσι τον Απρί-
λιο, με το σταδιακό άνοιγμα της
οικονομίας, είχε καταγραφεί αύ-
ξηση κατά 14,6% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2020, οπότε
η χώρα αλλά και η παγκόσμια οι-
κονομία είχαν τεθεί σε lock-
down. Επιπλέον, τον Απρίλιο κα-
ταγράφηκε αύξηση 2,5% σε σχέ-
ση με τον Μάρτιο, ενώ το διάστη-
μα Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 η
αύξηση των τιμών παραγωγού
διαμορφώθηκε στο 26,2% έναντι
του αντίστοιχου διαστήματος του
2021. Το περσινό α’ τετράμηνο
του έτους είχε σημειωθεί μεί-
ωση 4,3% σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2020.

Κατά 1% μειώθηκε
το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ πέρυσι
Η πανδημία και η ακρίβεια οδή-
γησαν σε μείωση του κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ κατά 1%. Σύμφωνα
με έρευνα της ΓΣΕΕ για το επί-
πεδο διαβίωσης των πολιτών, η
Ελλάδα ανέκαμψε μεν από το
σοκ της πανδημίας, αλλά δεν
κάλυψε την απώλεια ως προς το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο
διαμορφώθηκε στο δεύτερο χα-
μηλότερο επίπεδο μεταξύ των
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως αποτέλεσμα της
έκρηξης των τιμών και των επι-
πτώσεων στο κόστος διαβίωσης
και το διαθέσιμο εισόδημα. Επι-
πλέον, ήταν το μόνο κράτος-μέ-
λος στο οποίο το συγκεκριμένο
μέγεθος βρισκόταν χαμηλότερα
του αντίστοιχου επιπέδου του
2007, κάτι που, σύμφωνα με τη
ΓΣΕΕ, αποκαλύπτει τη δραματι-
κή συρρίκνωση του βιοτικού
επιπέδου της πλειονότητας των
Ελλήνων. 
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«Απόβαση» Σαουδαράβων
στην Ελλάδα - Νέα ψήφος
εμπιστοσύνης από
Goldman Sachs 
και Bank of America

Τα... πετροδολάρια 
αναζητούν επενδύσεις
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
τη φάση της δημόσιας διαβού-
λευσης αναμένεται να εισαχθεί
το αμέσως επόμενο διάστημα
το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής

για την προώθηση τεχνολογιών και
εφαρμογών υδρογόνου και άλλων αε-
ρίων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας, καθώς η ειδική επιτροπή που συ-
στάθηκε για την εκπόνηση του σχεδίου
έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. 

Τα παραπάνω αποκάλυψε από το βή-
μα του συνεδρίου Athens Energy Dia-
logues, που πραγματοποιήθηκε την
προηγούμενη εβδομάδα, ο Κωνσταντί-
νος Παπαλουκάς, ειδικός εμπειρογνώ-
μων και συντονιστής της επιτροπής, ση-
μειώνοντας ότι το σχέδιο είναι έτοιμο
από τον Δεκέμβριο, ωστόσο οι εξελίξεις
στην Ουκρανία μετέθεσαν την έναρξη
της διαβούλευσης.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Παπαλουκάς,
στις εργασίες της και για να καλύψει όσο
το δυνατόν περισσότερους τομείς, η επι-
τροπή προσκάλεσε ένα ευρύ φάσμα δη-
μόσιων και ιδιωτικών φορέων να κατα-
θέσουν τις απόψεις τους, όπως το Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας, εταιρείες, tech-
nology incubators και τη βιομηχανία. 

Η εθνική στρατηγική αποτελεί έναν
«οδικό χάρτη» για τη δημιουργία της εγ-
χώριας οικονομίας υδρογόνου, ο οποί-
ος βασίζεται σε πάνω από 30 μέτρα πο-
λιτικής. 

Οι τρεις φάσεις του σχεδίου
Δομείται πάνω σε πέντε πυλώνες, ξε-

κινώντας από την παραγωγή και διανο-
μή υδρογόνου και ανανεώσιμων αε-
ρίων, τη χρήση υδρογόνου και βιοαερί-
ου, καθώς και τη νομοθεσία και το κανο-
νιστικό πλαίσιο. Οι βασικοί αυτοί άξονες
ολοκληρώνονται με την έρευνα και την
καινοτομία, αλλά και τη διεθνή και γεω-
πολιτική διάσταση, η οποία καλύπτει τις

μελλοντικές εισαγωγές και εξαγωγές
του αερίου.  Όπως έχει γίνει γνωστό, το
ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει τρεις
διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά
την περίοδο 2022-2027, όπου θα υπάρ-
χει αβεβαιότητα και υψηλό κόστος στη
χώρα, ενώ θα απουσιάζουν οι ανάλογες
υποδομές. Σε αυτό το διάστημα θα χρει-
αστούν κρατικές ενισχύσεις για να ανα-
πτυχθούν οι υποδομές υδρογόνου. 

Η δεύτερη φάση αφορά την περίοδο
2027-2030, όπου θα αρχίσουν να υλο-
ποιούνται πιλοτικά έργα στη χώρα, με
τον ρόλο του κράτους να παραμένει
κομβικός με έμφαση στα κίνητρα (φο-
ρολογικά και ενισχύσεις) αλλά και στην
ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η τρίτη φάση αφορά το διάστημα μετά
το 2030, όπου θα δούμε τις κρατικές
ενισχύσεις και τα κίνητρα να υποχω-

ρούν, γιατί τότε η αγορά του υδρογόνου
θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο
στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Σύμφωνα με τον κ. Παπαλουκά, η χώ-
ρα έχει μπει πολύ δυναμικά στα Σημαν-
τικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδια-
φέροντος (IPCEI) στην τεχνολογία του
υδρογόνου. Όπως σημείωσε, βρισκό-
μαστε πολύ κοντά στην κοινοποίηση του
«πρώτου κύματος» έργων IPCEI, που
αφορούν τεχνολογίες υδρογόνου και
στα οποία συγκαταλέγονται δύο ελληνι-
κά πρότζεκτ, τα Green HIPo και Η2CAT
Tanks.

Με βραδύτερους ρυθμούς ανόδου κινήθηκε η κατα-
νάλωση καυσίμων τον Μάιο, γεγονός που αποδίδεται
στις προσπάθειες των οδηγών αυτοκινήτων να μει-
ώσουν τις μετακινήσεις τους για να εξοικονομήσουν
χρήματα από τις πρωτοφανείς ανατιμήσεις της βενζίνης
και του πετρελαίου κίνησης. 

Σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών εμπορίας πετρε-
λαιοειδών, ο Μάιος δείχνει να κλείνει για τη βενζίνη και
το πετρέλαιο κίνησης με ποσοστά αύξησης γύρω στο 6%
με 8% έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Το πρώτο τετράμηνο, όμως, η ζήτηση της απλής αμό-

λυβδης βενζίνης και του ντίζελ κινούνταν με διψήφια
ποσοστά αύξησης, κάτι που βρίσκει ερμηνεία στην απε-
λευθέρωση των μετακινήσεων μετά τον έλεγχο της παν-
δημίας Covid-19. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο

η απλή αμόλυβδη κατέγραψε αύξηση 24% στις πωλή-
σεις, τον Φεβρουάριο έτρεχε υψηλότερα με 29%, τον
Μάρτιο με 18%, τον Απρίλιο λόγω του Πάσχα η αύξηση
ήταν 25% και τον Μάιο αυτό το εντυπωσιακό σερί ανόδου
φρενάρει στο 6% με 8%. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, αντίστοιχη είναι και η πορεία της κατανάλωσης του
πετρελαίου κίνησης.  Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου κα-
ταγράφουν εκ νέου ανοδική τροχιά, με το ευρωπαϊκό
brent να φτάνει τα 120 δολάρια το βαρέλι και το αμερι-
κανικό αργό (WTI) τα 115 δολάρια.

Μ. ΜΑΣΤ.

Σε διαβούλευση 
σύντομα η Εθνική
Στρατηγική για
το υδρογόνο

Το αποκάλυψε ο ειδικός
εμπειρογνώμων και
συντονιστής της επιτροπής
Κωνσταντίνος
Παπαλουκάς - Δύο
ελληνικά πρότζεκτ 
«προ των πυλών»

Φρενάρει… η αύξηση της κατανάλωσης υγρών καυσίμων λόγω ακρίβειας
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Σημαντικές διακρίσεις για τις ξεχωριστές ποικι-
λίες της απέσπασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας στη διεθνή έκθεση οίνου και αλκοολούχων
ποτών «Prowein 2022» στο Ντίσελντορφ της Γερμα-
νίας. Οι οινοποιοί και παραγωγοί αλκοολούχων πο-
τών παρουσίασαν τις ετικέτες τους που ξεχώρισαν
για την ποιότητα και τη μοναδικότητά τους. Οι Έλλη-
νες επιχειρηματίες είχαν μάλιστα την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν σημαντικές συναντήσεις και εμ-
πορικές επαφές στην πρωτεύουσα του κρατιδίου
της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, οι οποίες θα
τους εξασφαλίσουν μελλοντικές εμπορικές συμ-

φωνίες. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για
τέταρτη συνεχή χρονιά έλαβε μέρος στη μεγαλύτε-
ρη έκθεση οίνου και αλκοολούχων ποτών στον κό-
σμο, στην οποία συμμετείχαν 6.900 εκθέτες από 64

χώρες και περισσότεροι από 61.500 επαγγελματικοί
επισκέπτες από 143 χώρες.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύει
στη συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις οίνου και
αλκοολούχων ποτών με στόχο την ανάδειξη των
ποιοτικών και μοναδικών προϊόντων που παράγον-
ται στην περιφέρεια, την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητάς τους στη διεθνή αγορά και την αύξηση της
εξωστρέφειας», ανέφερε ο Σωτήρης Μπάτος, τομε-
άρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ρ.Σ.

Prowein 2022: Διακρίθηκε για τα κρασιά της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Tης Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Α
πτά και μετρήσιμα τα έως
τώρα αποτελέσματα στον
τουριστικό κλάδο μετά
την έμφαση που δόθηκε

στην επιμήκυνση της περιόδου και
στο άνοιγμα νέων προορισμών. Το
τουριστικό ρεύμα ενισχύθηκε από
ισχυρές τουριστικές αγορές με του-
ρίστες υψηλού επιπέδου. Οι ταξιδιώ-
τες από Ατλάντα, Σικάγο, Νέα Υόρκη,
Ουάσιγκτον και Βοστόνη, οι οποίοι
πλέον έρχονται στη χώρα μας με
απευθείας πτήσεις, αυτήν τη στιγμή
αγγίζουν τις 500.000.

Ο Βασίλης Κικίλιας από το βήμα του
1ου International Business and Hos-
pitality Conference αναφέρθηκε στον
αναπτυξιακό, επενδυτικό, οικονομικό

και μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα του
τουριστικού προϊόντος. «Το τουριστι-
κό προϊόν αποτελεί μια σίγουρη επέν-
δυση και τέτοια θα είναι για τις επόμε-
νες δεκαετίες. Ειδικά για το 2022 ο
τουρισμός, σύμφωνα με όλες τις εν-
δείξεις, αποτελεί κύρια πηγή εισοδή-
ματος για το κράτος», τόνισε ο υπουρ-
γός Τουρισμού, επισημαίνοντας πως
το μέρισμα από την επιτυχία το καρ-
πώνεται η μέση ελληνική οικογένεια.

Ανάπτυξη και ενίσχυση των εσόδων
του κράτους καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς φέρνουν οι επενδύσεις στα
τουριστικά καταλύματα αλλά και η
υλοποίηση μεγάλων έργων υποδο-
μής, ενώ παράλληλα η ενίσχυση τoυ
rebranding της χώρας μας στο εξωτε-
ρικό μετατρέπει τη χώρα μας σε έναν
ασφαλή τουριστικό προορισμό παγ-

κοσμίως. « Έχουμε αναπτύξει όλο
εκείνο το πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι
κάποιος μπορεί να ταξιδέψει στη χώ-
ρα μας με ασφάλεια. Φροντίζουμε
τους ταξιδιώτες μας. Φροντίζουμε
τους πολίτες μας. Και αυτό θα συνεχί-
σουμε να κάνουμε», υπογράμμισε ο
υπουργός.

Δράσεις εξωστρέφειας ανέλαβε
και η μεγαλύτερη τουριστική περι-
φέρεια της χώρας, η Κρήτη, η
οποία διοργάνωσε ταξίδι εξοι-
κείωσης με τη συμμετοχή 15 γερ-
μανικών τουριστικών πρακτορεί-
ων, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Γερ-
μανίας. H Κρήτη φιγουράρει στους
πλέον δημοφιλείς προορισμούς
διακοπών για τους Γερμανούς και
αυτό αποτυπώνεται και στις κρα-
τήσεις, τις οποίες επιβεβαιώνουν

οι επαγγελματίες του τουρισμού.
Ανάλογες εκδηλώσεις με στόχο την

προώθηση των διακοπών στην Ελλά-
δα πραγματοποίησε και η Υπηρεσία
ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλαν-
δίας, η οποία συμμετείχε σε ειδική εκ-
δήλωση της ANTOR στο Μπέρμιγχαμ.

«Έχουμε το πλαίσιο που
εξασφαλίζει σε κάποιον να
ταξιδέψει στη χώρα μας με
ασφάλεια. Φροντίζουμε τους
ταξιδιώτες μας. Φροντίζουμε
τους πολίτες μας», 
δήλωσε ο υπουργός 
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας

Στην Αθήνα 500.000
Αμερικανοί τουρίστες
υψηλού επιπέδου
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A
νοδική αντίδραση πραγμα-
τοποίησε την προηγούμε-
νη εβδομάδα το ελληνικό

χρηματιστήριο, με οδηγό τις τράπε-
ζες, που κατέγραψαν εβδομαδιαία
κέρδη 8,2%. Πάντως οι κινήσεις
των αγοραστών ήταν επιφυλακτι-
κές τόσο στην υψηλή όσο και στις
χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις,
καθώς ο τζίρος, αλλά και η αυξημέ-
νη επιφυλακτικότητα, δεν επέτρε-
ψαν μαζικότερη συμμετοχή στην
ανοδική αντίδραση, που δείχνει να
βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με
τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις ανα-
λυτών, σαν επικρατέστερο σενάριο
προκρίνεται αυτό της υψηλής
εξάρτησης από την πορεία των διεθνών αγορών, με επιμέρους επιλεκτικές τοποθετήσεις, αγνώστου επενδυτικού ορί-
ζοντα, σε μετοχές εισηγμένων, που «εσωκλείουν κάποιου είδους είδηση-εξέλιξη». Τεχνικά, ο γενικός δείκτης έκλεισε
το χάσμα μεταξύ 880 και 888 μονάδων, ενώ όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 847, 838 ή έστω υψηλότερα των 832
μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), οι αγοραστές έχουν δικαίωμα στην ελπίδα να επιδιώξουν αναμέτρηση με τις 886
- 898 μονάδες, μέσα στις οποίες συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψη-
λότερα των 898 θα δώσει κίνηση προς τις 944 και 950 μονάδες.

Medicon: Θα καταβάλει
αποζημίωση 924 χιλ. 
σε φυσικό πρόσωπο

Η Medicon Hellas AE ανακοίνωσε ότι
στις 27/05/2022 κοινοποιήθηκε η υπ.
αριθμ. 746/2022 απόφαση του ΑΠ με την
οποία απορρίφθηκε η από 14/1/2018 και με
ΓΑΚ/ΕΑΚ:463/48/2018 αίτηση αναίρεσης
της εταιρείας κατά της υπ. αριθμ.
3712/2017 του Τριμελούς Εφετείου Αθη-
νών. Η Μedicon υποχρεούται να καταβάλει
σε φυσικό πρόσωπο το ποσό των
924.312,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένων
τόκων και εξόδων που αφορά αποζημίωση
υλικής και ηθικής βλάβης. Για το ανωτέρω
ποσό της αποζημίωσης η Μedicon είχε
προβεί σε σχετική πρόβλεψη στις παλαι-
ότερες εταιρικές χρήσεις. Ως εκ τούτου
δεν θα επηρεαστούν -κατ’ αυτό- τα οικο-
νομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2022.

Intercontinental
International: Διανέμει
μέρισμα 0,29 ευρώ
Η Intercontinental International
ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση των μετόχων της 26ης
Μαΐου 2022 αποφάσισε τη διανομή με-
ρίσματος ποσού 0,29 ευρώ ανά μετοχή
(καθαρό ποσό με προσαρμογή με τον
αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει
η εταιρεία). Από την Τρίτη 31 Μαΐου
2022 οι μετοχές της εταιρείας θα δια-
πραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δι-
καίωμα μερίσματος (ημερομηνία απο-
κοπής δικαιώματος συμμετοχής στο
μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος
είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του
Συστήματος Άυλων Τίτλων την Πέμπτη
1η Ιουνίου 2022 («record date»).

Atradius: Ενισχυμένα τα
βασικά οικονομικά μεγέθη 

Με ενισχυμένα τα βασικά οικονομικά
μεγέθη της έκλεισε η Atradius το 2021
στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας αύξηση των
ασφαλιστικών της εσόδων και καθαρής
κερδοφορίας, ένα ιδιαίτερα θετικό τεχνι-
κό αποτέλεσμα, και διεύρυνση του πελα-
τολογίου της, ενώ διατήρησε τη θέση του
market leader στις Ασφαλίσεις Πιστώσε-
ων. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, η Atradius
πέτυχε πέρσι αύξηση των ασφαλιστικών
της εσόδων κατά 10% έναντι του 2020, αύ-
ξηση των κερδών της άνω των 70%, με το
combined ratio να διαμορφώνεται χαμη-
λότερα από 65% και με τη διατηρησιμότητα
του χαρτοφυλακίου της (retention rate) να
υπερβαίνει το 96%.

Η μεγαλύτερη διαδραστική μακέτα που έχει ποτέ κατα-
σκευαστεί στην Ελλάδα φωτίζεται με κίτρινο χρώμα και
αποκαλύπτει εκείνα ακριβώς τα σημεία από έργα που θα
έχουν πλήρως ολοκληρωθεί ως το 2025, στο πλαίσιο της
μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που είναι σε πλήρη εξέ-
λιξη στο Ελληνικό. Βρισκόμαστε, όπως έχει ανακοινωθεί,
στο μεγαλύτερο και πιο προηγμένο τεχνολογικά κέντρο
επισκεπτών στο είδος του στον κόσμο, στο Experience
Centre, που έχει ανοίξει για το κοινό και στεγάζεται σε

ένα από τα τρία υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Νεότερα Μνημεία
από το υπουργείο Πολιτισμού. Στόχος του, όπως αναφέρει η Lamda Development, μέσα από τις πέντε θεματι-
κές ζώνες με περισσότερα από 22 βιωματικά εκθέματα, να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό για πρώτη φορά τόσο
την ιστορία της περιοχής όσο και το μέλλον όπως έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται, όταν από τον περασμένο
Δεκέμβριο ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο μέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου, το Experience Park.

ΕΤΕ: Στα 198 εκατ. τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΧΑ: Ζητούμενο η συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης

Ελληνικό: Η μεγαλύτερη διαδραστική μακέτα δείχνει την πορεία της ανάπλασης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 198 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο, με τα ορ-
γανικά κέρδη να ενισχύονται κατά 35% σε ετήσια βάση, σε 121 εκατ. ευρώ,
αποτυπώνοντας τις θετικές τάσεις σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφο-
ρίας της τράπεζας. Λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπείσες δραστηριότητες,
λοιπές προβλέψεις, τα κέρδη μειοψηφίας, καθώς και μη επαναλαμβανόμε-
να κέρδη / (ζημίες), τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 348
εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώ-
θηκαν σε 270 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά μόλις 3% σε ετήσια βάση, παρά την πώληση του χαρτοφυλακίου
Frontier. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022,
ήτοι 70μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενισχύοντας τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από
σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 430 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
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Η
πρώτη εισαγωγή στο ΧΑ νέας εταιρείας
έπειτα από μερικά χρόνια, και μάλιστα στον
τομέα real estate, της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ

είναι στην τελική ευθεία, καθώς πήρε το πράσινο
φως από τις αρμόδιες Αρχές. Την έγκριση του πε-
ριεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας
Μπλε Κέδρος Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακί-
νητης Περιουσίας για τη δημόσια προσφορά έως
7.200.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά
ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάρ-
γηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών
μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση
του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την Παρα-
σκευή το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς. Η έναρξη Δημόσιας Προσφοράς ορί-
στηκε για τις 06/06/2022 και η λήξη Δημόσιας Προ-
σφοράς για τις 08/06/2022.

Trastor: «Δίκαιο και
εύλογο» το τίμημα της
Υποχρεωτικής Δημόσιας
Πρότασης της Πειραιώς

Στην Deloitte το GReco Islands
Η εκπόνηση σχεδίου για την πρωτοβουλία
GReco Islands ανατέθηκε από το υπουργείο
Ανάπτυξης στην Deloitte Business Solution.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, η πρωτοβουλία
της ευρωπαϊκής επιτροπής GReco Islands
επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη μετά-
βαση μικρών νησιών προς μια κυκλική και
κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Σε αυτή τη
βάση, η Deloitte καλείται να υποστηρίξει το
υπουργείο Ανάπτυξης σε πολλούς τομείς.
Ενδεικτικά, θα προσδιορίσει το πλαίσιο σχε-
διασμού και εφαρμογής της πρωτοβουλίας
σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ήτοι εάν θα
υπαχθεί στην ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφω-
νία», στη συμφωνία των Παρισίων για την
Κλιματική Αλλαγή, στην εθνική στρατηγική
για την κυκλική οικονομία κ.ά.

ΟΠΑΠ: Εξόφληση ΕΝΦΙΑ και άνω
300 κατηγοριών λογαριασμών 

Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν την πρώτη
δόση του ΕΝΦΙΑ μέχρι τις 31 Μαΐου που λή-
γει η προθεσμία μέσω των πρακτορείων του
ΟΠΑΠ, αλλά και λογαριασμούς άνω των 300
κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν ,
έχουν οι πολίτες.
Όπως επισημαίνε-
ται σε ενημερωτι-
κό σημείωμα, τα
κ α τ α σ τ ή μ α τ α
ΟΠΑΠ προσφέ-
ρουν στους φορο-
λογούμενους μια εύκολη λύση για την πλη-
ρωμή των δόσεων, μέσω της υπηρεσίας πλη-
ρωμών της Tora Wallet. Χωρίς ουρές και
αναμονή, οι φορολογούμενοι μπορούν να
πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ σε περίπου 3.000 κα-
ταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη τη χώρα είτε με
χρήση μετρητών είτε μέσω χρεωστικής, πι-
στωτικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Κατά 27% ο προ πανδημίας τζίρος
των McDonald’s
Κατά 27% ξεπέρασε πέρσι τα επίπεδα
τζίρου που είχε τη χρονιά προ πανδημίας η
Premier Capital Hellas, η εταιρεία που
διαχειρίζεται τα McDonald’s στη χώρα μας.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την περσινή
χρονιά οι πωλήσεις της εν Ελλάδι
θυγατρικής της Premier Capital (51,88
εκατ. ευρώ) εμφάνισαν τη μεγαλύτερη
αύξηση συγκριτικά με όλες τις θυγατρικές
στις οποίες «τρέχει» καταστήματα
McDonald’s. Η αύξηση του τζίρου ανήλθε
σε 38,32%, ακολουθούμενη από τη
Ρουμανία (+30%) και τις χώρες της
Βαλτικής, με τη Μάλτα να έπεται σε
απόσταση με ανάπτυξη 19%.

Ευρωσύμβουλοι: Μείωση
ποσοστού Οικονομοτεχνικής

Η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ανακοίνωσε ότι η
εταιρεία Οικονομοτεχνική ΕΠΕ, ελεγχόμενη
από τον κ. Παντελή Σκαρλάτο του Χρήστου, ο
οποίος κατέχει την πλειοψηφία των εταιρικών
μεριδίων της Οικονομοτεχνικής ΕΠΕ, πώλησε
κατά τη συνεδρίαση του ΧΑ της 25/5/2022
262.000 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα
ψήφου της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι ΑΕ. Με
την πώληση αυτή το ποσοστό της εταιρείας Οι-
κονομοτεχνική ΕΠΕ κατήλθε από 6,081% σε
4,314%, ήτοι κάτω του ορίου του 5%. Με την
πράξη αυτή, η εταιρεία Οικονομοτεχνική ΕΠΕ
κατέχει την 27η/5/2022 συνολικά 639.981 με-
τοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι
ποσοστό 4,314%.

Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ:
Πλώρη για
χρηματιστήριο 

Ολοκληρώθηκαν οι αγορές 
ιδίων μετοχών από Motor Oil

Η Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ
ανακοίνωσε ότι στις 27 Μαΐου 2022 έληξε το εγκε-
κριμένο από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
της 17ης Ιουνίου 2020 πρόγραμμα αγοράς ιδίων με-
τοχών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η εται-
ρεία προέβη μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου
Αθηνών Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην αγορά 944.250
ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 13,521 ευρώ
ανά μετοχή. Οι ίδιες μετοχές που κατέχονται από
την εταιρεία αντιστοιχούν στο 0,85% του μετοχικού
κεφαλαίου.

Δίκαιο και εύλογο κρίνεται το προσφερόμε-
νο αντάλλαγμα των 1,25 ευρώ ανά μετοχή
που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς για την
εξαγορά του συνόλου του μετοχών της
Trastor, σύμφωνα με την αιτιολογημένη
γνώμη του ΔΣ της δεύτερης, στο πλαίσιο της
Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της τρά-
πεζας. Πιο ειδικά, όπως σημειώνει το ΔΣ, «ο
Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις
μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα,
ήτοι 1,25 ευρώ για κάθε νομίμως και εγκύ-
ρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα με-
τοχή της Δημόσιας Πρότασης, τίμημα που
πληροί τα κριτήρια του “δίκαιου και εύλο-
γου” ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και
6 του Νόμου».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Η
Ρεάλ Μαδρίτης με μία, μόλις,
ευκαιρία πήρε ένα ολόκληρο
τρόπαιο Champions League,
1-0 (γκολ του Βινίσιους) τη Λί-

βερπουλ στον τελικό στο «Σταντ ντε
Φρανς» στο Παρίσι. Ωστόσο, το σούπερ
φιάσκο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα (σύ-
νηθες για τα ελληνικά) να καθυστερήσει
η ώρα έναρξης κατά 36 λεπτά πήρε μεγα-
λύτερες διαστάσεις, μετά τις αλληλοκα-
τηγορίες Άγγλων και Γάλλων κυβερνητι-
κών για 1.000 «πλαστά» εισιτήρια που
προκάλεσαν «ντου» με τραυματίες και
συλλήψεις οπαδών των «reds».

Κατά την UEFA, οι οπαδοί της Λίβερ-
πουλ προσπάθησαν να εισέλθουν στο γή-
πεδο με πλαστά εισιτήρια, τα οποία ήταν
ηλεκτρονικά, η αστυνομία τούς απώθησε,
έγινε ομαδικό «ντου», έσπασαν τα τουρνι-
κέ και μπήκαν στο γήπεδο. Έγιναν 68 συλ-
λήψεις και 238 διακομίστηκαν στα νοσο-
κομεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Και
μετά, άρχισαν οι εκατέρωθεν κατηγορίες,
μετά την ανακοίνωση της UEFA ότι πράγ-
ματι υπήρξαν 1.000 «πλαστά» εισιτήρια.

Τον χορό άνοιξε η πρέσβης της Αγ-
γλίας στο Παρίσι Μίνα Ρόουλινγκς, που
κατηγόρησε την UEFA ότι «πρέπει να το
αποδείξει». Μετά τον λόγο πήραν ο
υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζε-

ράρ Νταρμανέ, «οι Βρετανοί χρησιμο-
ποίησαν βία εναντίον των υπαλλήλων
του σταδίου για να εισέλθουν, γιατί τα ει-
σιτήρια δεν γίνονταν δεκτά στον ηλε-
κτρονικό έλεγχο». Το αυτό και η υπουρ-
γός των Σπορ Αμελί Καστερά.

Η αγγλική κυβέρνηση απάντησε μέσω
της υπουργού Αθλητισμού Ναντίν Ντό-
ριτς: «Απορρίπτουμε τις γαλλικές αιτιά-
σεις, η UEFA πρέπει να κάνει έλεγχο για
να διαπιστωθεί ότι υπήρξαν πλαστά εισι-
τήρια. Το υπουργείο Ψηφιακών Μέσων
επίσης αρνήθηκε ότι τυπώθηκαν πλαστά

εισιτήρια». Ο δε διευθύνων σύμβουλος
της Λίβερπουλ Μπίλι Χόγκαν χαρακτήρι-
σε «απαράδεκτους» τους γαλλικούς χα-
ρακτηρισμούς, καθώς και την αντιμετώ-
πιση των οπαδών της ομάδας από τη γαλ-
λική αστυνομία.

Τη σκυτάλη πήρε ο αντίπαλος του Εμα-
νουέλ Μακρόν στις πρόσφατες προεδρι-
κές εκλογές της Γαλλίας Νικολά Ντου-
πόν-Ενιάν, που χαρακτήρισε το γεγονός
«ντροπή για τη Γαλλία». Κυβερνητικά
στελέχη επίσης καυτηρίασαν τα συμ-
βάντα. «Μία παρατήρηση: Δεν είμαστε

έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Παρισιού 2024», έγραψε στο Twitter
η Ναταλί Λεϊσό, ευρωβουλευτής στο
κόμμα του Μακρόν.

Επί αγωνιστικών θεμάτων, επιβεβαι-
ώθηκε για μία ακόμα φορά ότι στο ποδό-
σφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
Το σκορ στις τελικές προσπάθειες για
γκολ ήταν 23-3 υπέρ της Λίβερπουλ, που
είχε 40 περισσότερες επιθέσεις από
τους Μαδριλένιους. Ωστόσο, η Ρεάλ είχε
έναν «κέρβερο» κάτω από τα δοκάρια,
τον Βέλγο Τιμπό Κουρτουά, που έκανε
σωτήριες αποκρούσεις και αναδείχθηκε
MVP του τελικού. Ήταν το 14ο τρόπαιο
πρωταθλήματος Ευρώπης για τη Ρεάλ.

Η Ρεάλ 1-0 τη Λίβερπουλ
στον τελικό 
του Champions League με
αλληλοκατηγορίες για την
καθυστερημένη έναρξη, 
το «ντου», τις συλλήψεις και
τους τραυματισμούς οπαδών

Ένταση Γαλλίας, Αγγλίας 
για τα «πλαστά» εισιτήρια



Η
Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας
Β. Μαρινάκη, νίκησε 1-0 τη
Χάντερσφιλντ στο τελικό «μπα-

ράζ» που έγινε στο Γουέμπλεϊ και
ύστερα από 23 ολόκληρα χρόνια επέ-
στρεψε στην Premier League. Η ομά-
δα αυτή, που βολόδερνε στη Β’ κατη-
γορία πριν την αναλάβει ο μεγαλομέ-
τοχος του Ολυμπιακού το 2017, έχει
δυο σερί κατακτήσεις Κυπέλλου Πρω-
ταθλητριών (νυν Champions League)
στο παλμαρέ της, το 1979 και το 1980!
Με βάση τα ισχύοντα στην Αγγλία, όσο
αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, η
Νότιγχαμ Φόρεστ θα λάβει «από χέρι»
200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να γίνει
ανταγωνιστική στην κατηγορία όπου
ανέβηκε. Αυτή είναι η πολιτική των Άγ-
γλων. Και όταν μια ομάδα υποβιβάζε-
ται… πριμοδοτείται με τα μισά, ώστε να
οργανωθεί και να επανέλθει!

Στα αξιοσημείωτα του μπαράζ του

Γουέμπλεϊ ήταν και ο τηλεοπτικός φα-
κός που στράφηκε προς τον Βαγγέλη
Μαρινάκη την ώρα που έκανε τον
σταυρό του και έβγαλε μια εικονίτσα

από την τσέπη του. Κατά πώς γράφει ο
αγγλικός Τύπος, ο Μαρινάκης στα πέν-
τε χρόνια παρουσίας του στη Νότιγχαμ
ξόδεψε 100 εκατ. ευρώ.

Μπόνους 200 εκατ. ευρώ στη Νότιγχαμ του Μαρινάκη ΑΕΚ: Πήρε Κουχάρσκι 
για να κρατήσει Κριχόβιακ

Ο Πολωνός Ράντοσλαβ Κουχάρσκι είναι ο νέος
αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ και η καλύτερη
λύση για να συνεχίσει ο παγκόσμιας κλάσης συμπα-
τριώτης του Γκρέγκορζ Κριχόβιακ, που μένει ελεύ-
θερος από την Κράσνονταρ. Ο Κουχάρσκι, που εργά-
στηκε ως σκάουτερ και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
εκτός από τη Λέγκια, μαζί με τον επίσης νέο τεχνικό
της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα έχει στόχο την αλλαγή
της μενταλιτέ της ομάδας πρωτίστως.

Ο Φορτούνης βάφτισε 
τον γιο του

Και το όνομα αυτού Σπύρος. Σπύρος Φορτούνης,
γιος του διεθνούς άσου του Ολυμπιακού Κώστα
Φορτούνη. Στα βαφτίσια που έγιναν στον Άλιμο
παρόντες ήταν ο Βασίλης Σπανούλης και ο Κώ-

στας Σλούκας. Τα Χριστούγεννα ο Κώστας
θα νυμφευθεί με παπά και με κουμπάρο

στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Τρίκαλα,
την Ιωάννα Καταραχιά.

Ντοστ, Εστουπιάν 
για τον Παναθηναϊκό

Ο Ολλανδός, πανύψηλος σέντερ φορ (1,96 μ.)
Μπας Ντοστ που σήμερα κλείνει τα 33 του χρόνια
και ο Κολομβιανός Όσκαρ Εστουπιάν, 25 ετών, 1,87
μ., επίσης κεντρικός επιθετικός, ενδιαφέρουν τον
Παναθηναϊκό. Και οι δυο είναι ελεύθεροι. Ο Ντοστ
έχει σπουδαία καριέρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας,
την Άιντραχτ και την Μπριζ. Ο Εστουπιάν έπαιξε δα-
νεικός τα δυο τελευταία χρόνια στην Μπαρτσελόνα
του Εκουαδόρ και στην τουρκική Ντενιζλίσπορ.

Επεισόδια και χημικά 
στον Εύοσμο

Εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ των θεατών έγι-
ναν στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, μετά τη λήξη του
αγώνα Αγροτικός Αστέρας - Παναχαϊκή 2-3 στο μί-
νι πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Οι φιλοξενούμενοι
καταγγέλλουν επίθεση των ντόπιων οπαδών. Η
αστυνομία χρησιμοποίησε χημικά για να ηρεμήσει
την κατάσταση. Με τη νίκη της αυτή η Παναχαϊκή
ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ξεπερ-
νώντας κατά δύο βαθμούς τον Αγροτικό Αστέρα. 

Ρεάλ: Χρήμα, τρόπαιο και… τρολάρισμα
Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου του
Champions League με 138 εκατ. ευρώ στην τσέπη (η χαμένη
Λίβερπουλ πήρε 120 εκατ. ευρώ) και με μπόλικο… τρολάρισμα για
δυο παίκτες που αρνήθηκαν να φορέσουν τη φανέλα της. Τον
Γάλλο Κιλιάν Εμπαπέ που έμεινε στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον
Έρλινγκ Χάαλαντ που υπέγραψε στη Μάντσεστερ Σίτι. «Αυτοί
έχασαν, όχι η Ρεάλ», έγραψαν στα social media.

«Αθώος» ο Αϊτόρ 
για τον πανηγυρισμό

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος έκρινε ότι δεν υπήρξε
άσεμνη χειρονομία του Ισπανού ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αϊτόρ στον
τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και τον απάλλαξε. Προς στιγμήν θεωρήθηκε ότι ο
Αϊτόρ, κατά την επίτευξη του μοναδικού γκολ, πανηγύρισε στους οπαδούς του
ΠΑΟΚ προτείνοντας τα γεννητικά του όργανα. Εξήγησε ότι μιμήθηκε τον
συμπατριώτη του Ντεουλοφέου της Έβερτον.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Δάκης forever

Ο
παντοτινός τινέιτζερ, με το χαμόγελο,
την ευγένεια και εκείνη τη γλύκα στο
πρόσωπο «έφυγε» την Κυριακή νικη-
μένος. Ο Δάκης δεν τα κατάφερε,

αναμετρήθηκε παλικαρίσια με τον καρκίνο, αλ-
λά παραδόθηκε. Η θλίψη στο πανελλήνιο μεγά-
λη, μα πιο πολύ για τα φιλαράκια του: την Πωλί-
να, τη Μαντώ, τον Κώστα Μπίγαλη, τη Σόφη Ζαν-
νίνου, όλοι «αδέλφια» από τα νιάτα τους. 

Ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’60 στα θρυλικά
μαγαζιά και τις μπουάτ της Αθήνας, διασκεδά-
ζοντας την ανέμελη νεολαία της εποχής που τό-
τε έπινε βερμούτ και χόρευε σέικ, φτάνοντας
στο σήμερα με sold out κοινές εμφανίσεις σε
απίθανα live.

Ήταν 78 ετών, όμως παρέμενε ένας έφηβος
γεμάτος ζωή. «Μα δεν ξέρω, είναι κάτι μαγικό, ο
Θεός;», απαντούσε γελώντας, όταν τον ρωτού-
σαν από πού αντλούσε τόση ενέργεια! Η καλή
του φίλη Λουκίλα Καρρέρ, σύζυγος του Μίμη
Πλέσσα, αποκάλυψε πως βασανίστηκε στις τε-
λευταίες στιγμές του. Ήταν κοντά του. Και τι ει-
ρωνεία. Ο Δάκης «έσβησε» λίγο πριν μυρίσει
αύρα θαλασσινή! Τα καλοκαίρια τα αγαπούσε
περισσότερο, τα τραγούδησε, τα έζησε, τα χόρ-
τασε. Φορούσε χαβανέζικα πουκάμισα και λευ-
κά με πιέτες παντελόνια, τσούγκριζε παγωμένα
ποτήρια τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι και απο-
λάμβανε τη ζωή.

Το 2005 αγόρασε σπίτι στην Κύπρο, του θύμι-
ζε την πατρίδα του, την Αλεξάνδρεια της Αιγύ-
πτου, μα πίσω εκεί δεν μπορούσε να γυρίσει.

«Τελικά ορθά έπραξα, έπαψα πλέον να ζω στην
Ελλάδα. Πηγαίνω μόνο για καμιά εμφάνιση και
για να πληρώνω τα… χαράτσια», δήλωνε εκείνη
την εποχή.

Αμετανόητος εργένης
Έζησε δύσκολα, φτωχικά παιδικά χρόνια στη

θαλασσινή, πολυπολιτισμική Αλεξάνδρεια των
Τεχνών και των Γραμμάτων. Αδερφός της μητέ-
ρας του ήταν ηθοποιός της οπερέτας, ξαδέλφια
του ο Ντέμης Ρούσσος και οι μουσικοί Καλαθό-
πουλοι, συνεργάτες της Νάνας Μούσχουρη.

Ο πατέρας του ήταν αυστηρός, λογιστής στο
επάγγελμα. Δεν ήθελε καν να ακούει πως ο γιος
του επιθυμούσε να γίνει καλλιτέχνης, αλλά
υπέκυψε, επειδή θα έμπαινε ένα ακόμα μερο-
κάματο στο σπίτι τους.

Ο Δάκης μετακόμισε στην Ελλάδα κι όλα άλ-
λαξαν! Δίσκοι, εξώφυλλα, φωτογραφίσεις, επι-
τυχία. Ο νεαρός με τα πολύχρωμα κοστούμια
και το απίθανο χιούμορ, τη βελούδινη φωνή, την
ευγένεια και τη σεμνότητα διέθετε το «know
how» της διασκέδασης, άπειρος όμως στη δια-
χείριση των θαυμαστριών του. «Ζητούσαν να με
φιλήσουν, ζητούσαν ένα κουμπί μου, έρχονταν
κάτω από το σπίτι μου. Μου άρεσε που με θαύ-
μαζαν αλλά μέχρι ένα σημείο», θυμόταν με νο-
σταλγία.

Στην προσωπική του ζωή, ήταν ένας αμετα-
νόητος εργένης, όπως ισχυριζόταν: «Καλά που
δεν παντρεύτηκα. Ή θα είχα χωρίσει ή δεν θα
είχα κάνει καριέρα. Δεν ερωτεύτηκα ποτέ

πραγματικά. Ήμουν πολύ ζηλιάρης αλλά δεν
ήμουν πιστός. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα τον εαυτό
μου με παιδιά. Ήμουν κοντά στον γάμο, αλλά
δεν έγινε».

Διεθνής καριέρα
Ο Βρασίδας Χαραλαμπίδης έκανε καριέρα με

το χαϊδεμένο όνομα που του χάρισε η μητέρα
του. Εκείνη τον έλεγε Δάκη και κατοχυρώθηκε
από τον Μάτσα (MINOS EMI) όταν ο τραγουδι-
στής πήγε να υπογράψει το πρώτο του συμβό-
λαιο. Όταν του συστήθηκε ως Βρασίδας, ο έμ-
πειρος επιχειρηματίας της δισκογραφίας του
απάντησε: «Αυτό το ονοματεπώνυμο θα σου
ταίριαζε μόνο αν τραγουδούσες ρεμπέτικα»!

Το 1964 κυκλοφόρησαν τα πρώτα του τρα-
γούδια με ξένο στίχο. Ήταν πολύγλωσσος, μι-
λούσε γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και
αραβικά. Τέσσερα χρόνια μετά, συνεργάστηκε
με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και ηχογράφη-
σαν τον δίσκο «Γεια σου, σ’ ευχαριστώ», για να
συναντηθεί κατόπιν με τον «δάσκαλό» του Μίμη
Πλέσσα, που του χάρισε διαχρονικές επιτυχίες,
«Τόσα καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην
Κηφισιά».

Με 39 άλμπουμ στην καριέρα του, βραβεύτη-
κε σε Ελλάδα και εξωτερικό, εμφανίστηκε σε
μεγάλες πίστες, θέατρα και κινηματογραφικές
ταινίες δίπλα σε πρώτα ονόματα της εποχής,
ενώ σε διεθνές επίπεδο τραγούδησε με τους
Rolling Stones, Σαρλ Αζναβούρ, Δαλιδά, Μίλβα,
Τζο Ντασέν, Σασά Ντιστέλ και Ντέμη Ρούσσο.

Ο παντοτινός
τινέιτζερ που
φορούσε χαβανέζικα
πουκάμισα,
τσούγκριζε
παγωμένα ποτήρια
τσάι με λεμόνι στο
μπαλκόνι και
απολάμβανε τη ζωή,
έφυγε σε ηλικία 78
ετών νικημένος 
από τον καρκίνο



Χαρές στην οικογένεια
Μητσοτάκη

Νυφούλα ντύθηκε η ανιψιά του πρωθυπουρ-
γού, Μαρίκα Δημητριάδου. Η κόρη της Κατερί-
νας Μητσοτάκη παντρεύτηκε τον εκλεκτό της
καρδιάς της στην όμορφη Τζια με την πολιτική
οικογένεια, σχεδόν, σύσσωμη στο γαμήλιο μυ-
στήριο. Ο Κώστας Μπακογιάννης με τη σύζυγό
του Σία Κοσιώνη ήταν ανάμεσα στους καλεσμέ-
νους, όπως επίσης ο Ισίδωρος Κούβελος με την
Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δημοσίευσε βίντεο
από τη ρομαντική τελετή. «Ωραία που είναι η νύ-
φη μας που φτάνει στην εκκλησία! Να ζήσετε,
Στέφανε και Μαρίκα», ευχήθηκε.

Bachelor στη Σαντορίνη

Αντίστροφα μετρά η Κόνι Μεταξά για τον πο-
λυαναμενόμενο γάμο της με τον Μάριο Καπό-
τση. Η πολυτάλαντη performer, λίγο πριν ανέβει
τα σκαλιά της εκκλησίας με τον γοητευτικό
αθλητή του πόλο (πιθανότατα στην Κρήτη), προ-
σκάλεσε τις φίλες της για ένα Σαββατοκύριακο
στη Σαντορίνη. Η επιλογή του συγκεκριμένου
νησιού για το bachelor της μοναχοκόρης του
Λευτέρη Πανταζή και της Ζώζας Μεταξά δεν
ήταν τυχαία, αφού εκεί ανακοίνωσε τους αρρα-
βώνες της με τον Ολυμπιονίκη το 2020. 

Το πρόσφατο επαγγελματικό
ταξίδι της Μιμής Ντενίση στο
Λονδίνο συνέπεσε με τους εντυ-
πωσιακούς εορτασμούς των 70
χρόνων της βασίλισσας Ελισά-
βετ στον θρόνο. Η σπουδαία
πρωταγωνίστρια, γοητευμένη
από τις λαμπερές εκδηλώσεις,
περιέγραψε με ενθουσιασμό:
«Το Λονδίνο γιορτάζει τη βασί-
λισσά του. Λουλούδια, φωτογρα-
φίες, σημαίες! Πολιτισμός παν-
τού και απίστευτα πολύς κόσμος.
Οι Άγγλοι τιμούν τη βασιλεία της
αλλά εκμεταλλεύονται όμορφα
και τον θεσμό!».

Βασιλικές
στιγμές

O
λοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «Κάτι… ξαναψήνεται» με
την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ελεύθερη, για καλοκαιρινές
εξορμήσεις! Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε κοινό και συ-

νεργάτες μέσω Instagram, με μια μακροσκελή ανάρτηση-απολογι-
σμό της τηλεοπτικής σεζόν: «Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα, για
τη θέση που μου δώσατε καθημερινά στη ζωή σας. ύστερα από τόσα
χρόνια, έχετε καταλάβει τι πειραχτήρι είμαι, πόσο αυθόρμητα και κα-
λοπροαίρετα εκφράζομαι. Θέλω να πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε και
την αίσθηση του χιούμορ μου, όταν λέω ότι ανακάλυψα μαζί σας πε-
ριοχές που δεν ήξερα ότι υπάρχουν, ότι είναι μια έκφραση υπερβο-
λής ότι πήγαμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπιτικό! Για αυτό, άλλωστε,
με όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από την εκπομπή, γίναμε πα-
ρέα. Σας αγαπώ, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι μέσα από την καρδιά
μου και εις το επανιδείν!».

Υπέρλαμπρη Ζωζώ!
Ξέφρενο πάρτι γενεθλίων με πολύ χορό και τραγούδι από τη «βα-
σίλισσα της νύχτας» Ζωζώ Σαπουντζάκη. Η αειθαλής κυρία του
θεάματος έκλεισε τα 89 και υποδέχτηκε τους φίλους της σε πολυ-
χώρο του Καματερού, εντυπωσιάζοντας με το αστραφτερό μακρύ
φόρεμα, το μπρίο και το αστείρευτο κέφι της. «Εγώ θα ζήσω δυο
φορές, το λέει και το όνομά μου: Ζωζώ», έγραφε η τούρτα της!

Αποθεωτική εμφάνιση της διάσημης ερ-
μηνεύτριας Imany στο Μέγαρο Μουσικής.
Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια ήρθε στη
χώρα μας για ένα και μοναδικό κονσέρτο,
επισκέφθηκε την Ακρόπολη και έπειτα
επέστρεψε στη Γαλλία, στέλνοντας μήνυμα
αγάπης στο ελληνικό κοινό: «Είμαι τόσο
κουρασμένη, γιατί δίνω τόσα πολλά στη
σκηνή! Δεν το μετανιώνω. Αγαπώ τη ζωή,
αγαπώ τους θαυμαστές μου. Τα λέμε τον
χειμώνα, Ελλάδα!».
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Τέλος τα… ψησίματα!

Ταξίδι-αστραπή



E
χουμε συνδυάσει το βρογχικό άσθμα με
τον βήχα και τη δύσπνοια. Όμως αυτά εί-
ναι μόνο κάποια συμπτώματα. Το βρογ-
χικό άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονή

των αεραγωγών που οδηγεί σε στένωση των
βρόγχων λόγω σύσπασης των μυών του τοιχώμα-
τος και αυξημένης παραγωγής βλέννης. Η στένω-
ση αυτή προκαλεί τα χαρακτηριστικά συμπτώματα
του άσθματος, τα οποία είναι: Ο βήχας (συνήθως
ξηρός, σπάνια παραγωγικός με κολλώδη από-
χρεμψη), ο συριγμός (γατάκια) στο στήθος, που
εμφανίζεται κατά τις βραδινές ή πρώτες πρωινές
ώρες ή κατά την άσκηση, η δύσπνοια, το σφίξιμο
στον θώρακα και η εύκολη κόπωση.

«Τα συμπτώματα αυτά συνήθως συνυπάρχουν
με τον περιορισμό της εκπνευστικής ροής αέρα
από τους βρόγχους που τον βλέπουμε στη σπιρο-
μέτρηση και μπορούν να υποχωρούν αυτόματα ή
μετά την κατάλληλη θεραπεία. Τόσο τα συμπτώ-
ματα όσο και η απόφραξη των βρόγχων παρου-
σιάζουν διακύμανση ως προς την ένταση, τη συ-
χνότητα, τον χρόνο εμφάνισης και τη διάρκειά
τους, ενώ μπορεί να έχουν εποχικό χαρακτήρα ή
να εμφανίζονται όλο τον χρόνο», εξηγεί ο κ. Δη-
μήτριος Βάσσος, πνευμονολόγος-φυματιολόγος. 

Αρκετοί κλινικοί φαινότυποι του βρογχικού
άσθματος έχουν αναγνωριστεί. Οι πιο συνηθισμέ-
νοι είναι: Το αλλεργικό ή εξωγενές βρογχικό
άσθμα. Είναι ο πιο συχνός τύπος άσθματος που
αναγνωρίζεται σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Το
ενδογενές, μη αλλεργικό άσθμα. Συνήθως εμφα-
νίζεται στην ενήλικη ζωή, πιο συχνά σε γυναίκες

και έχει σοβαρότερη πορεία και λιγότερη ανταπό-
κριση στη φαρμακευτική αγωγή. Το άσθμα που
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το
επαγγελματικό άσθμα, που σχετίζεται με έκθεση
σε υλικά στον χώρο της εργασίας. Το νυχτερινό
άσθμα που σχετίζεται με γαστροοισοφαγική πα-
λινδρόμηση. Το άσθμα σε περιπτώσεις παχυσαρ-
κίας σχετίζεται με γαστροοισοφαγική παλινδρό-
μηση και διακρίνεται από επίμονα συμπτώματα
και μειωμένη ανταπόκριση στην αγωγή.

Η διάγνωση του βρογχικού άσθματος γίνεται με
τη λήψη ενός καλού ιστορικού. Είναι το πρώτο βή-
μα που θέτει την κλινική υποψία του βρογχικού
άσθματος. Βασική εξέταση στον έλεγχο του
άσθματος είναι η σπιρομέτρηση. Είναι πολύ εύκο-
λη και ανώδυνη εξέταση, κατά την οποία ο ασθε-
νής εκπνέει με δύναμη μέσα στο σπιρόμετρο και
έτσι εκτιμάται η αναπνευστική λειτουργία. 

Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης σε ασθενείς
που εμφανίζουν συμπτώματα και συμβατή κλινική
εικόνα αλλά φυσιολογική σπιρομέτρηση μπορούν
να εφαρμοστούν δοκιμασίες πρόκλησης της αντι-
δραστικότητας των βρόγχων. Όταν υπάρχει ιστορι-
κό ατοπίας μπορούν να γίνουν δερματικές δοκιμα-
σίες ή ανίχνευση των ειδικών IgE RAST στο αίμα
για τον εντοπισμό υπερευαισθησίας σε συγκεκρι-
μένους αλλεργικούς παράγοντες. 
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Είναι μια χρόνια φλεγμονή 
των αεραγωγών που οδηγεί 
σε στένωση των βρόγχων

Ποια είναι η θεραπεία
«Στόχος μετά τη διάγνωση του άσθματος είναι η επίτευξη του ελέγχου των συμπτωμάτων, η
βελτίωση της ποιότητας ζωής, ώστε να έχει ο ασθενής μια φυσιολογική καθημερινότητα, και η
αποφυγή των παροξύνσεων. Ανάλογα με την ευκολία ή όχι με την οποία ελέγχουμε τα
συμπτώματα και τις παροξύνσεις του άσθματος, το χωρίζουμε σε ήπιο, μέτριο ή σοβαρό μη
ελεγχόμενο άσθμα. Κάθε στάδιο απαιτεί και μεγαλύτερες δόσεις ή συνδυασμό εισπνεόμενων
από του στόματος ή και ενέσιμων παραγόντων για την επίτευξη του ελέγχου», επισημαίνει ο
γιατρός. «Η θεραπεία περιλαμβάνει ρυθμιστικά φάρμακα, που επιτυγχάνουν τη μείωση της
φλεγμονής των αεραγωγών, ανακουφιστικά φάρμακα, συμπληρωματικά φάρμακα, ενώ τα
τελευταία χρόνια μπήκαν στη θεραπευτική φαρέτρα τα μονοκλωνικά αντισώματα, που άλλαξαν
το τοπίο καθώς πέτυχαν τον καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων», αναφέρει ο κ. Βάσσος.

Δημήτριος Βάσσος, 
πνευμονολόγος-φυματιολόγοςΒ Ρ Ο Γ Χ Ι Κ Ο  Α Σ Θ Μ Α

Η νόσος όλων των ηλικιών



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς ο μήνας Μάιος ήταν μια πολύ σημαντική
περίοδος, όπου οι σχέσεις σας με τους άλλους
έγιναν ακόμη πιο σημαντικές. Έχετε κινηθεί με
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση προς μια κατεύθυν-
ση, ενώ το επόμενο διάστημα θα είναι το τοπίο πιο
ξεκάθαρο, ώστε να πάρετε τις τελικές σας απο-
φάσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους τα οικονομικά θέματα
έχουν πλέον ενεργοποιηθεί και γνωρίζετε τις
ανάγκες σας. Είναι η περίοδος που θα χρειαστεί
επίσης να ξανασκεφτείτε κάποια πράγματα που
αφορούν τη συναισθηματική σας ζωή. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη βρίσκεται και σήμερα στο δικό σας
ζώδιο, ύστερα από μια χθεσινή Νέα Σελήνη που
ενεργοποίησε πολλά θέματά σας. Είστε και σή-
μερα έτοιμοι να κάνετε το πρώτο και το πιο ση-
μαντικό βήμα για μια σκέψη σας, που θα υλοποι-
ηθεί άμεσα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Όταν η Σελήνη ενεργοποιεί το δωδέκατο ηλιακό
σας σπίτι, κάποια πράγματα δεν είναι και τόσο
τακτοποιημένα, όπως θα θέλατε να είναι. Έτσι,
οι συνθήκες θα δυσκολέψουν τις αποφάσεις
σας, εφόσον θα ταλαντεύεστε για κάποιο διά-
στημα με θέματα υγείας και εργασίας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Μάιος σάς έδωσε κάποια ευχάριστα γεγονότα,
αλλά και σας δημιούργησε την αίσθηση ότι οι
στόχοι σας παραμένουν ενεργοί και περιμένουν
από εσάς να τους ολοκληρώσετε. Δεν έχετε άλλη
επιλογή από το να προχωρήσετε στην υλοποίησή
τους, στις αρχές του καλοκαιριού.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Επαγγελματικές και σήμερα θα είναι οι αναζη-
τήσεις σας, όπου παλιές και νέες σκέψεις θα
σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας.
Ίσως, μάλιστα, να είστε πολύ κοντά σε μια επαγ-
γελματική επιτυχία, για την οποία έχετε προ-
σπαθήσει πάρα πολύ. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είναι μια επίσης θετική μέρα για εσάς, όπου θα
μπορέσετε να βάλετε σε σειρά κάποιες υποχρεώ-
σεις σας, ή ακόμη και κάποια νομικά έγραφα που
έχουν προκύψει. Γενικότερα, το επόμενο διάστη-
μα οικονομικές υποθέσεις θα έρθουν και πάλι
στο προσκήνιο.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Συζητήσεις και διευκρινίσεις θα υπάρξουν αυτό
το διάστημα για εσάς του τρίτου δεκαημέρου,
όπου θα σας απασχολήσουν εκτός από τα οικονο-
μικά σας και οι σχέσεις σας με τους άλλους. Είναι
σίγουρο ότι κάτι δεν σας ικανοποιεί και χρειάζε-
ται να πάρετε το επόμενο διάστημα δραστικές
αποφάσεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οι σχέσεις σας θα είναι εκείνες που θα σας απα-
σχολήσουν έντονα και θα μπορέσετε να περι-
φρουρήσετε τα συναισθήματά σας. Γενικότερα,
νιώθετε έτοιμοι για το επόμενο βήμα σε προσω-
πικό επίπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να πάρετε απο-
φάσεις πριν από τις 19 Ιουνίου.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε έτοιμοι να δράσετε μέσα από τα επαγγελ-
ματικά σας, να κάνετε κάποιες κινήσεις που θα
σας βοηθήσουν ουσιαστικά και να ανοίξετε νέους
δρόμους σε κάθε ευκαιρία που θα σας δοθεί.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Μάιος τελειώνει με ένα ευχάριστο γεγονός ή
μια πολύ καλή εξέλιξη στην προσωπική σας ζωή.
Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε με τα
πρόσωπα που θα σας δώσουν λύσεις και θάρρος,
ώστε να προχωρήσετε και να κερδίσετε τους στό-
χους σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς έχουν αρχίσει να αλλάζουν
οι συνθήκες που επικρατούσαν έως σήμερα στο
οικογενειακό σας περιβάλλον. Μπορεί, επίσης,
το τέλος της άνοιξης να σας βρήκε με βαλίτσες
στο χέρι ή με έντονη διάθεση να αλλάξετε τόπο
κατοικίας. 
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Hτελευταία μέρα του Μαΐου συνεχίζει να
μας δίνει αισιόδοξες πινελιές στην
καθημερινότητά μας, υλοποιώντας
πολλές από τις σκέψεις μας. Η Σελήνη

βρίσκεται και σήμερα στο ζώδιο των Διδύμων,
όπου ενισχύει την ανέμελη και πολλές φορές
απροβλημάτιστη πλευρά μας, καθώς οι
περισσότεροι από εμάς θα βλέπουν το ποτήρι
μισογεμάτο. 



Η
διαφαινόμενη αδυναμία της ΕΕ να
λάβει δραστικές και γενναίες απο-
φάσεις για τη στήριξη των ευρωπαϊ-
κών νοικοκυριών και επιχειρήσεων

από τη λαίλαπα της ενεργειακής ακρίβειας, ως
αποτέλεσμα κυρίως του πολέμου στην Ουκρα-
νία, είναι απογοητευτική, κυρίως διότι πρόκει-
ται για déjà vu.

Τότε, στις αρχές της προηγούμενης δεκαε-
τίας, όταν ερχόταν η δημοσιονομική κρίση, η
εξαιρετικά καθυστερημένη αντίδραση της ΕΕ,
με ευθύνη κυρίως της Γερμανίας, οδήγησε στο
να μην αντιμετωπιστεί η κρίση έγκαιρα και απο-
τελεσματικά, να διαχυθεί σε αρκετές ευρωπαϊ-
κές χώρες και να κρατήσει για μεγάλο χρονικό
διάστημα, καταταλαιπωρώντας αρκετές κοινω-
νίες, με πρώτη τη δική μας. Και φυσικά, νομοτε-
λειακά, η κρίση αυτή οδήγησε με τη σειρά της
στην αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και την εξ
αυτής διεύρυνση της απόκλισης μεταξύ του ευ-
ρωπαϊκού Βορρά και του ευρωπαϊκού Νότου.

Το πάθημα δείχνει να μην έγινε μάθημα.
Βρισκόμαστε εδώ και τρεις μήνες αντιμέτω-

ποι με την κατά γενική εκτίμηση μεγαλύτερη
κρίση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ευρω-
παϊκές κοινωνίες στενάζουν κάτω από το βάρος
της γενικευμένης ακρίβειας -όχι μόνο οι νότιοι,
ακόμη και οι κραταιοί Γερμανοί- αλλά η ΕΕ επι-
βεβαιώνει τον χαρακτηρισμό που της απέδωσε
εύστοχα ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης: είναι
ένα αργοκίνητο υπερωκεάνιο που βλέπει το πα-
γόβουνο αλλά αργεί δραματικά να αλλάξει πο-

ρεία. Πάλι με ευθύνη κυρίως του Βερολίνου και
κάποιων χωρών του ευρωπαϊκού Βορρά οι δια-
δικασίες εξαντλούνται σε ατέρμονες συζητή-
σεις, χωρίς δραστικές αποφάσεις για στήριξη
των πολιτών. Οι ηγεσίες των παραπάνω χωρών
θεωρούν ότι μια συνολική απάντηση σε ένα ει-
σαγόμενο πρόβλημα, όπως αυτό της ενεργει-
ακής κρίσης, πάει κόντρα στα συμφέροντά
τους. Πρόκειται ωστόσο για μια κοντόφθαλμη
και μυωπική πολιτική λογική, την οποία και αυ-
τές θα βρουν μπροστά τους.

Είναι πρόσφατο το παράδειγμα των γαλλικών
εκλογών, που χτυποκάρδισαν ολόκληρη την ΕΕ
μπροστά στον ορατό κίνδυνο εκλογής της ακρο-
δεξιάς Μαρίν Λεπέν στο τιμόνι της δεύτερης
ισχυρότερης ευρωπαϊκής χώρας.

Το ερώτημα είναι ένα και οι ηγέτες των 27 που
βρίσκονται από χθες στις Βρυξέλλες πρέπει να
το έχουν συνέχεια κατά νου: «Ποια Ευρώπη
επιθυμούν και οραματίζονται οι πολίτες της;
Την Ευρώπη της εργασίας, της αλληλεγγύης,
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτι-
κής εμβάθυνσης ή την Ευρώπη των αριθμών,
των τραπεζών και της κερδοσκοπίας;».

Κάποιοι το ψελλίζουν ήδη. Άλλοι το υπονο-
ούν. Όλοι πάντως έχουν κατά νου ότι αν η Ευ-
ρώπη δεν αλλάξει εγκαίρως, προς την κατεύ-
θυνση των αρχών της ιδρυτικής της διακήρυ-
ξης, είναι καταδικασμένη αργά ή γρήγορα να
«πεθάνει» πολιτικά. Οι αποφάσεις που ελήφθη-
σαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορονοϊού ήταν γενναίες και σχετικά γρήγορες.

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και ο
αδιανόητος μέχρι πρόσφατα πόλεμος στην
Ουκρανία κατάδειξαν πέραν πάσης αμφιβο-
λίας την ανάληψη ηγετικού ρόλου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αναδυό-
μενων προκλήσεων ασφαλείας. Σήμερα μια
νέα καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων συνεπάγεται
για τους Ευρωπαίους καταναλωτές πρόσθετη
επιβάρυνση με επιπλέον 230 δισ. ευρώ για την
κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Θα το
τολμήσουν; 

Είθε. Προφανώς οι λύσεις δεν είναι εύκο-
λες και απαιτούν μεθοδικότητα και βούληση,
αλλά, όπως έχει πει και ο Κένεντι, κάθε κα-
τόρθωμα αρχίζει από την απόφαση να το προ-
σπαθήσεις. Αν δεν το πράξουν, τότε το αίσθη-
μα του ελλείμματος αλληλεγγύης που ήδη
υπάρχει διάχυτο, ας μη γελιόμαστε, στις ευ-
ρωπαϊκές κοινωνίες θα μεγαλώσει. Και μαζί
του θα θεριέψουν ξανά ο ευρωσκεπτικισμός
και το διαβρωτικό του αποτέλεσμα στη συνο-
χή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τότε, στα πέτρινα χρόνια, κάποιοι κρύφτηκαν
πίσω από εύκολες, στερεοτυπικές προσεγγί-
σεις του τύπου «οι τεμπέληδες του Νότου» για
να δικαιολογηθούν. Σήμερα δεν υπάρχουν αυ-
τά. Σήμερα απειλείται το επίπεδο διαβίωσης
όλων ανεξαιρέτως των Ευρωπαίων πολιτών. Για
να μην πούμε ότι για κάποιους εξ αυτών διακυ-
βεύεται η ίδια η επιβίωση. Είναι ώρες μεγάλης
ευθύνης για τους Ευρωπαίους ηγέτες…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ευρώπη, ώρα μηδέν

Αν η Ευρώπη δεν
αλλάξει εγκαίρως

προς την
κατεύθυνση των

αρχών της
ιδρυτικής της

διακήρυξης, είναι
καταδικασμένη

αργά ή γρήγορα να
«πεθάνει»

πολιτικά
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