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Η
ιστορική επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουά-
σιγκτον, η τιμή τού να είναι ο πρώτος Έλλη-
νας πρωθυπουργός που μίλησε στο Κογ-
κρέσο, η πολύ θερμή συνάντησή του με τον

πρόεδρο Μπάιντεν και κυρίως όσα ειπώθηκαν σε αυτήν
έχουν ενοχλήσει την Άγκυρα σε βαθμό παράκρουσης.
Η σημασία που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δεδο-
μένη στιγμή στον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη πε-
ριοχή είναι μεγάλη, ενώ παραλλήλως δεν παύουν να
βλέπουν με καχυποψία την Τουρκία -παρά τα «στραβά
μάτια» σε επιμέρους ζητήματα- όσο συνεχίζει αυτή την
επαμφοτερίζουσα στάση σε μια σειρά σημαντικών ζη-
τημάτων για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ωστόσο, δεν παύει να αποτελεί μια περιφερειακή δύ-
ναμη σε μια ευαίσθητη περιοχή και σε μια κρίσιμη χρο-
νικά συγκυρία - και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να

διαφεύγει της προσοχής κανενός στην Αθήνα. Ούτως ή
άλλως, υπάρχει μια σειρά λεπτομερειών που δεν αφή-
νει κανέναν να το ξεχάσει. Όπως, για παράδειγμα, την
ώρα που η Ουάσιγκτον έχει πλημμυρίσει... Ελλάδα, που
τα γαλανόλευκα έχουν ντύσει και κυριολεκτικά και με-
ταφορικά την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, το άγρυπνο μάτι
της Άγκυρας παρακολουθεί από την κλειδαρότρυπα και
κρυφακούει αυτά που συμβαίνουν και ενισχύουν την
ελληνοαμερικανική συμμαχία.

Μπορεί τα φώτα να πέφτουν πάνω στην κεντρική
σκηνή, στο Οβάλ Γραφείο και την αίθουσα της Γερου-
σίας, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε την
επιχείρηση «γοητεία» του αμερικανικού κοινού, όμως
στα λιγότερο φωτισμένα δωμάτια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών και στενός συνερ-
γάτης του Ερντογάν Σεντάτ Ονάλ συναντήθηκε με την

Αμερικανίδα ομόλογό του Γουέντι Σέρμαν στο πλαίσιο
της προετοιμασίας της ατζέντας για την επίσημη επί-
σκεψη του προϊσταμένου του, του υπουργού Εξωτερι-
κών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Τρεις μέρες μετά την απογείωση του πρωθυπουργι-
κού αεροσκάφους από την Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη
θα προσγειώνεται ο Τσαβούσογλου, προσκεκλημένος
του Άντονι Μπλίνκεν για να συμμετάσχει στη Παγκό-
σμια Σύνοδο για τη Μετανάστευση και στην συνέχεια θα
έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Το σίγουρο είναι ότι η συνάντηση Τσαβούσογλου -
Μπλίνκεν σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συναγωνι-
στεί τη συνάντηση Μητσοτάκη - Μπάιντεν. Ούτως ή άλ-
λως, ο σουλτάνος περιμένει πάνω από το τηλέφωνο την
κλήση του Αμερικανού προέδρου για συνάντησή τους.
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Μ
ε τον αέρα μιας χώρας ισχυ-
ρής στο διεθνές στερέωμα, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης απη-
ύθυνε ενώπιον του Κογκρέ-

σου μια ιστορική και συγκινητική ομιλία
που άγγιξε όχι μόνο τους Αμερικανούς αλλά
και ολόκληρη την Ομογένεια και τον Ελλη-
νισμό. Ο πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά
μηνύματα τόσο για το Ουκρανικό όσο και για
την τουρκική προκλητικότητα. Αναφέρθηκε
στις στενές ελληνοαμερικανικές σχέσεις, το
Κυπριακό και το Ενεργειακό.

Συγκεκριμένα, από την έδρα της Αμερι-
κανικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον
πόλεμο στην Ουκρανία για να τονίσει ότι η
Ελλάδα είναι στο πλευρό του λαού που
αγωνίζεται, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν
πρέπει να πετύχει ο Πούτιν», όπως και τα
απολυταρχικά καθεστώτα ανά τον κόσμο.
Κάνοντας έναν συγκινητικό παραλληλι-
σμό μεταξύ της πολύπαθης Μαριούπολης
και του αγώνα των πολιορκημένων του
Μεσολογγίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα απερίφραστα
στέκεται δίπλα στην Ουκρανία κόντρα
στην επιθετικότητα του Πούτιν.

Ζωηρά χειροκροτήματα
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ζωηρά

χειροκροτούμενος κάλεσε βουλευτές και
γερουσιαστές των ΗΠΑ να μην ξεχνούν
«την ανοιχτή πληγή της διχοτόμησης της
Κύπρου», ξεκαθαρίζοντας ότι «κανείς δεν

μπορεί να δεχτεί μια λύση δύο κρατών
στην Κύπρο». Όμως, ο πρωθυπουργός
δεν παρέλειψε να στείλει έμμεσο μεν αλ-
λά ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, κα-
λώντας σε άμεσο τερματισμό των υπερ-
πτήσεων στα ελληνικά νησιά και ξεκαθα-
ρίζοντας ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία πα-
ραβίαση της εθνικής κυριαρχίας: «Η Ελ-
λάδα είναι πάντοτε ανοιχτή στον διάλογο.
Θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής. Δεν
θα δεχτούμε καμία συμπεριφορά που πα-
ραβιάζει την εθνική μας κυριαρχία. Θα
πρέπει να σταματήσουν άμεσα οι υπερ-
πτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά».

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανα-
φέρθηκε στο ενεργειακό, κάνοντας μνεία
στη σημασία της Αλεξανδρούπολης και το-
νίζοντας τις επενδύσεις που γίνονται για
υγροποιημένο φυσικό αέριο όχι μόνο για
την Ελλάδα αλλά και για τους γείτονές μας.

«Η δημοκρατία ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ»
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ζητήμα-

τα αυτοδιάθεσης, ελευθερίας και δημοκρα-
τίας: «Είναι δύσκολο για εμάς να συνειδητο-

ποιήσουμε την αξία της ιδέας της αυτοδιάθε-
σης που γεννήθηκε πριν από 25 αιώνες. Τότε
γυναίκες και δούλοι δεν είχαν δικαίωμα στη
δημοκρατία, αυτό το μάθημα δεν χάθηκε από
τους ιδρυτές πατέρες που διαμόρφωσαν το
Αμερικανικό Σύνταγμα βάσει των διδαγμάτων
της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και ήταν έξυπνοι
ώστε να εντάξουν τις απαραίτητες εξισορρο-
πήσεις. Η θέσπιση της δημοκρατίας στις ΗΠΑ
έφερε τη μεγαλύτερη επέκταση της δημοκρα-
τίας και της ελευθερίας που γνώρισε ποτέ η
ανθρωπότητα».

«Πέρσι η Ελλάδα γιόρτασε τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση του 1821. Αυτό που μας δίδαξε
η Αμερικανική Επανάσταση ήταν ότι πρέπει να
πολεμάμε για την ελευθερία μας ακόμη και
όταν οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος μας»,
πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρ-
θηκε στους δεσμούς Ελλάδας - ΗΠΑ από την
εποχή της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι τις
μέρες μας: «Αντικαταστήστε τη λέξη “Ελλά-
δα” με τη λέξη “Ουκρανία” και οι ομοιότητες
αναδύονται εύγλωττα. Όπως στη Μαριούπο-
λη, έτσι και στο Μεσολόγγι το 1826 οι υπερα-

σπιστές της πόλης απέκρουσαν τη μία επί-
θεση μετά την άλλη προτού παραδοθούν χά-
νοντας τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και
πολλά παιδιά. Ακόμη και σήμερα δεν έχου-
με ξεχάσει τους Αμερικανούς εθελοντές
που χάρισαν τη ζωή τους στη μάχη για την
ελευθερία της Ελλάδας, ούτε και όλους όσοι
απέστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια. Το πρώ-
το σχολείο δημιουργήθηκε στην Αθήνα το
1831 από τον Αμερικανό Χιλ. Ακόμη και μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το σχέδιο Μάρσαλ
βοήθησε τη χώρα μας να ορθοποδήσει μετά
τις καταστροφές του πολέμου και του εμφυ-
λίου. Έλληνες που σώθηκαν από τον πόλεμο
έγιναν συγγραφείς στις ΗΠΑ, πολλοί εξ αυ-
τών μετείχαν ενεργά στον αγώνα κατά της
δουλείας».

«Οι δύο χώρες μας πάντα βρέθηκαν στη
σωστή πλευρά της Ιστορίας, πολέμησαν τους
εσωτερικούς τους δαίμονες, αλλά εξήλθαν
ισχυρότερες δικαιώνοντας τις αξίες των προ-
γόνων μας. Αυτή η 200ή επέτειος είναι μια
υπενθύμιση των αξιών που μας φέρνουν κον-
τά και των καθηκόντων που έχουμε μπροστά
μας», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουρ-
γός παρουσίασε τους χάρτες της «Γαλάζιας
Πατρίδας» στην πρόεδρο της Βουλής των Αν-
τιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
στην Ουάσιγκτον
Αμαλία Κάτζου

Ο πρωθυπουργός έστειλε
πολλαπλά μηνύματα τόσο για
το Ουκρανικό όσο και για την
τουρκική προκλητικότητα: 
«Ο αναθεωρητισμός της
Άγκυρας δεν θα γίνει ανεκτός»

Ιστορική ομιλία
Μητσοτάκη 
στο Κογκρέσο
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Με επικριτική διάθεση αντιμετώπισε σύσσωμη η αντι-
πολίτευση την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.
Στον ΣΥΡΙΖΑ επισήμως μπορεί να δηλώνουν ότι θα περι-
μένουν να ολοκληρωθεί η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη
στην Ουάσιγκτον, κορυφαία όμως στελέχη του κόμματος
με δημόσιες παρεμβάσεις τους έκαναν λόγο για αποτυ-
χία. Πάντως, κύκλοι του κόμματος υποστήριζαν ότι για να
στεφθεί με επιτυχία το ταξίδι του πρωθυπουργού θα
έπρεπε να έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
� Αποτροπή πώλησης των F-16 στην Τουρκία και όχι νέο

ράλι εξοπλισμών με αγορά F-35 ύψους 4 δισ. ως αντι-
στάθμισμα.

�Ρητή καταδίκη της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο.

� Προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση της Τουρκίας στη
νέα αρχιτεκτονική ενέργειας.
Στο ίδιο ύφος και η κριτική από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που

σε ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «προτεραιότητα
από το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είναι να
υπάρξει σαφής δέσμευση ότι δεν θα επιβραβευτεί με νέ-
ους εξοπλισμούς η Τουρκία, που συμπεριφέρεται ως
διεθνής ταραξίας μη σεβόμενη τις αρχές της καλής γει-
τονίας, τις διεθνείς συνθήκες στη Μεσόγειο, τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα στο εσωτερικό της και εν μέσω αυτής
της γεωπολιτικής κρίσης κάνει παζάρι πάνω στην προ-
σπάθεια χωρών της ΕΕ να νιώσουν ασφάλεια» και προ-
σθέτει πως «η ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για ένα νέο

δαπανηρό εξοπλιστικό πρόγραμμα με την αγορά μιας
μοίρας F-35 δεν μπορεί να θέτει σε δεύτερο πλάνο αυτή
την προτεραιότητα». Με σκληρή γλώσσα το σχόλιο του
ΚΚΕ που αναφέρει πως «ο κύριος Μητσοτάκης “λανσά-
ρει” στις ΗΠΑ τον ρόλο του ελληνικού κράτους ως “καλού
παιδιού” στο ΝΑΤΟ αλλά και ως “μεσάζοντα” για τις ενερ-
γειακές μπίζνες που προωθούνται -με κυρίαρχο τον ρόλο
των ΗΠΑ- στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία».

Για «επικοινωνιακή φούσκα της ΝΔ» έκανε λόγο ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ
σε «τρύπα στο νερό» αναφέρθηκε ο γγ του ΜέΡΑ25 Γιά-
νης Βαρουφάκης.

ΑΝΤ.ΑΝΤ. 

«Καρφιά» της αντιπολίτευσης για το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ

Δυναμικό comeback της Ελλάδας

«Μ
ια εικόνα, χίλιες λέ-
ξεις» ήταν η χθεσινή,
εξόχως τιμητική πα-
ρουσία και ομιλία του

Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην Ολομέλεια του Κογκρέσου,
καθώς η ενθουσιώδης υποδοχή που του
επιφύλαξαν γερουσιαστές και βουλευτές
αποτέλεσε τρανή απόδειξη του νέου ανα-
βαθμισμένου προφίλ της Ελλάδας.

Παράγοντες που έζησαν από κοντά το
προηγούμενο διήμερο στην Ουάσιγκτον
επιβεβαιώνουν πως οι ΗΠΑ αντιμετωπί-
ζουν πλέον την Ελλάδα ως μια δημοκρα-
τία-σημείο αναφοράς στην Ανατολική Με-
σόγειο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
έναν αξιόπιστο εταίρο με σταθερές θέσεις
εν μέσω ενός περιβάλλοντος παρατεταμέ-
νης διεθνούς αστάθειας. Σε αυτό το πλαί-
σιο, οι δύο πλευρές εμβάθυναν σε συγκε-
κριμένους τομείς και με απτά αποτελέ-
σματα τον εν εξελίξει στρατηγικό διάλογο
ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Άριστη χημεία
Το εντυπωσιακότερο ίσως στιγμιότυπο

της άριστης χημείας ανάμεσα σε Μητσο-
τάκη και Μπάιντεν ήταν η επισφράγιση
πως η Ελλάδα εντάσσεται στο πρόγραμμα
των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς
F-35. Μάλιστα, η προοπτική να μπει η
Lockheed Martin ως στρατηγικός εταίρος
με μειοψηφικό ποσοστό στην ΕΑΒ δεν
αποκλείεται να επιταχύνει τις εξελίξεις

και να φέρει τα F-35 νωρίτερα από το
2028 στην Αθήνα. Η εν λόγω εξέλιξη δεν
πρέπει πάντως να συγχέεται επ’ ουδενί
λόγω με το τουρκικό αίτημα για αγορά F-
16, όπως σπεύδουν να διευκρινίσουν αρ-
μόδιες κυβερνητικές πηγές. 

Το μήνυμα
Η Αθήνα δεν δείχνει να ανησυχεί επ’

αυτού αφενός γιατί φαντάζει τούτη την

ώρα δύσκολο να καμφθούν οι αντιρρήσεις
στο Κογκρέσο, αφετέρου επειδή τα συγ-
κεκριμένα αεροσκάφη ακόμη και μετά
την αναβάθμισή τους, εφόσον αυτή γίνει,
«κοσμούν» και την ελληνική Πολεμική
Αεροπορία και σε καμία περίπτωση διατα-
ράσσουν υπέρ της Άγκυρας την ισορροπία
στον αέρα πάνω από το Αιγαίο. 

Το μήνυμα εξάλλου του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη πίσω από την πρώτη γραμμή των

δηλώσεών του τόσο στη δεξίωση στον
Λευκό Οίκο όσο και κατά την ομιλία του
στο Κογκρέσο ήταν πέραν πάσης αμφι-
σβήτησης: δεν νοείται σοβαρή εξομάλυν-
ση των σχέσεων Δύσης - Τουρκίας αν δεν
απέχει πρωτύτερα η Άγκυρα από επιθετι-
κές ενέργειες κατά της Ελλάδας και της
Κύπρου.

Σημαντικές πάντως προοιωνίζονται και
οι εξελίξεις στο ενεργειακό επίπεδο.
Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι
φέρεται να τόνισαν προς την ελληνική
πλευρά ότι ο σχεδιασμός και η προπαρα-
σκευή της ως προς το project της ενερ-
γειακής ασφάλειας και της ταχύτερης δυ-
νατής απεξάρτησής της από τα ρωσικά
καύσιμα προπορεύονται σημαντικά της
αντίστοιχης άλλων ευρωπαϊκών κρατών,
κάτι που αναμένεται να επιβραβευτεί,
όπως αφήνουν να εννοηθεί αμερικανικές
πηγές. Η Ουάσιγκτον δείχνει να ποντάρει
στην αναβάθμιση των υποδομών τόσο στη
Ρεβυθούσα όσο και στην Αλεξανδρούπο-
λη, ενώ επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον
στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπου η Ελ-
λάδα εμπλέκεται ενεργά τόσο στο καλώ-
διο με την Αίγυπτο όσο και στο Euroasia
Interconnector. Επιπλέον, η Αθήνα φιλο-
δοξεί να λειτουργήσει ως σύνδεσμος
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ προκειμέ-
νου να καταστεί δυνατή μια γενναία πα-
ρέμβαση στη διεθνή τιμή του φυσικού αε-
ρίου ενόψει και της έκτακτης Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ στα τέλη του Μαΐου.
Εξάλλου, ο Έλληνας πρωθυπουργός διε-
μήνυσε πως για να συνεχίσει να είναι αρ-
ραγές το μέτωπο κατά της Ρωσίας, νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις στην Ευρώπη δεν
πρέπει να επιβαρυνθούν με δυσανάλογο
μεγάλο κόστος. 

mourelatos.sp@gmail.com 

Ουάσιγκτον
Σπύρος Μουρελάτος

Ενθουσιώδης υποδοχή από γερουσιαστές
και βουλευτές στον Κυριάκο Μητσοτάκη 

- Το πρόγραμμα για τα F-35 και οι συνέργειες στα ενεργειακά
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Σ
υμβολισμούς, χαμόγελα, πειράγ-
ματα, selfies και ελληνική μουσι-
κή δημιούργησαν ένα χαλαρό και
ιδιαιτέρως φιλικό κλίμα στον

Λευκό Οίκο. 

Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν φρόντισαν
από την πρώτη στιγμή να επιβεβαιώσουν
το άριστο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών,
σκορπώντας ικανοποίηση στην κυβέρνη-
ση που ξαφνιάστηκε από την τόσο θερμή
υποδοχή που τους επιφύλαξε το προεδρι-
κό ζεύγος, κάτι που επεσήμανε αρκετές
φορές ο πρωθυπουργός: «Η σύζυγός μου,
οι κόρες μου, οι συνεργάτες μου και εγώ
είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για τη
θερμή υποδοχή που μας επιφυλάξατε».

Η ελληνική γραβάτα 
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε τον

πρωθυπουργό φορώντας μια γραβάτα με
πολλές ελληνικές σημαίες, κάτι που δεν
άφησε ασχολίαστο ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. «Θαυμάζω πολύ τη γραβάτα σας», εί-
πε χαρακτηριστικά, για να του απαντήσει ο
Τζο Μπάιντεν: «Συμβολίζει τα 201 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση».

Ο Μπαϊντενάκης
Τα πειράγματα μεταξύ των δύο ηγετών

ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή, επιβε-
βαιώνοντας ότι οι σχέσεις ανάμεσα σε
ΗΠΑ και Ελλάδα είναι καλύτερες από πο-
τέ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζοντας

το «παρατσούκλι» που έχουν κολλήσει
στον Αμερικανό πρόεδρο οι ομογενείς,
τον χαιρέτησε μπαίνοντας στον Λευκό Οί-
κο ως Μπαϊντενόπουλο. Ο Τζο Μπάιντεν
χαμογέλασε, με τον πρωθυπουργό να
υποστηρίζει πως θα έπρεπε να τον λένε
Μπαϊντενάκη, που κάνει ομοιοκαταληξία
με το δικό του επώνυμο. «Μητσοτάκης,
Μπαϊντενάκης», είπε χαρακτηριστικά, ξε-
σπώντας και οι δύο στα γέλια. 

Τσάι και συμπάθεια
Όση ώρα διαρκούσαν οι συζητήσεις του

Αμερικανού προέδρου με τον πρωθυ-
πουργό, σε ένα άλλο δωμάτιο του Λευκού
Οίκου η Τζιλ Μπάιντεν καλωσόριζε τη σύ-
ζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμ-
πόφσκι με τις δύο κόρες της, τη Σοφία και
τη Δάφνη. Μάλιστα, η πρώτη κυρία των
ΗΠΑ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της
από αυτήν τη γνωριμία και αναφέρθηκε
με πολύ θερμά λόγια τόσο για τη σύζυγο
του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και για τη

χώρα μας, την οποία έχει επι-
σκεφτεί στο παρελθόν αρκετές
φορές.

Στη συνέχεια προστέθηκαν στην
παρέα και οι δύο ηγέτες, με τον Τζο
Μπάιντεν, χαιρετώντας τις κόρες του πρω-
θυπουργικού ζεύγους, να αναφέρεται
στον ρόλο της οικογένειας. Μάλιστα, η
Μαρέβα Γκραμπόφσκι προσκάλεσε τον
προεδρικό ζεύγος στη χώρα μας, με τον
Τζο Μπάιντεν να απαντά: «Θέλουμε πολύ
να επισκεφτούμε την Ελλάδα».

Ελληνική μουσική και selfies
Μόλις ολοκληρώθηκαν οι προσφωνή-

σεις και οι αντιφωνήσεις ανάμεσα στους
δύο ηγέτες, ξεκίνησε η δεξίωση προς τι-
μήν της κυβέρνησης με αφορμή τα 201
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Μια εκδήλωση που καθυστέρησε έναν

χρόνο να πραγ-
ματοποιηθεί λό-
γω της πανδη-

μίας. Η αίθουσα
γέμισε από ελληνι-

κές παραδοσιακές
μελωδίες, αλλά και το

μενού θύμιζε τη χώρα μας.
Σπανακόπιτα, παντζάρια, ντολμαδάκια
και μπακλαβάς για γλυκό, ενώ ο χώρος
ήταν στολισμένος με γαλάζιες συνθέ-
σεις. Στο επίκεντρο της δεξίωσης ήταν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς αρκετοί
Ελληνοαμερικανοί θέλησαν να φωτο-
γραφηθούν μαζί του. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της
ομιλίας στο Κογκρέσο είχε μια σύντομη
συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτρο-
πής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας
Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος στηρίζει
ανοιχτά τις ελληνικές θέσεις, ενώ έχει
ταχθεί εναντίον της αναβάθμισης των
τουρκικών F-16.

Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
Λ Ε Υ Κ Ο Σ  Ο Ι Κ Ο Σ

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Επιτροπής
Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ

Η Τζιλ Μπάιντεν με τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα
Γκραμπόφσκι και τις δύο κόρες της, Σοφία και Δάφνη

Ελληνικές παραδοσιακές μελωδίες κατέκλυσαν
τον Λευκό Οίκο

Συνάντηση 
στο οβάλ γραφείο 
του Λευκού Οίκου

Η γραβάτα του Τζο Μπάιντεν με
τις ελληνικές σημαίες
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Ανθελληνικό
παραλήρημα
από τα ΜΜΕ 
«Φαρμάκι» στάζουν και τα δημοσιεύ-
ματα του τουρκικού Τύπου. Η φιλοκυ-
βερνητική «Yeni Safak» έγραψε ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης «επιχείρησε
να βάλει στο στόχαστρο την Τουρκία»
και ότι «έδειξε τον χάρτη της Γαλάζιας
Πατρίδας κατηγορώντας την Τουρκία
για επεκτατισμό». Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος η «Aksam» και η «Sabah» που
κάνουν λόγο για «ελληνική πρόκλη-
ση» και τονίζουν το ενδιαφέρον της
Αθήνας να προμηθευτεί F-35, ενώ η
«Milliyet» χαρακτηρίζει την Ελλάδα
«51η πολιτεία των ΗΠΑ».
Το «ανατολίτικο παζάρι» της Άγκυρας
δεν φαίνεται να παράγει τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα, παρά τις διεθνείς
γεωπολιτικές εξελίξεις που ευνοούν
εν μέρει τη διαπραγματευτική θέση
της Τουρκίας. Αμφίβολη θεωρείται
ακόμη και η θετική απάντηση του Κογ-
κρέσου στο αίτημα της Άγκυρας για
νέα 40 F-16 και αναβάθμιση 80 ακόμη
μαχητικών, ενώ, προς το παρόν, δεν
υπάρχουν εξελίξεις ούτε για τα ανταλ-
λακτικά που ζήτησε προκειμένου να
κρατήσει τα αεροσκάφη της στον αέ-
ρα. Άλλωστε, ένα από τα εκβιαστικά
αιτήματα που φέρεται να έχει καταθέ-
σει η τουρκική πλευρά, προκειμένου
να αλλάξει στάση απέναντι στη Σουη-
δία και τη Φινλανδία, είναι η πλήρης
άρση του εμπάργκο που έχει επιβλη-
θεί στην πώληση δυτικών όπλων και
συστημάτων που είναι απαραίτητα για
την «επιβίωση» των Ενόπλων Δυνάμε-
ων της Τουρκίας.

Ο... Μπαϊντενόπουλος που
«τρέλανε» τον Ερντογάν 

Η
Άγκυρα δεν μπορεί να κρύ-
ψει τον εκνευρισμό της για τη
συνάντηση Μητσοτάκη -
Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο

και τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν
οι Αμερικανοί στην ελληνική αποστολή
και προβαίνει σε επιπόλαιες κινήσεις
και νέους εκβιασμούς με τον κίνδυνο να
βρεθεί ξανά διπλωματικά και πολιτικά
απομονωμένη.

Η ενόχληση του ίδιου του Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν είναι μεγάλη, με τον Τούρ-
κο πρόεδρο να χρησιμοποιεί το ζήτημα
της ένταξης της Φινλανδίας και της
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ για να εκβιάσει την
Ουάσιγκτον και να δείξει την οργή του
για την ελληνοαμερικανική συνεργασία. 

Aπειλές
Ο «σουλτάνος», μάλιστα, φαίνεται να

διεκδικεί τον ρόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν,
απειλώντας να μπλοκάρει την επέκταση
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Την
ώρα, μάλιστα, που ο Ρώσος πρόεδρος
εμφανίζεται πιο διαλλακτικός, λέγοντας
ότι «η επέκταση από μόνη της δεν είναι
απειλή», ο Ερντογάν ετοιμάζεται να
ασκήσει βέτο, ζητώντας ανταλλάγματα
από την αμερικανική κυβέρνηση.

«Ο Ερντογάν μεταμορφώνεται σε
Πούτιν», σχολιάζουν υψηλόβαθμοι
αξιωματούχοι στην Αθήνα, αποδίδοντας
την αλλοπρόσαλλη στάση του Τούρκου

προέδρου στη διπλωματική ήττα που
υπέστη. Άλλωστε, ο ίδιος είχε προαναγ-
γείλει συνάντηση με τον Αμερικανό
πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, αλλά το αίτη-
μά του βρίσκεται ακόμη σε αναμονή. Το
χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές θα
προσπαθήσει να γεφυρώσει ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου που θα βρεθεί το επόμε-
νο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες,
προκειμένου να συναντηθεί με τον ομό-
λογό του Άντονι Μπλίνκεν, ωστόσο έμ-
πειροι αναλυτές επισημαίνουν ότι δύ-
σκολα θα αλλάξει η στάση της αμερικα-
νικής πλευράς απέναντι στην Άγκυρα.

«Βράζουν» οι Τούρκοι με τη
θερμή υποδοχή Μητσοτάκη
στον Λευκό Οίκο 

Αναφορές στην τουρκική προκλητικότητα περιείχε και η συνάντηση του Νίκου
Δένδια με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, με την ελληνική
πλευρά να τονίζει ότι είναι απαράδεκτη η διαρκής απειλή πολέμου από την πλευ-
ρά της Τουρκίας αλλά και οι επιθετικές συμπεριφορές που εκδηλώνονται με μπα-
ράζ παραβιάσεων και υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά από τουρκικά μα-
χητικά. Επί τάπητος τέθηκαν ακόμη οι διμερείς σχέσεις μετά την κύρωση από το
ελληνικό Κοινοβούλιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
(MDCA), αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτε-
ρικών να εκφράζει τις ευχαριστίες του στην ελληνική πλευρά για την υποστήριξη
που παρέχει στο Κίεβο.
Η Ανατολική Μεσόγειος, η Ουκρανία αλλά και η ευρωπαϊκή αντίδραση στις εξελί-
ξεις θα βρεθούν σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των Συνόδων των Αρχηγών Γενι-
κών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις
οποίες θα συμμετάσχει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Συνάντηση Δένδια - Μπλίνκεν

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Μαθαίνω ότι ερχόμενος από
την Αμερική ο πρωθυπουργός
θα δει σοβαρά τα θεσμικά θέ-
ματα των ευρωεκλογών, δη-
λαδή τον τρόπο εκλογής με τη
λίστα, αλλά και το θέμα του
εκλογικού νόμου τον οποίο
τον «τρώει» ακόμα. 

Η σπόντα Μητσοτάκη για τη ΔΕΗ
Μου λένε ότι δεν είναι τυχαία η σπόντα που πέταξε ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο «Βήμα
της Κυριακής», όταν δήλωσε ότι «ιδιωτικά συμφέ-

ροντα ήθελαν τη ΔΕΗ ανίσχυρη και ήλπιζαν να
έχουν όφελος σκυλεύοντας το “πτώμα” μιας χρε-
οκοπημένης ΔΕΗ». Η σπόντα πήγαινε σε συγκε-

κριμένο επιχειρηματία που εδώ και καιρό προ-
σπαθεί μέσω συγκεκριμένων μιντιακών διόδων να

κατασυκοφαντήσει τη ΔΕΗ και την ηγεσία της… Το
Μαξίμου τον πήρε χαμπάρι και του έστειλε το μήνυμα… 

Συνεχής επιμόρφωση στα οικονομικά  
H θέση φέρνει υποχρεώσεις αλλά και διαρκή επιμόρφωση. Ο ανα-

βαθμισμένος στο ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, που
είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
και οδοντίατρος στο επάγγελμα, προσπαθεί να
ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τα οικονο-
μικά της χώρας αλλά και τα διεθνή οικονομι-
κά. Για αυτό ξυπνά νωρίς το πρωί, στις πέντε,
για να διαβάσει εφημερίδες, οικονομικές μελέ-
τες και ξένα δίκτυα. Επίσης, όπως μαθαίνω, έχει συ-
χνή επικοινωνία και με τον κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα… 

Κυβερνητικός παράγοντας που
έπαιζε δυνατά για περιφέρεια μέσα
στην Αττική, τώρα αρχίζει να κάνει

σκέψεις μήπως κατέβει στην περιφέ-
ρεια που ανήκει το χωριό του… 

Με ποιον άλλο υπουργό (όχι τον προ-
φανή) δεν λέει ούτε καλημέρα ο δή-
μαρχος της Αθήνας, Κώστας Μπα-

κογιάννης; 

Επειδή γίνεται πολύς λόγος για τα δικαιώ-
ματα των ΛΟΑΤΚΙ, ο πρωθυπουργός δεν
έχει αλλάξει τον προσανατολισμό του στο
να επιτρέψει τον γάμο και τα δικαιώματα
που απορρέουν από αυτόν στα άτομα που
ανήκουν στην κοινότητα αυτή. Ωστόσο, εί-
ναι προφανές ότι, όπως σε κάθε νομοσχέ-
διο, πρέπει να έχουν ωριμάσει οι συνθή-
κες για να προχωρήσει. Επίσης, βλέπει ότι
και στο κόμμα του υπάρχουν κάποιες αντι-
δράσεις που εκδηλώνονται, κυρίως, απέ-
ναντι στον στενό του σύμβουλο Αλέξη Πα-
τέλη. Ίσως και αυτός θα έπρεπε να κρατή-
σει χαμηλότερους τόνους για το ζήτημα. Γ
ΙΑ

 Ν
Α

 Ξ
Ε
Ρ
Ε
Τ
Ε
…

  

ΑΞΙΖΕΙ…

Kαι νέα υποψηφιότητα
στα δυτικά

Στον χορό των βουλευτικών
εκλογών έχει μπει και ο Αν-
δρέας Τσώκος, που έχει
παραιτηθεί από την προ-
εδρία της Ελληνικής Αρ-
χής Γεωλογικών Μεταλ-
λευτικών Ερευνών, για να
διεκδικήσει υποψηφιότητα
βουλευτή στο ψηφοδέλτιο στη Δυτική Αττική.
Από την Πειραιώς θεωρείται σίγουρη η συμμε-
τοχή του στο ψηφοδέλτιο, είναι νέος και πολύ
δραστήριος και μαζί με τον υφυπουργό Δικαιο-
σύνης Γιώργο Κώτσηρα, που ήδη είναι βουλευ-
τής στην περιοχή, μπορούν να διεισδύσουν σε
νεότερο κόσμο.

Κάπου πήρε το μάτι μου προχθές τον Μί-
μη Δομάζο, τον οποίο βράβευσε ο Δήμος
Χαϊδαρίου σε εκδήλωση για το έπος του
Γουέμπλεϊ. Το βραβείο στον «στρατηγό»
παρέδωσε ο δραστήριος και στα κομμα-
τικά αναπληρωτής υπουργός Εξωτερι-
κών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. 

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Τραπεζικός παράγοντας, ιδιαίτερα
δραστήριος και με πρόσφατες κινήσεις
συγχώνευσης με άλλη τράπεζα, ενδια-
φέρεται τώρα για την Attica Bank… 

Δεν εστάλη κανένας
λογαριασμός στο Μαξίμου

Για να καταλάβετε ότι η διαδικασία εκλογής του ΣΥΡΙΖΑ
δεν πήγε και πολύ καλά, ο Νίκος Μωραΐτης, γνωστός στι-
χουργός, συνομιλητής του Α. Τσίπρα και πιστός υπερασπι-
στής του ΣΥΡΙΖΑ στα social media, όταν ρωτήθηκε για τους
150.000 που πήγαν να ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα για πρό-
εδρο του κόμματος, είπε ότι είναι θετικό
το νούμερο αλλά σε καμία περίπτωση
δεν στέλνουν ηχηρά τον λογαριασμό
στο Μαξίμου. Δηλαδή, θεωρεί ότι
δεν υπάρχει καμία πολιτική αλλαγή
που να δικαιολογεί τα πανηγύρια
στην Κουμουνδούρου. 

Ο
ι προβλέψεις που δίνουν οι
πηγές μου στο υπουργείο
Μετανάστευσης δεν είναι
καλές. Πιστεύουν ότι το

επόμενο διάστημα θα αρχίσουν νέες
προσπάθειες από την Τουρκία για
προωθήσεις μεταναστών, εκμεταλ-
λευόμενη το γεγονός ότι η Frontex
παραμένει παροπλισμένη και με τα
κονδύλιά της παγωμένα, λόγω της
έρευνας που κάνει η Olaf μετά την
παραίτηση του Φαμπρί Λεζερί. 

Ήδη κάθε μέρα έχουμε τουλάχι-
στον είκοσι παράνομες εισόδους…
Παράλληλα, ανώτατες πηγές εκτι-
μούν ότι συγκεκριμένες ομάδες και
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν
κάνει ήδη ζημιά στην Κομισιόν και
δυσφημούν τη χώρα μας για υποτιθέ-
μενα pushbacks, για τα οποία κατη-
γορούσαν και τον Λεζερί ότι έκανε τα
στραβά μάτια. Ωστόσο, οι πληροφο-
ρίες μας αναφέρουν ότι οι «Ιάσονες»
και όλες αυτές οι ΜΚΟ ενοχλούνται
πολύ με τη νομοθετική διάταξη που
έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και που
τους υποχρεώνει όταν βρίσκονται σε

υπηρεσία διάσωσης μεταναστών να
καλούν το Λιμενικό Σώμα, ώστε να εί-
ναι αυτό που θα επιβλέπει τη διάσω-
ση. Διότι η πρακτική τους τόσο καιρό
-πριν από τη διάταξη- ήταν η εξής:
Έπαιρναν τους μετανάστες από τα πα-
ράλια της Τουρκίας και τους έφερναν

εδώ και έλεγαν «πάρτε τους και δώ-
στε τους άσυλο». Και έτσι γίνονταν οι
χρυσές μπίζνες… Επίσης, όπως μου
τόνισαν οι αρμόδιες πηγές, πρώτη
φορά έχουν καθυστερήσει τα κονδύ-
λια για ένταξη των μεταναστών, ξεπέ-
ρασαν ήδη τα δύο χρόνια… 

Άρχισε νέος υβριδικός πόλεμος
από Τουρκία στα παράλια  



Τη στρατηγική για την αντιπυρική περίοδο
του 2022 παρουσίασε το υπουργείο Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με
το βάρος να πέφτει στην πρόληψη, την προ-
ετοιμασία και την άμεση επέμβαση. Όπως
επισημαίνεται, φέτος αυξήθηκαν οι επιχει-
ρησιακές δυνατότητες μέσα από στοχευμέ-
νες προληπτικές δράσεις, συνέργειες και
αναβάθμιση των μέσων και μηχανισμών κα-
ταστολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσω
του προγράμματος «ANTINERO», ύψους 50
εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης της
ΕΕ θα λάβει χώρα το μεγαλύτερο πρόγραμ-
μα προληπτικών καθαρισμών που έχει υλο-
ποιηθεί ποτέ στη χώρα, περιλαμβάνοντας
καθαρισμούς δασικών εκτάσεων, συντήρη-
ση και βελτίωση αντιπυρικών ζωνών και
συντήρηση δασικών δρόμων. Ταυτόχρονα,
άλλα 22 εκατ. ευρώ διατίθενται ήδη για κα-
θαρισμούς μέσω του προγράμματος «Δρυά-
δες».
Σημαντική προβλέπεται η ευρωπαϊκή συν-
δρομή και σε επιχειρησιακό επίπεδο, κα-
θώς για πρώτη φορά η Ελλάδα θα φιλοξενή-
σει κλιμάκια από άλλες χώρες εκ των προ-
τέρων. Πιο αναλυτικά, προβλέπεται η μετα-
στάθμευση στη χώρα μας περίπου 250 πυ-
ροσβεστών από άλλα κράτη τον Ιούλιο και
τον Αύγουστο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα χρηματοδοτήσει για πρώτη φορά τη μί-
σθωση ενός βαρέος τύπου ελικοπτέρου δα-
σοπυρόσβεσης. Σε ανθρώπινο δυναμικό η
συνολική δύναμη του ΠΣ φτάνει τις 14.616
άνδρες και γυναίκες, ανάμεσά τους και οι
500 «δασοκομάντος» - ένας θεσμός που
επιστρέφει έπειτα από πολλά χρόνια. Τέλος,
όπως αναφέρεται στην παρουσίαση, φέτος
θα είναι διαθέσιμα 46 μισθωμένα εναέρια
μέσα έναντι 31 την περσινή χρονιά.

««Κλείδωσε» ο Αποστολάκης
στο Επικρατείας
Όσο και να τρέχουν κάποιες κυρίες στον Αλέ-
ξη Τσίπρα για να μπουν στο ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας, αυτός που πρέπει να μένει ήρεμος
για την επιλογή του στο ψηφοδέλτιο είναι ο
πρώην υπουργός και ναύαρχος Δημήτρης
Αποστολάκης. Μάλιστα, μαθαίνω ότι πριν από
λίγο καιρό ο ίδιος συναντήθηκε με τον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα αυτό.

Τον πνίγει το δίκιο
τον κύριο Μίμη; 

Θ
έλει, μου λένε, ο κύριος Μίμης να
βγει στα κανάλια να καταγγείλει την
κυβέρνηση της ΝΔ ότι δεν κάνει κάτι

για το σκάνδαλο Novartis και να πει ότι η κί-
νηση του Θάνου Πλεύρη να διεκδικήσει το
ελληνικό κράτος αποζημίωση είναι ένα πυρο-
τέχνημα και διάφορα άλλα όμορφα. Βέβαια ο
κ. Παπαγγελόπουλος τόσο καιρό δεν έχει πει
κουβέντα για την ουσία της υπόθεσης που
έχει να κάνει με τη στημένη σκευωρία κατά
πολιτικών και καίγεται να μιλήσει για την άλ-
λη υπόθεση με τους γιατρούς… Βρε τον κύριο
Μίμη… Ήθελα να ’ξερα ποιος τον εμποδίζει
να δώσει συνέντευξη. Ας βγει επιτέλους,
μπας και μάθουμε και τίποτα παραπάνω…

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεσε πρό-
σωπο με πρόσωπο με Τζανακό-
πουλο και Αχτσιόγλου. Όχι στον
δρόμο, σε ταβέρνα στη Χαμολιά…

Όχι, δεν κάθισαν μαζί. Αντάλλαξαν
μια καλημέρα και μέχρι εκεί. Εντάξει,

μια καλημέρα μπορούν να λένε, δεν είναι και εχ-
θροί… 
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ΠΑΣΟΚ με σκληρό ροκ 

«Εθνική Δημιουργία»
από τον Τζήμερο 

Ήγγικεν η ώρα για τον νέο πολιτικό σχηματι-
σμό των Μπογδάνου, Φαήλου και Τζήμερου,
την «Εθνική Δημιουργία», που αναμένεται να
ανακοινωθεί σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος». Η συγκεκριμένη τριαν-
δρία ενώνει την ισχύ της, με σκοπό να κατέλθει
στις επόμενες εθνικές
εκλογές, όποτε και αν
αυτές γίνουν, με το
σκεπτικό να προσελ-
κύσει ψηφοφόρους
από τον δεξιό χώρο
και από τον «φιλελεύ-
θερο πατριωτισμό»,
ώστε να συγκεντρώσουν
τουλάχιστον ένα 3% και να μπουν στη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συμφωνηθέντα
είναι πως χρέη προέδρου θα αναλάβει τυπικά
ο Θάνος Τζήμερος, ενώ Κρανιδιώτης και Μπο-
γδάνος θα είναι αντιπρόεδροι, με τον τελευ-
ταίο να αναλαμβάνει και τον ρόλο του εκπρο-
σώπου του κόμματος. Αν «το ’στριψαν» για να
βγει ο πρόεδρος, δεν έχω μάθει, να σας πω την
αλήθεια…

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Αντιπυρική περίοδος
2022: Το βάρος 
στην πρόληψη και 
την άμεση επέμβαση

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα έχει και DJs, μα-
θαίνω, οι οποίοι θα παίξουν φουλ ροκιές.
Από AC/DC μέχρι Deep Purple. Χαμός θα γί-
νει… Θα μαζευτούνε τικ τόκερ, ινφλουέν-
σερ. Αυτό δεν θα είναι συνέδριο, happening
θα είναι. Το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας που
έλεγε κι ο Λαλιώτης παλιά… Από τη Ρίτα Σα-
κελλαρίου στους Metallica.



Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

LOCK

T
α όσα ακούγονται και γράφονται για τον Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρόθεσή του να
μην είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές σίγουρα έχουν βάση. Το πιθανότερο είναι
να μείνει τελικά εκτός ψηφοδελτίου Επικρατείας με τη θέλησή του. Άλλωστε, και πα-

λαιότερα που τον είχα ρωτήσει κατ’ ιδίαν, μου είχε πει ότι τον ενδιαφέρει πρωτίστως η ακα-
δημαϊκή του καριέρα. «Δεν αισθάνομαι επαγγελματίας πολιτικός», αυτή ήταν η ατάκα του.
Συνεπώς, δεν θα κατέβει στη μάχη του σταυρού ούτε στη Β’ Πειραιά όπως είχε ακουστεί.
Θα μου πείτε, εάν τον καλέσει ο πρωθυπουργός στην περίπτωση που η ΝΔ σχηματίσει κυ-
βέρνηση να αναλάβει κάποιο υπουργείο, ως εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, τι θα κάνει;
Προφανώς και θα δεχθεί, όπως δέχθηκε την πρώτη φορά για να υλοποιήσει ένα συγκεκρι-
μένο project, αυτό του επιτελικού κράτους… 

Τα «παιδιά» του Αλέξη και ο Τζουμάκας… 
Σάρωσαν τα πολιτικά τέκνα του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτη και καλύτερη στη νέα Κεντρική
Επιτροπή το αντίπαλον δέος του Ευκλείδη Τσακαλώτου, η Έφη Αχτσιόγλου (τομεάρ-
χης Οικονομικών). Η έκπληξη, βέβαια, ήταν ο δικηγόρος και εργατολόγος, ο Διονύ-
σης Τεμπονέρας, ο γιος του μακαρίτη Νίκου Τεμπονέρα. Επί σειρά ετών στο γραφείο
του Αλέξη Μητρόπουλου, τώρα χτίζει πολιτική καριέρα… Στην πρώτη δεκάδα για το
λεκανοπέδιο της Αττικής φαίνεται πως βρίσκονται οι Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,
Χρήστος Σπίρτζης, Νίκος Παππάς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νάσος Ηλιόπουλος και
Γιάννης Ραγκούσης, όλα αυτά χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.
Πρώτος στα Χανιά έρχεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.
Έμαθα, σάρωσε και ο Στέφανος Τζουμάκας, κι αυτός φίλος του Αλέξη και αετόπου-
λο… Φρέσκος και μικρός. Φέτος γράφτηκε στους προσκόπους…

ΤΕΤΑΡΤΗ  18 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Το φυσάνε 
και δεν κρυώνει
Αρνητικές αντιδράσεις και ειρωνι-

κά σχόλια προκάλεσαν στην Τουρ-

κία η επίσκεψη του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη στις ΗΠΑ και η εμβάθυν-

ση των ελληνοαμερικανικών σχέ-

σεων, ατμόσφαιρα που αποτυπώ-

νεται και στα τουρκικά μέσα ενη-

μέρωσης. Για «σόου» της Ελλάδας

και του Έλληνα πρωθυπουργού

στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ έκανε

λόγο το «Haber Turk», με τον αν-

ταποκριτή του να αναφέρεται στην

ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού

στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν και

τη χθεσινή του ιστορική εμφάνιση

στο Κογκρέσο. 

«Ο Μπάιντεν παρέθεσε δεξίωση

για τον Μητσοτάκη στον Λευκό Οί-

κο», είναι ο τίτλος στο εν λόγω δη-

μοσίευμα. Ιδιαίτερα επικριτική η

εφημερίδα «Μιλιέτ», σχολίασε την

επίσκεψη του Έλληνα πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με

τον Αμερικανό πρόεδρο τονίζον-

τας ότι η Ελλάδα παρέδωσε το

χρυσό κλειδί στον Μπάιντεν.

Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να

χαρακτηρίζει τη χώρα μας ως

«καημένη Ελλάδα», η οποία ενώ

έγινε αρχικά παιχνίδι των Βρετα-

νών, δεν έχει πάρει το μάθημά της

και δεν έχει καταλάβει τι θα κοστί-

σει αυτό και τώρα είναι έτοιμη

ακόμη και να εγκαταλείψει την

ταυτότητά της. «Αυτό είναι πρό-

βλημα της Ελλάδας», σημειώνει η

εφημερίδα κάνοντας λόγο για

«ύπουλο και προδοτικό παιχνίδι

των ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας».

Άντε πάλι τα ίδια. Πάνω που
είπαμε να ηρεμήσουμε και
να απολαύσουμε τις αγαστές
σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, άρ-
χισαν πάλι να φουντώνουν τα
σενάρια περί ανασχηματι-
σμού και μάλιστα… δομικού.
Μάλιστα, οι φήμες λένε ότι
θα τον ανακοινώσει ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης άμα τη επι-
στροφή του στην Αθήνα. Δο-
μικός σημαίνει ότι θα αλλά-
ξει και αρμοδιότητες υπουρ-
γείων κ.λπ. Πάντως αδυνατώ
να αντιληφθώ τι θα του προ-
σφέρει κάτι τέτοιο στο συγ-
κεκριμένο timing. 

Ουρές για τα διόδια
Μπορεί για τη ΛΑΡΚΟ να μην

υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά για την
Αττική Οδό έχουμε… ουρές χιλιομέ-
τρων από επενδυτές. Ενόψει του δια-
γωνισμού έχουν εκδηλώσει ενδια-
φέρον τέσσερις γαλλικές εταιρείες,
παρακαλώ. Για να ξέρετε, όλο το παι-
χνίδι θα καθοριστεί από τις τιμές των
διοδίων. Από το πόσο μεγάλη θα εί-
ναι η αύξηση θα εξαρτηθεί και ποιος
θα είναι ο… νικητής, αυτός που θα
κάνει την καλύτερη προσφορά, αλλά
θα μπορέσει να αποσβέσει σύντομα
την επένδυσή του. …

ΛΑΡΚΟ, όπως γεφύρι 
της Άρτας

Η υπόθεση της ΛΑΡΚΟ τείνει να εξελιχθεί σε ανέκδοτο,
αφού όχι μόνο δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα, αλλά μέσα
στη γενικότερη ύφεση κανείς δεν φαίνεται να θέλει να επεν-
δύσει. Οι αναβολές του διαγωνισμού διαδέχονται η μία την
άλλη και κανείς δεν ξέρει πού θα κάτσει η μπίλια στο τέλος. 

Τι θα κάνει ο Γεραπετρίτης; 
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Τ
ο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μπορεί να κάνει
την έκπληξη στις επόμενες εκλογές. Το πι-
στεύουν τα στελέχη, το πιστεύει ο κόσμος

μας, αρκεί να δουλέψουμε σκληρά, με όρεξη,
αδιάκοπα μέχρι τις εκλογές και να μη θεωρήσου-
με δεδομένα τα θετικά αποτελέσματα των δημο-
σκοπήσεων.

Έχουμε προτάσεις, έχουμε πρόγραμμα, η αεί-
μνηστη πρόεδρός μας Φώφη Γεννηματά ενίσχυσε
την παράταξη πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Τη θυ-
μόμαστε και είναι πολύ θετικό που το συνέδριό
μας θα την τιμήσει όπως της αξίζει.

Ειδικά στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και της
ακρίβειας που αυτή πυροδοτεί, έχουμε προτείνει: 
� Την άμεση εισαγωγή πλαφόν στη ρήτρα αναπρο-

σαρμογής των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύμα-
τος.

� Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ηλεκτρο-
παραγωγών με ειδική εισφορά.

� Τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά
αγαθά και του ΕΦΚ στα καύσιμα, για όσο χρόνο
διαρκεί η κρίση.

� Την αύξηση του κατώτατου μισθού, με όρους
πραγματικούς, που να ανταποκρίνεται στον πλη-
θωρισμό.

�Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Έχουμε τη νέα γενιά που δείχνει να επαναδρα-

στηριοποιείται. Έχουμε την τεχνολογία. Η υιοθέ-
τηση του ψηφιακού κόμματος μπορεί να ενώσει το

κέντρο με την περιφέρεια και να ακουστεί η άπο-
ψη όλων των μελών. Έχουμε τη διεθνή συγκύρια
όπου με την Covid-19 οι αρχές και οι αξίες της Σο-
σιαλδημοκρατίας και του ισχυρού κοινωνικού
κράτους ήρθαν ξανά στο προσκήνιο.

Έχουμε την ενότητα που αποτελεί το κυρίαρχο
στοιχείο για να πάμε μπροστά. Ενότητα από την
κορυφή έως τη βάση. Αυτό είναι το στοιχείο που
μπορεί να ενώσει όλες τις γενιές και όλες τις τά-
σεις και να μας κάνει ξανά κυβερνώσα πολιτική
δύναμη.

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την παράταξη και
δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Οι πολίτες έχουν ανάγκη από μια νέα αρχή, όχι

με λόγια. Μια νέα αρχή που να μπορούν να τη δουν
στην καθημερινή τους ζωή. Τόσο οι κυβερνήσεις
του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας του κ. Μητσοτάκη, πέρα από τη διαχείρι-
ση, δεν κατάφεραν να ξαναφέρουν την ελπίδα.

Να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες, ώστε
επιτέλους ύστερα από τόσα χρόνια λιτότητας και
μνημονίων να μπορεί ο πολίτης να πει ότι η επόμε-
νη μέρα είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

Αυτή την ελπίδα μπορούν πραγματικά να φέ-
ρουν ξανά το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής με τον
πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και όλα τα στελέχη και
τα μέλη στην πρώτη γραμμή.

Το συνέδριό μας θα δείξει τον νέο δρόμο.

Το ΠΑΣΟΚ και η ελπίδα για την επόμενη μέρα

τoυ 
Λευτέρη 
Χρυσοφάκη

Μέλος της 
ΓΤ Ναυτιλίας 
του ΚΙΝΑΛ,
πολιτευτής 
Α’ Πειραιά

Σ
υμβαίνουν συνεχώς, ειδικά τον τελευταίο καιρό,
εγκλήματα κάθε είδους, που αρχίζουν, δυστυχώς,
να μη σοκάρουν την ελληνική κοινωνία, καθώς από

τη διάσταση που τους δίνεται κοντεύουμε να τα συνηθί-
σουμε σαν καθημερινή πλέον «πραγματικότητα», ενώ η
σαπίλα όλο και περισσότερο βαθαίνει.

Οι σοκαριστικές πληροφορίες διαδέχονται με ταχύτη-
τα η μία την άλλη και δεν προλαβαίνουμε επί της ουσίας
να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες και στη δική μας
ζωή της αθλιότητας και της απανθρωπιάς, στην οποία
έχει κατρακυλήσει κομμάτι του περιγύρου μας, για αυτό
και αμήχανα την προσπερνάμε.

Και το ένα κακούργημα έρχεται μετά το άλλο, δείχνον-
τας ότι ο άνθρωπος έχει αλλοτριωθεί από μια άλλη, ξένη
προς τη φύση του, συμπεριφορά και έχει πάρει τον κατή-
φορο. Ταυτόχρονα, ειδικές και εκτεταμένες και λεπτομε-
ρείς περιγραφές πράξεων αδιανόητων για την κοινή λο-
γική και τη στοιχειώδη ηθική ρίχνουν σκοτάδι γύρω μας,
σκιάζουν τους ορίζοντές μας και μας αποπροσανατολί-
ζουν από βασικά και υπαρξιακά προβλήματά μας. 

Μελετώντας με αντικειμενικότητα το παρόν, μπορεί να
οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι έχουμε παραφρο-
νήσει, ότι χάθηκαν τα κριτήρια του μέτρου και του μυαλού
και κοντεύουμε να καταντήσουμε ένα απέραντο τρελοκο-
μείο! 

Όντως συναντάμε πολλά αποτρόπαια περιστατικά, είτε
έχουν να κάνουν με ενήλικες είτε με παιδιά, χωρίς αυτό,
όμως, να σημαίνει ότι μέσα στη βρομιά, στη λάσπη, στον

βούρκο δεν υπάρχουν διαμάντια.  Στην παγερότητα και
στην απονιά και στην αυξημένη εγκληματικότητα και
στην αδιαφορία και στην απανθρωπιά, που σαρώνουν
πλέον τη ζωή μας, διακρίνουμε και ανθρώπους-φωτει-
νές ηλιαχτίδες, που θερμαίνουν το πτοημένο φρόνημά
μας, έστω και αν δεν προβάλλονται, σε αντίθεση με τις
εγκληματικές πράξεις, που παίρνουν μεγάλη προβολή. 

Στην απελπισία που μας περιζώνει, αναπηδά η πα-
ρουσία ανθρώπων, κρυμμένων μέσα στον απλό λαό,
που, χωρίς φανφαρονισμούς, χωρίς φαρισαϊσμούς,
χωρίς τυμπανοκρουσίες, ενδιαφέρονται για τον συνάν-
θρωπό τους. 

Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός των τραγικών συμ-
βάντων, που σιγά σιγά μας οδηγούν σε δυσώδη αποσύν-
θεση. Έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε κάποια ερμη-
νεία ή δεν μας απασχολεί τίποτα; 

Δεν βλέπουμε ότι στην πνευματική σκότιση της κοινω-
νίας μας εμφανίζονται ερπετά με δηλητήριο, έτοιμα να
μολύνουν το σώμα της; 

Αν μπορούσαμε και αποτολμούσαμε να ανοίξουμε την
καρδιά μας ο καθένας μας και να μπούμε βαθιά μέσα της,
θα φρίτταμε από τη σύγχυση και την ακαταστασία που θα
διαπιστώναμε. 

Ένα σκηνικό πανικού μάς απειλεί, όπου τον πρώτο λό-
γο έχει η παρά φύσει ζωή, που οδηγεί στις ασθένειες σώ-
ματος και ψυχής, η έλλειψη ειρήνης, εσωτερικής και
εξωτερικής, ο άκρατος καταναλωτισμός, η εμπορευμα-
τοποίηση των πάντων, το ποδοπάτημα κάθε έννοιας δι-

καίου, ο ασυγκράτητος ανταγωνισμός, η ασυδοσία, η κα-
τάλυση πολλές φορές της νομιμότητας, ο παραλογισμός,
η έλλειψη αγωγής, ο παραμερισμός των πνευματικών εν-
διαφερόντων, ο καιροσκοπισμός, η αλλοίωση της συνεί-
δησης, η απουσία ικανών ηγετικών μορφών σε όλους
τους τομείς, η αποδοχή περίεργων προτύπων, η συμφι-
λίωση με ιδέες, που δεν μας συγκρατούν αλλά μας απο-
δομούν κ.ά. 

Την ίδια στιγμή επιχειρείται άμεσα ή έμμεσα παραπλη-
ροφόρηση και διαστροφή της αλήθειας, όταν έτσι εξυπη-
ρετούνται συμφέροντα.

Η κοινωνία μας πεθαίνει ηθικά και βρομά από τη σήψη
και δεν είναι η κατάλληλη στάση ο λήθαργος και η παθη-
τική παραδοχή του κακού και της διαφθοράς. 

Χρειάζεται αλλαγή πορείας για να σωθούμε από τον
κατακλυσμό. Όχι αλλαγή σαν πολιτικό αίτημα, αλλά αλ-
λαγή νοοτροπίας, που θα φέρει την αλλαγή στην κοινω-
νία. 

Και οι πολιτικοί, εκκλησιαστικοί, επιστημονικοί και άλ-
λοι παράγοντες αυτού του τόπου, όπως και όλοι μας, αντί
να νοιαζόμαστε για τους εαυτούς μας, είναι ανάγκη να
αποδοθούμε σε αγώνες για την αντιμετώπιση της αποσά-
θρωσης της κοινωνίας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση
φαλκιδεύουμε το μέλλον της και κατά συνέπεια και το δι-
κό μας μέλλον.

Επειδή τα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα από ό,τι αντι-
λαμβανόμαστε, δεν είναι ώρα εφησυχασμού, αλλά η
αφύπνιση είναι η μόνη επιλογή και η μόνη ελπίδα.

Η σαπίλα και η βρομιά της κοινωνίας όλο και βαθαίνουν…

τoυ 
πατέρα

Ηλία Μάκου



Ο
ι ανακοινώσεις του πρωθυ-
πουργού μετά τη συνάντησή
του με τον Αμερικανό πρόεδρο
Μπάιντεν επιβεβαίωσαν πλή-

ρως τις πληροφορίες της «Political» σχε-
τικά με την πρόθεση της Ελλάδας να μπει
στο κλειστό «κλαμπ» του F-35. Τώρα η
ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να ξεκινή-
σει τις πυρετώδεις προετοιμασίες ώστε
τα πρώτα Stealth μαχητικά να προσγει-
ωθούν στη χώρα πριν από τα τέλη της δε-
καετίας.

Την επόμενη εβδομάδα έρχεται στην
Αθήνα αντιπροσωπεία της αμερικανικής
κυβέρνησης, συγκεκριμένα του γραφεί-
ου «Joint Strike Fighter Program». Υψη-
λόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που
συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα του
Πενταγώνου θα έχουν επαφές με την
Πολεμική Αεροπορία και την πολιτική
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να
συνταχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα
το επίσημο ελληνικό αίτημα, με το οποίο
η Αθήνα θα ζητά να ενημερωθεί για τη
διαθεσιμότητα και το κόστος των μαχητι-
κών 5ης γενιάς.

Υποδομές
Η κυβέρνηση αναμένεται να εκφράσει

αρχικά το ενδιαφέρον της για μια μοίρα
F-35, δηλαδή 18 - 24 αεροσκάφη, ενώ,
όπως εισηγήθηκε το Αεροπορικό Επιτε-
λείο, στο μέλλον θα συζητηθεί το ενδε-
χόμενο απόκτησης και δεύτερης μοίρας
ώστε η ελληνική πλευρά να επωφεληθεί
από την οικονομία κλίμακος, αφού ού-
τως ή άλλως θα κατασκευαστούν οι υπο-
δομές για τη φιλοξενία του υπερσύγχρο-
νου μαχητικού. Στόχος της Αθήνας είναι
να βρεθεί η «χρυσή τομή» στο ζήτημα
της αποπληρωμής, με τις πρώτες κατα-
βολές να ξεκινούν το 2030, οπότε και θα
έχουν ολοκληρωθεί τα τρέχοντα εξοπλι-
στικά προγράμματα.

To χρονοδιάγραμμα
Το ελληνικό αίτημα (LOR για LOA)

αναμένεται να σταλεί στο Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ εντός του 2022. Ανώτατες στρατιω-
τικές πηγές εκτιμούν ότι από τη στιγμή
που η άλλη πλευρά θα παραλάβει το αί-
τημα και μέχρι να μπουν οι τελικές υπο-
γραφές θα μεσολαβήσουν τουλάχιστον
18 μήνες κατά τους οποίους θα λάβουν
χώρα οι διαπραγματεύσεις για την τελική

συμφωνία. Στο διάστημα αυτό η Αθήνα
θα ενημερωθεί τόσο για τις επιχειρησια-
κές ικανότητες του μαχητικού, το κόστος
και τη διαθεσιμότητα όσο και για τις υπο-
δομές που πρέπει να κατασκευαστούν
αλλά και τη διαδικασία εκπαίδευσης των
πιλότων και των μηχανικών που θα στε-
λεχώσουν την ή τις μοίρες των ελληνι-
κών F-35.

Η ηγεσία του Αεροπορικού Επιτελείου
διεμήνυσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι
η Πολεμική Αεροπορία είναι πανέτοιμη
να ξεκινήσει τις διαδικασίες και μάλι-
στα, όπως έγινε με τα Rafale, έτσι και με
τα F-35 θα ακολουθηθούν μέθοδοι fast
track ώστε οι υποδομές και το προσωπι-
κό να είναι έτοιμα στην ώρα τους. Μετά
την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα
στις δύο πλευρές, η Ελλάδα θα στείλει
πιλότους και μηχανικούς για εκπαίδευ-
ση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικά η
εκπαίδευση των πιλότων είναι μια δύ-
σκολη διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει
διθέσια έκδοση του αεροσκάφους και
απαιτούνται πολλές ώρες σε εξομοιωτή

προτού ο ιπτάμενος καθίσει στο «κόκ-
πιτ» του F-35.

Λάρισα, Άραξος και Σούδα
Ως πιθανές βάσεις για τη φιλοξενία

των μαχητικών 5ης γενιάς εξετάζονται η
Λάρισα, ο Άραξος και η Σούδα. Στην 115
Πτέρυγα Μάχης της Σούδας πρόκειται να
μετασταθμεύσουν στα μέσα Ιουλίου
αμερικανικά F-35, σε μια «πρόβα τζενε-
ράλε» για την παρουσία των «αόρατων»
αεροσκαφών στην Ελλάδα, ενώ θα προ-
κύψουν και ευκαιρίες συνεκπαίδευσης
με όλες τις μοίρες της Πολεμικής Αερο-
πορίας. Η βάση που θα επιλεγεί πάντως
θα πρέπει να πληροί πολύ αυστηρά πρω-
τόκολλα ασφαλείας, καθώς η αμερικανι-
κή πλευρά δεν διακινδυνεύει το ενδεχό-
μενο διαρροής απόρρητων πληροφο-
ριών. Άλλωστε, το F-35 είναι το ισχυρό-
τερο οπλικό σύστημα που διαθέτει αυτήν
τη στιγμή η Δύση και η ένταξη μιας χώ-
ρας στο πρόγραμμα προϋποθέτει πολλά
περισσότερα από την πρόθεση και την
καταβολή του τιμήματος.

Αυτό δείχνει και ο αποκλεισμός της
Τουρκίας από το πρόγραμμα, παρά το γε-
γονός ότι είναι για λίγο ακόμη συμπαρα-
γωγός του F-35. Οι άριστες σχέσεις
όμως της Αθήνας με την Ουάσιγκτον αλ-
λά και η αναγνώριση ότι η χώρα μας απο-
τελεί σταθερό σύμμαχο των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ αλλά και παράγοντα σταθερότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο επέτρεψαν
στις δύο πλευρές να εκκινήσουν τις δια-
δικασίες για το πιο προηγμένο αεροπο-
ρικό όπλο που διαθέτει η φαρέτρα της
Δύσης.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Την επόμενη εβδομάδα 
στην Αθήνα αντιπροσωπεία
της αμερικανικής κυβέρνησης
για επαφές με την Πολεμική
Αεροπορία

Ανοιχτός ο διάδρομος για 
να «προσγειωθούν» τα F-35



Τ
ην απόφαση της Ελλάδας να
προβεί στην αγορά σμήνους από
τα υπερσύγχρονα αμερικανικά
μαχητικά αεροσκάφη F-35 ανα-

κοίνωσε στον πρόεδρο τον ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν ο πρωθυπουργός στη συνάντη-
σή τους στον Λευκό Οίκο. Η αγορά αυτών
των μαχητικών, που είναι ικανά να αλλά-
ξουν άρδην την ισορροπία ισχύος σε σχέ-
ση με την Τουρκία, θα πραγματοποιηθεί
μέχρι το τέλος της δεκαετίας που δια-
νύουμε.

Για την εξέλιξη αυτή μίλησε στην «Polit-
ical» o διεθνολόγος και γεωστρατηγικός
αναλυτής Θανάσης Δρούγος, ο οποίος
εξήγησε: «Τα F-35 είναι δεδομένοι
πολλαπλασιαστές εξοπλιστικών και
ηλεκτρονικού πολέμου δυνατοτήτων.
Μιλώ για ένα επιτελείο στον αέρα, το
οποίο πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες
αέρος-αέρος, τις δυνατότητες αέρος-
εδάφους, τον εντοπισμό στόχων λόγω του
συστήματος stealth, χαμηλής παρατηρη-
σιμότητας στα απέναντι ραντάρ. Το γεγο-
νός ότι συμμετέχουν μέσα από την κοινο-
πραξία οκτώ κρατών, ευρωπαϊκών, αμερι-
κανικών και της Αυστραλίας, θεωρώ ότι
δείχνει ότι τα αεροσκάφη αυτά είναι μια
πολλαπλασιαστική πλατφόρμα. Έχεις
απίστευτες δυνατότητες να εκμεταλλευ-
τείς και εναέριες μάχες, αλλά συνδρά-
μουν πολύ και στο ναυτικό και στην αερο-
πορία. Είναι μια πολλαπλασιαστική δια-
κλαδική πλατφόρμα».

Μπορούν να κατευθύνουν κινήσεις
πυρηνικών υποβρυχίων

Ο κ. Δρούγος περιγράφοντας ακριβέ-
στερα τα F-35 τόνισε ότι τα αεροσκάφη
αυτά μπορούν να κατευθύνουν κινήσεις
αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων ή
βρετανικών: «Σε όσες ασκήσεις έχουν γί-
νει, πάρα το γεγονός ότι δύο από αυτά
έχουν πέσει στον Ειρηνικό Ωκεανό, διευ-
κολύνουν πολύ τις διευρυμένες διακλαδι-
κές δυνατότητες. Είναι ένα υπερόπλο. Οι
Ισραηλινοί πήραν αυτά τα αεροσκάφη και
έβαλαν δικά τους ηλεκτρονικά συστήμα-
τα. Τα F-35 είναι σχεδόν αόρατα. Οι Έλλη-
νες έχουμε έρθει σε επαφή με αυτά τα αε-
ροπλάνα σε ασκήσεις γαλάζιας σημαίας

στο Ισραήλ και σε ασκήσεις που έγιναν με
τους Ιταλούς, αφού η Ιταλία έχει μοίρα αε-
ροσκαφών F-35 και έχουν πάει πολύ καλά
τα δικά μας αεροπλάνα που ακόμα δεν
έχουν τις δυνατότητες αυτές».

Ως προς τη γενικότερη στόχευση των
ΗΠΑ με την πώληση αυτών των υπερό-
πλων στην Ευρώπη ο κ. Δρούγος εξήγησε:
«Οι ΗΠΑ με την ένταξη της Σουηδίας και
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και με δεδομέ-
νο ότι οι Φινλανδοί θα πάρουν 64 F-35 για
να αντικαταστήσουν τα F-18 Hornet και οι
Γερμανοί θα παραλάβουν 35 F-35, αντι-
λαμβάνεστε ότι ο στόλος αυτών των αερο-
πλάνων διευρύνεται. Αν μπει και η πατρί-
δα μας μέσα με ένα από τα κορυφαία αε-
ροσκάφη για τις επόμενες δεκαετίες θα
είμαστε σε μια τακτική συνεργασία με κο-
ρυφαίες αεροπορίες. Η Ελλάδα βρίσκεται
μέσα στις πέντε κορυφαίες αεροπορίες
του κόσμου».

Σχολιάζοντας την απόφαση του πρωθυ-
πουργού να θέσει δημοσίως την πρόθεση
της Ελλάδας να αγοράσει σε βάθος χρό-
νου τα F-35, o κ. Δρούγος επισήμανε: «Ο
πρωθυπουργός πολύ καλά έθεσε και το
θέμα δημοσιονομικά, καθώς δεν μπορού-
με να τα πάρουμε αύριο αυτά τα αεροπλά-

να, γιατί θα τιναχτούμε οικονομικά στον
αέρα. Τα F-35A κοστίζουν το καθένα 117,5
εκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα δεν μπο-
ρούσε σε αυτές τις συνθήκες να τα αγορά-
σει άμεσα. Μου άρεσε, όμως, που ο πρω-
θυπουργός εξέφρασε δημόσια το ενδια-
φέρον μας να πάμε στο παραπέρα για το
2028-29. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη».

Τι ζητούν οι Τούρκοι
Ο γνωστός γεωστρατηγικός αναλυτής

τόνισε επίσης στην «Political» για το θέμα
της αναβάθμισης των τουρκικών F-16 τα
εξής: «Πριν από λίγες ώρες βρισκόταν στο
State Department o Τούρκος υφυπουρ-
γός Εξωτερικών για τις διεθνείς υποθέ-
σεις κ. Ονάλ και είχε μια συνάντηση με τη
Γουέντι Σέρμαν, την αναπληρώτρια
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, για τα
εξοπλιστικά προγράμματα. Για την ανα-
βάθμιση των F-16 της Τουρκίας μιλάμε για
δύο προγράμματα. Με το ένα θέλουν οι
Τούρκοι να αναβαθμίσουν τα 80 αεροσκά-
φη τους με πυραύλους αέρος-αέρος και
αέρος-εδάφους, να τα αναβαθμίσουν σε
ενισχυμένα ραντάρ και συστήματα ηλε-
κτρονικού πολέμου. Αυτό είναι το πρώτο
πακέτο που ενδιαφέρει την Τουρκία. Αυτό

θέλουν να περάσει από το Κογκρέσο, αλλά
δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο ότι θα
τα καταφέρουν, δεν το αποκλείω όμως,
γιατί εκβιάζει με άθλιους τρόπους για την
ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας
στο ΝΑΤΟ ο Ερντογάν. Το βλέπω 50-50».
Και ο κ. Δρούγος πρόσθεσε: «Το δεύτερο
πακέτο που διεκδικούν οι Τούρκοι είναι τα
40 Block 70, δηλαδή καλύτερα από τα δικά
μας που πάνε από τα 52 στα 60, δηλαδή τα
Block Viper, ώστε να έχουν οι Τούρκοι κα-
λύτερα πυραυλικά συστήματα αέρος-αέ-
ρος. Αν πάρουν το πρώτο πακέτο και κατα-
φέρουν και το δεύτερο, τότε έρχονται σε
μια ισορροπία με τα δικά μας Rafale. Τότε
θα βλέπουμε πάλι να έρχονται σε μια
ισορροπία δυνάμεων με εμάς».

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
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Ο διεθνολόγος και
γεωστρατηγικός αναλυτής

Θανάσης Δρούγος
«ακτινογραφεί» 

τα υπερσύγχρονα 
αμερικανικά μαχητικά

F-35:  Ένα… στρατηγείο στον αέρα 
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Π
ολλοί είναι εκείνοι που ανα-
ρωτιούνται γιατί τέτοιος χα-
μός. Γιατί τέτοιος χαμός στον
ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές της

Νέας Κεντρικής Επιτροπής. Οι πολίτες
δεν κατάλαβαν. Έγιναν εκλογές; Άλλαξε
η κυβέρνηση; Μήπως ο Τσίπρας με όλο
αυτό που δημιούργησε άλλαξε προς το
καλύτερο την κατάσταση του Έλληνα φο-
ρολογούμενου; Μήπως από σήμερα θα
μας έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος
φθηνότερος; 

Η απάντηση είναι «όχι». Αυτό που προ-
κύπτει από την ανάλυση «γιατί τόσος ντό-
ρος» είναι πως το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης είχε ανάγκη το γεγονός.
Να δημιουργήσει, δηλαδή, ένα γεγονός
που θα τον φέρει -έστω για λίγο- στην
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Ποια η επιτυχία;
Αλήθεια, είναι επιτυχία οι 110.000 για

ανάδειξη προέδρου, όταν στο ΠΑΣΟΚ
ψήφισαν 180.000 μόνο για νέο όνομα και
σύμβολο; Και είναι, άραγε, επιτυχία ποι-
ανού; Του Τσίπρα ή των πασόκων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ; 

Γιατί, με μια πρόχειρη ματιά στα μέχρι
τώρα εκλεγέντα μέλη, βλέπουμε κυρίως

το παλιό ΠΑΣΟΚ, το ορθόδοξο, παρά τους
Αριστερούς του Συνασπισμού. 

Ή μήπως να θυμηθούμε τους
334.752 που συμμετείχαν στις εκλο-
γές του 2016 στη Νέα Δημοκρατία για
την ανάδειξη προέδρου, στις οποίες ο
Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 173.297
ψήφους; 

Ένα άλλο ερώτημα που καταφθάνει
συνεχώς από τους πολίτες είναι ποιος
ήταν ο τόσο ισχυρός αντίπαλος του Τσί-
πρα σε αυτή την εκλογική διαδικασία, τον
οποίο κέρδισε για να εμπεριέχει τόσο
πάθος η αντίδρασή του αλλά και των συν-
τρόφων του; Ο «Δαίμων εαυτού», απαν-
τάμε σκωπτικά, μιας και ο Τσίπρας ήταν ο
ΜΟΝΟΣ υποψήφιος. 

Ο Μητσοτάκης κέρδισε τον Μεϊμαράκη
και ο Ανδρουλάκης κέρδισε άλλους πέν-
τε! Ο Τσίπρας ποιον κέρδισε; 

Αλλάζουν όλα στο κόμμα!
«Αλλάζουν όλα στο κόμμα», γράφουν

στελέχη που πρόσκεινται στην τάση των
προεδρικών. Τώρα τι εννοούν, είναι μια
άλλη ιστορία. 

Θα πάψουν, δηλαδή, η εσωστρέφεια
και η φαγωμάρα τους; Διαβάζοντας κα-
νείς την «Αυγή» της Τρίτης και τη στήλη

του Γιώργου Κυρίτση, που επιτίθεται
στους προεδρικούς, καταλαβαίνει πως
κάτι τέτοιο είναι ακόμη στη σφαίρα της
φαντασίας των συριζαίων. 

Ας κρατά μικρό καλάθι ο Τσίπρας. Γιατί
οι εκλογές είναι μπροστά και οι πολίτες
χρειάζονται ουσιαστικό αφήγημα για να
ψηφίσουν. 

Με μια πρόχειρη ματιά 
στα μέχρι τώρα εκλεγέντα μέλη, 
βλέπουμε κυρίως το παλιό
ΠΑΣΟΚ, το ορθόδοξο, παρά τους
Αριστερούς του Συνασπισμού

Άδωνις Γεωργιάδης για τις τιμές στα καύσιμα: «Η τέλεια καταιγίδα» 
«Αυτό που ζούμε με τις τιμές των καυσίμων είναι η τέ-

λεια καταιγίδα», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βου-
λή, προειδοποιώντας ότι όσο διαρκεί ο πόλεμος οι τιμές
στα καύσιμα θα είναι υψηλές. Μάλιστα, υποστήριξε ότι
την περασμένη Παρασκευή η τιμή των καυσίμων ήταν η
υψηλότερη όλων των εποχών, καθώς ούτε στην πετρε-
λαϊκή κρίση του ’70 δεν ήταν τόσο μεγάλη. Όπως εξήγη-
σε, δε, αυτό που επηρεάζει περισσότερο τη χώρα μας
δεν είναι το ρωσικό αργό πετρέλαιο, καθώς στη Μεσό-
γειο η προμήθειά του δεν ήταν τόσο μεγάλη, αλλά οι ει-
σαγωγές στη βενζίνη ήταν που έπαιξαν καθοριστικό ρό-
λο στην άνοδο των τιμών, καθώς αυτό έχει λείψει περισ-
σότερο στην αγορά.

Με αφορμή την επίσκεψή του στα ΕΛΠΕ και στη Motor
Oil, ο υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο λόγος που

έγινε αυτή η επίσκεψη είναι για να δηλώσει ότι η κυβέρ-
νηση θα ελέγξει όλο τον κύκλο των καυσίμων και όχι μό-
νο τα μικρά πρατήρια και θα βάλει πρόστιμα σε όσους
παραβιάζουν τη διάταξη και πουλούν με μεγαλύτερο
κέρδος από την 1η Σεπτεμβρίου. «Δεν θα χαριστούμε σε
κανέναν», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του
υπουργού.

Τέλο, για τη διάταξη που αφορά τη δημοσιοποίηση της
επωνυμίας των πρατηρίων που αισχροκερδούν, εφόσον
είτε τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν ξεπερνούν τις
50.000 ευρώ είτε έχουν υποτροπιάσει, ο κ. Γεωργιάδης
επεσήμανε ότι η διάταξη σταθμίζει δύο αγαθά, δηλαδή
την προστασία του καταναλωτή και την προστασία της
επιχείρησης από ένα λανθασμένο πρόστιμο που μπορεί
να καταπέσει στα δικαστήρια. 

ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί 
τόσος ντόρος
με τις εκλογές;
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Τ
έλος και ο τελευταίος θύλακας
αντίστασης στη μαρτυρική Μαρι-
ούπολη μετά την εκκένωση από
τους Ουκρανούς μαχητές τής χα-

λυβουργίας Azovstal, με το Κίεβο να δη-
λώνει ότι οι 83 μέρες άμυνας της μαρτυρι-
κής πόλης «θα μείνουν στην Ιστορία ως οι
Θερμοπύλες του 21ου αιώνα».

Η μάχη για τη Μαριούπολη έληξε χθες,
πολύ μετά την καταστροφή της στρατηγι-
κής πόλης στη θάλασσα του Αζόφ, καθώς
265 Ουκρανοί μαχητές, ανάμεσά τους 50
σοβαρά τραυματισμένοι, οι οποίοι είχαν
οχυρωθεί στον τελευταίο θύλακα αντίστα-
σης, τη χαλυβουργία Azovstal, απομα-
κρύνθηκαν προς κατεχόμενα από τους
Ρώσους εδάφη με λεωφορεία που έφεραν
το ρωσικό πολεμικό έμβλημα «Ζ», αφού
έλαβαν εντολή από το Κίεβο να εγκαταλεί-
ψουν «τον ηρωικό αγώνα».

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα
Η απόφαση της Ουκρανίας να τερματίσει

τη μάχη στο εργοστάσιο Azovstal έδωσε
στη Μόσχα τον πλήρη έλεγχο μιας μεγά-
λης έκτασης της Νότιας Ουκρανίας που
εκτείνεται από τα ρωσικά σύνορα μέχρι
την Κριμαία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις
φαίνεται να κατοχυρώνουν την κυριαρχία
τους σε τμήματα του Νότου που κατέλαβαν
στις αρχές της εισβολής.

Και ενώ το Κίεβο μιλάει για ανταλλαγή

Ουκρανών με Ρώσους αιχμαλώτους, φω-
νές στη Μόσχα εκφράζουν τη διαφωνία
τους, με κάποιους να λένε ότι οι «εγκλη-
ματίες πολέμου του Αζόφ αξίζουν τη θα-
νατική ποινή». Ο στρατός του Πούτιν συνέ-
χισε και χθες να σφυροκοπά την Ανατολι-
κή Ουκρανία, με δυτικούς αναλυτές να
εκτιμούν ότι η πτώση του Azovstal είναι
μια νίκη που είχε ανάγκη το Κρεμλίνο μέ-
σα στο κλίμα εκνευρισμού για το γεγονός
ότι το ΝΑΤΟ επεκτείνεται και φτάνει τόσο
κοντά στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον βρετανικό «Guardian»,
καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αδυνατούν να
καταφέρουν μια σημαντική νίκη στο πεδίο
έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες πολέμου
στην Ουκρανία, μεγαλώνει η δυσαρέσκεια
στο εσωτερικό της χώρας, ενώ αυξάνονται
και οι νεκροί, με την κοινή γνώμη να δοκι-
μάζεται ζητώντας εξηγήσεις και απόδοση
ευθυνών.

Υπέγραψε η Σουηδία για το ΝΑΤΟ
Στο μεταξύ, μεγάλη στρατηγική ήττα

υπέστη χθες η Ρωσία, καθώς μετά τη Φιν-
λανδία και η Σουηδία υπέγραψε επίσημο
αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ. Επιχειρώντας
να υποβαθμίσει το βαρύ πλήγμα που υπέ-
στη η Μόσχα μετά την ιστορική στροφή
των δύο παραδοσιακά ουδέτερων σκανδι-
ναβικών χωρών, ο Ρώσος υπουργός Εξω-
τερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι «δεν κά-

νει μεγάλη διαφορά η ένταξή τους», γιατί
Φινλανδία και Σουηδία «συμμετείχαν επί
μακρόν σε νατοϊκές ασκήσεις», τονίζοντας
επίσης ότι «η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο
ελέγχουν την ουκρανική πλευρά στις δια-
πραγματεύσεις», που έχουν διακοπεί.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε στην ενεργειακή
πολιτική της ΕΕ που ετοιμάζεται να επιβά-
λει εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πε-
τρελαίου, λέγοντας ότι «αυτό θα είναι οι-
κονομική αυτοκτονία», καθώς η Ευρώπη
«θα γίνει μακροπρόθεσμα μια περιοχή με
πολύ υψηλές τιμές για τους ενεργειακούς
πόρους». Υποστήριξε επίσης ότι «κάποια
κράτη είναι αδύνατον να εγκαταλείψουν το
ρωσικό πετρέλαιο από το οποίο έχουν με-
γάλη εξάρτηση», αναφερόμενος κυρίως
στην Ουγγαρία, τη μόνη χώρα που προ-
βάλλει ένσταση για το εμπάργκο.

Μ Α Ρ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η

Έπεσαν οι «Θερμοπύλες
του 21ου αιώνα»

Οι τελευταίοι 265 Ουκρανοί
μαχητές της χαλυβουργίας
Azovstal έπειτα από 83 μέρες
αντίστασης απομακρύνθηκαν
με λεωφορεία προς
κατεχόμενα από 
τους Ρώσους εδάφη 

Οι πέντε χώρες
που «αρνούνται»
τη Συμμαχία
Μετά την επικείμενη ένταξη
της Φινλανδίας και της
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μόνο
πέντε από τις 44 ευρωπαϊκές
χώρες θα είναι ουδέτερες ή
αδέσμευτες. Πρώτη στον κα-
τάλογο είναι βέβαια η Ελβε-
τία. Εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχει κατοχυρώσει
στο Σύνταγμά της την ουδε-
τερότητα, αν και ακολουθεί
τις ευρωπαϊκές κυρώσεις
κατά της Ρωσίας. Αυστρία,
Ιρλανδία, Μάλτα και Κύπρος
είναι μέλη της ΕΕ αλλά όχι
του ΝΑΤΟ, με τη Βιέννη να
δηλώνει μόλις χθες ότι δεν
επιθυμεί ένταξη στη Βορει-
οατλαντική Συμμαχία. Επί-
σης, οι συνταγματικά ουδέ-
τερες Ιρλανδία και Μάλτα
έχουν καταδικάσει την ει-
σβολή στην Ουκρανία, ενώ η
Λευκωσία αποκλείει προς το
παρόν την προσχώρηση στο
ΝΑΤΟ.
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της Εύης Πανταζοπούλου

Α
ναταράξεις και ανησυχία για το
μέλλον έχει προκαλέσει σε πολλά
πανεπιστήμια η μείωση του αριθ-
μού των εισακτέων κατά 9.000.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο αριθμός των
προσφερόμενων θέσεων στα τμήματα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανήλθε σε
77.415, ενώ φέτος, παρά τις εκτιμήσεις ότι
θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα, «έπεσε»
στις 68.394. Πλέον η συμπλήρωση του μη-
χανογραφικού δελτίου καθίσταται γρίφος
για πολύ δυνατούς λύτες, αφού οι υποψήφι-
οι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους
τόσο τον περιορισμένο αριθμό προσφερό-
μενων θέσεων σε πολλά τμήματα όσο και τα
μόρια που θα συγκεντρώσουν βάσει των νέ-
ων συντελεστών βαρύτητας.

Παράλληλα, ο περιορισμός των εισακτέ-
ων, ειδικά στα περιφερειακά και χαμηλής
ζήτησης τμήματα, τίποτα καλό δεν προμη-
νύει ενόψει της αναδιάρθρωσης του ακαδη-
μαϊκού χάρτη μέσα από συγχωνεύσεις και
καταργήσεις. Την ώρα λοιπόν που οι περι-
ζήτητες Ιατρικές και Νομικές Σχολές και τα
Τμήματα Πληροφορικής βγήκαν αλώβητες,
ιδρύματα όπως το Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο, το οποίο έχασε εισακτέους σε πέντε
από τις εννέα σχολές του, είναι οι μεγάλοι
χαμένοι του φετινού μηχανογραφικού.

Τμήματα με λιγότερες θέσεις
Ενδεικτικά, το τμήμα Διοικητικής Επιστή-

μης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου θα διαθέσει μόλις 150 θέσεις από
335 πέρυσι (-185), τα τμήματα Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας και Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας «έπεσαν» στους
220 εισακτέους από 400 και στους 300 από
470 αντιστοίχως το 2021, ενώ 160 θέσεις λι-

γότερες (από 250 σε 90!) θα προσφέρει
στους υποψηφίους του Τμήμα Επιστήμης
Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου
Πατρών. Συνολικά το ίδρυμα έχει δεχτεί και
φέτος μεγάλο πλήγμα χάνοντας 1.078 εισα-
κτέους.

Από 150 εισακτέους έχασαν το τμήμα Δι-
οίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συ-
στημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και το
τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Δυτι-
κής Μακεδονίας, ενώ το Μαθηματικό του
Πανεπιστημίου Αιγαίου μετρά 159 λιγότε-
ρες θέσεις, 160 το τμήμα Φυτικής Παραγω-
γής του Πανεπιστημίου Πατρών και 166 το

τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου.

Απώλειες καταγράφουν και τα τμήματα
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου και Φυσικής του Διε-
θνούς Πανεπιστήμιου, αφού έχασαν από
120 εισακτέους. Στο τμήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας οι θέσεις περιορί-
στηκαν από 450 σε 320 (-130) και στο τμήμα
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης από 176
σε 50 (-126)! Συνολικά, 23 πανεπιστημιακά
τμήματα έχασαν περισσότερους από 100 ει-

σακτέους και αμέσως μετά την ολοκλήρω-
σης της διαδικασίας των πανελλαδικών
εξετάσεων θα ανοίξει η κουβέντα για ενδε-
χόμενες καταργήσεις και συγχωνεύσεις
τμημάτων που έμειναν μετεξεταστέα στις
προτιμήσεις των υποψηφίων. 

Γρίφος για δυνατούς λύτες 
η συμπλήρωσή του μετά 
τη μείωση του αριθμού 
των εισακτέων και τους νέους
συντελεστές βαρύτητας

Οι μεγάλοι χαμένοι 
του μηχανογραφικού

Στις κάλπες ξανά έπειτα 
από 3 χρόνια οι φοιτητές

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα έπειτα από τρία χρόνια οι
φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας προκειμένου να αναδεί-
ξουν τους εκπροσώπους τους. Με απόφαση του Διαπαραταξιακού
Συμβουλίου Φοιτητών φέτος επιστρέφουν οι φοιτητικές εκλογές έπειτα
από τρία χρόνια αποχής λόγω κορονοϊού, κλειστών ιδρυμάτων και τηλεκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι τελευταία φορά πραγματοποιήθηκαν εκλογές στα πανεπιστήμια στις 11
Απριλίου 2019. Για τον λόγο αυτό θα αναβληθούν τα μαθήματα σήμερα και αύριο, ενώ οι
φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται με το πάσο και την ταυτότητά τους. Πάντως, η ηγε-
σία του υπουργείου Παιδείας έχει προτείνει την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων
και τη διεξαγωγή των εκλογών με ενιαίο ψηφοδέλτιο, πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή,
αντιθέτως υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις από τους φοιτητικούς συλλόγους. Την τελευ-
ταία φορά που διεξήχθησαν οι φοιτητικές εκλογές την πρωτιά είχε κατακτήσει η ΔΑΠ,
ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση αντιστοίχως βρέθηκαν η Πανσπουδαστική και η ΠΑΣΠ με
διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με τα αποτελέσματα που εκδίδει κάθε παράταξη. 

Ξεκίνημα μετ’ εμποδίων 
για την «ελληνική PISA»

Πρεμιέρα εν μέσω αντιδράσεων από την εκπαιδευτική
κοινότητα κάνει σήμερα ο θεσμός της «ελληνικής PISA»,
στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου 6.000 μαθητές και 300
σχολεία. Χθες εν τω μεταξύ κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική η
απεργία-αποχή που είχαν κηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η
Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) από τις εξετάσεις της «ελληνι-
κής PISA» έπειτα από κατεπείγουσα αγωγή που κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών το υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, η ΔΟΕ προκήρυξε τρίωρη
στάση εργασίας προκειμένου να συμμετάσχουν οι δάσκαλοι στη συγκέντρωση που εί-
χε προγραμματιστεί έξω από τα δικαστήρια της Ευελπιδών κατά την εκδίκαση της
αγωγής. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, «υπερασπιζόμαστε το δι-
καίωμα στην απεργία, το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών
μας». Από την πλευρά της, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατηγορεί τις εκπαιδευ-
τικές Ομοσπονδίες ότι αψηφούν συστηματικά τους νόμους που έχουν ψηφιστεί.
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της Σοφίας Σπίγγου

«Μ
η φωνάζεις τζάμπα, δεν
είναι κανείς στο θέατρο!
Όσο εύκολα μπορώ να
φτιάξω την καριέρα κά-

ποιου, τόσο εύκολα μπορώ να την γκρεμίσω.
Αν περάσεις αυτή την πόρτα, θα σε καταστρέ-
ψω». Αυτά ήταν τα λόγια του Πέτρου Φιλιππί-
δη τη στιγμή που επιχειρούσε να βιάσει τη
δεύτερη γυναίκα που τον καταγγέλλει και ξε-
κίνησε να καταθέτει στο Μεικτό Ορκωτό Δι-
καστήριο. «Όλο αυτό το διάστημα ακούω αυ-
τά που λένε οι άνθρωποι που εργάζονται για
την υπεράσπισή του και όσα είπε εκείνος στα
υπομνήματά του. Αυτά με έχουν πειράξει πε-
ρισσότερο, ότι του ρίχτηκα και συνουσιάστη-
κα μαζί του για έναν ρόλο. Με προσβάλλει και
με βιάζει ξανά», είπε η γυναίκα, η οποία πε-
ριέγραψε την επίθεση του ηθοποιού μέσα
στο θέατρο Μουσούρη.

«Ατάραχος και ξενερωμένος»
Η γυναίκα υποστήριξε πως ο Πέτρος Φι-

λιππίδης όρμησε επάνω της και είχε σε κοινή

θέα τα γεννητικά του όργανα. Με φοβερή δύ-
ναμη προσπάθησε να τη βιάσει την ώρα που
εκείνη αντιστεκόταν. Κάποια στιγμή βρήκε
την ευκαιρία να απεγκλωβιστεί και να φτάσει
στην πόρτα. «Διαπίστωσα ότι η πόρτα ήταν
κλειδωμένη. Δεν μπορώ να περιγράψω τι
ακριβώς αισθάνθηκα όταν το κατάλαβα. Άρ-
χιζα να φωνάζω δυνατά “ααα”. Αυτός ατάρα-
χος και ξενερωμένος. Έπιασα τσάντα και
παλτό και άρχισα να κοπανάω την πόρτα με
τα χέρια και τα γόνατά μου», υποστήριξε η
μάρτυρας και πρόσθεσε πως μετά τις φωνές
και τα παρακάλια της ο κατηγορούμενος της
άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω.

«Με έκοβαν από τα κάστινγκ»
Όμως, ο εφιάλτης δεν είχε τελειώσει, μια

και λίγο μετά έφτασε μήνυμα στο κινητό της.
«Μου έλεγε “την επόμενη φορά δεν θα σε
αφήσω”. Μου έλεγε τι πράξη ήθελε να μου
κάνει και τι ήθελε να του κάνω κι εγώ. Η φίλη
μου, όταν το διάβασε, τα έχασε. Δεν το πί-
στευα εκείνη τη στιγμή ότι μου έστειλε τέτοιο
μήνυμα, ενώ είχε προηγηθεί ό,τι είχε προ-
ηγηθεί», πρόσθεσε.

Κατά τη μάρτυρα, ο ηθοποιός συνέχισε να
την παρενοχλεί και τις επόμενες μέρες τηλε-
φωνικά: «Όταν δεν σήκωνα το τηλέφωνο,
μου έστελνε μήνυμα “σήκωσέ το, αλλιώς θα
έρθω εκεί που είσαι”. Και εγώ τότε δεν μπο-
ρούσα να σκεφτώ ότι δεν ξέρει πού είμαι για
να έρθει. Μου έλεγε τι ήθελε να του λέω στο
τηλέφωνο για να αυτοϊκανοποιείται. Μια φο-
ρά ήμουν στο σπίτι της μητέρας μου, με πήρε
τηλέφωνο και το κατέγραψα την ώρα που αυ-
τοϊκανοποιούνταν. Ήταν το μόνο πράγμα που
είχα φυλάξει. Μηνύματα και τηλέφωνα τα
έσβηνα για να μην τα βρει κανείς. Το αρχείο
αυτό δυστυχώς βρισκόταν σε ένα κινητό τη-
λέφωνο παλαιού τύπου και έχει καταστρα-
φεί. Για αυτό τον λόγο δεν το είπα ούτε στον
εισαγγελέα ούτε στον ανακριτή».

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τη μάρ-
τυρα, δεν έμεινε στις απειλές, αλλά τις έκανε
πράξη κλείνοντας τις «πόρτες» στην τηλεό-
ραση. «Πήγα σε ένα κάστινγκ στο Μega για τη

σειρά “Κλεμμένα όνειρα”. Είχα περάσει από
όλα τα στάδια. Πήρα να μάθω και μου είπαν
πως έγινε κάποιο λάθος και δεν θα είμαι στη
σειρά. Μετά με πήραν για τη σειρά “Βασιλιά-
δες”, πάλι στο Mega. Περίμεναν την απάντη-
ση του καναλιού. Με πήρε ο βοηθός σκηνο-
θέτη και μου λέει “διάλεξαν άλλη κοπέλα”.
Ρώτησα αν απλώς διάλεξαν άλλη ή αν δεν
ήθελαν εμένα. “Σε προτείναμε και για άλλον
ρόλο μικρό και πάλι μας είπαν... όχι”, μου εί-
παν στο τηλέφωνο», ανέφερε η μάρτυρας.

Η δεύτερη γυναίκα περιέγραψε
τις εφιαλτικές ώρες που πέρασε
με τον Πέτρο Φιλιππίδη: «Η
πόρτα ήταν κλειδωμένη. Άρχιζα
να φωνάζω δυνατά “ααα”»

Δίκη Λιγνάδη: Άφαντος ο τρίτος καταγγέλλων, τι κατέθεσε το τέταρτο φερόμενο θύμα
Στην κατάθεση αιτήματος προκειμένου να

αποβληθεί από την Πολιτική Αγωγή ο δικηγό-
ρος Γιάννης Βλάχος, ο οποίος εκπροσωπεί
τον τρίτο καταγγέλλοντα στη δίκη του Δη-
μήτρη Λιγνάδη, προχώρησε ο Αλέξης
Κούγιας, υποστηρίζοντας πως ο κ. Βλά-
χος έχει πλαστογραφήσει την υπογρα-
φή του φερόμενου θύματος στην εξου-
σιοδότηση εκπροσώπησης που του χορή-
γησε τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα, για
τον τρίτο καταγγέλλοντα είχε διαταχθεί βίαιη
προσαγωγή στο δικαστήριο προκειμένου να κατα-
θέσει αλλά ούτε και σήμερα εμφανίστηκε.

Τη σκυτάλη πήρε τελικά το τέταρτο φερόμενο θύμα του
σκηνοθέτη που τον κατηγορεί για βιασμό το 2015. Ο νεαρός
άνδρας περιέγραψε με λεπτομέρειες στο δικαστήριο τις

επιθέσεις που, όπως καταγγέλλει, δέχτηκε από
τον προφυλακισμένο σκηνοθέτη την περίο-

δο που τον φιλοξενούσε για επτά μήνες
στο σπίτι του.

Η γνωριμία του με τον κατηγορούμενο
έγινε σε μια πλατεία στο Μεταξουργείο.
Όταν ήρθαν πιο κοντά, το νεαρό τότε
αγόρι τού εκμυστηρεύτηκε τα σοβαρά

προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι
του, όπου ζούσε με την αλκοολική μετανά-

στρια από την Ουκρανία μητέρα του και έναν
πατέρα κακοποιητικό που δεν τον είχε αναγνωρί-

σει και ερχόταν περιστασιακά στο σπίτι. «Πολύ ξύλο, ζώνη,
αφαγία. Τιμωρία μέχρι αίματος…», είπε ο μάρτυρας και συμ-
πλήρωσε: «Τον εμπιστεύτηκα τον κατηγορούμενο. Μου πρό-
τεινε να μείνω μαζί του. Μου είπε “δεν θέλω να σ’ το επιβάλω,

δική σου είναι η επιλογή”. Ένιωθα εμπιστοσύνη. Το είδα ως
ευκαιρία να ξεφύγω από όλα. Να τελειώσω το σχολείο, να εί-
ναι πιο νορμάλ η ζωή μου», κατέθεσε ο μάρτυρας και συνέ-
χισε περιγράφοντας ότι σταδιακά πήγε τα πράγματά του στο
σπίτι του κατηγορούμενου, στο οποίο τελικά παρέμεινε επτά
μήνες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος τον βίασε
λίγες μέρες μετά τη μετακόμισή του τον Μάρτιο του 2015.
«Ξαφνικά με πλησίασε, με πήρε από το χέρι, με έριξε στο
κρεβάτι. Μου κατέβασε το παντελόνι. Πάγωσα. Δεν μπορού-
σα να αντιδράσω. Έκανα την πράξη με πολύ πόνο», περιέ-
γραψε και πρόσθεσε μια επίθεση όταν ο κατηγορούμενος
τον αιφνιδίασε πλησιάζοντας από πίσω: «Ήρθε ξαφνικά από
το πουθενά. Πάγωσα ξανά, δεν μπορούσα να αντιδράσω.
Έγινε ό,τι και την προηγούμενη φορά. Πήγα στο μπάνιο, άρ-
χισα να κλαίω...».

Σ.Σ

«Με βιάζει ξανά 
λέγοντας πως 
πήγα μαζί του 
για έναν ρόλο»
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Μας κάνει πλάκα 
ο καιρός: Βροχές
και κρύο από αύριο

Και ξαφνικά επιστροφή στον χει-
μώνα. Εκεί που είχαμε συνηθίσει
τα κοντομάνικα, πρέπει να ξαναβά-
λουμε πιο βαριά ρούχα και να πά-
ρουμε ομπρέλες. Τις επόμενες μέ-
ρες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο
επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ,
ξεκινούν οι συννεφιές και ακολου-
θούν βροχές και καταιγίδες, οι
οποίες θα επηρεάσουν τον ηπει-
ρωτικό κορμό της χώρας: την Εύ-
βοια, τις Σποράδες και νησιωτικά
τμήματα του Βόρειου και Ανατολι-
κού Αιγαίου.

Η αρχή θα γίνει το μεσημέρι της
Τετάρτης, με τον καιρό να χαλάει
αρχικά στη Δυτική, Κεντρική και
Βόρεια Ελλάδα, ενώ η επιδείνωση
φαίνεται ότι θα διαρκέσει έως το
πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με το
έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακο-
καιρία θα έχει κύρια χαρακτηριστι-
κά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές
και καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις,
τους ισχυρούς ανέμους και την αι-
σθητή πτώση της θερμοκρασίας.
Στην Ανατολική Μακεδονία, στη
Θράκη και στο Βορειοανατολικό
Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα για κα-
τά τόπους αυξημένες ποσότητες
χαλαζιού μετρίου μεγέθους. 

Σήμερα το απόγευμα θα επικρα-
τήσουν θυελλώδεις άνεμοι 7 με 8
μποφόρ, ενώ το επόμενο διήμερο η
θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση
6 με 8 βαθμών. Στην Αθήνα και την
Αττική αναμένονται λίγες νεφώ-
σεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξη-
θούν, προκαλώντας όμβρους και
στα βόρεια και δυτικά μεμονωμέ-
νες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός
θα παρουσιάσει επιδείνωση με
βροχές και καταιγίδες που ενδέχε-
ται να έχουν προσωρινώς έντονο
χαρακτήρα.

Τέλος, σύμφωνα με το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμο-
κρασία θα κυμανθεί στη Δυτική
Μακεδονία από 8 έως 26 βαθμούς,
στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από
9 έως 30, στην Ήπειρο από 10 έως
29, στη Θεσσαλία από 10 έως 32
και στα νησιωτικά τμήματα του Αι-
γαίου και στην Κρήτη από 12 έως
29 βαθμούς.

Τ
ο κινητό τηλέφωνο του 14χρονου μα-
θητή από τον Κολωνό θα δώσει τις
«απαντήσεις» που αναζητούν οι Αρ-
χές και οι γονείς του, για τους λόγους

που ο ανήλικος οδηγήθηκε στην αυτοχειρία το
βράδυ της περασμένης Παρασκευής (13/5).
Αυτό είτε γιατί η απόφασή του προήλθε από το
διαδικτυακό παιχνίδι-πρόκληση «blackout»,
είτε λόγω του bullying που σύμφωνα με συμ-
μαθητές του βίωνε από ομάδα παιδιών στο
σχολείο, είτε από κάτι άλλο που τάραξε την
ευαίσθητη ψυχοσύνθεση ενός παιδιού στην
προεφηβεία. 

Το κινητό του τηλέφωνο εξετάζεται στα Εγ-
κληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ (σ.σ.
όπως και κάθε άλλη ψηφιακή συσκευή που εί-
χε πρόσβαση ο 14χρονος), με πληροφορίες -
που για την ώρα δεν μπορούν να επιβεβαι-
ωθούν επισήμως- να αναφέρουν ότι υπάρχουν
κάποια στοιχεία που δείχνουν τον δρόμο που
πρέπει να ακολουθήσει η έρευνα των Αρχών. 

Μια έρευνα που τρέχει σε δύο επίπεδα και

συγκεκριμένα από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος μετά την εντολή της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, αλλά και από την Ασφά-
λεια Αττικής που λαμβάνει καταθέσεις από το
συγγενικό, φιλικό και σχολικό περιβάλλον του
παιδιού. Μάλιστα, ανάμεσα στα άτομα που την
Τρίτη (17/5) κατέθεσαν στη ΓΑΔΑ, ήταν και ο δι-
ευθυντής του γυμνασίου όπου πήγαινε ο
14χρονος μαθητής, δείγμα ότι οι αναφορές πε-
ρί bullying εξετάζονται και μάλιστα σοβαρά.

Τέλος, η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαί-
ωσε ότι ο θάνατος ήταν ασφυκτικός και προ-
ήλθε διά απαγχονισμού μέσα σε χρονικό
διάστημα 5 έως 7 λεπτών, ενώ οι τοξικολογι-
κές εξετάσεις αναμένονται σε κάποιες
εβδομάδες και τότε θα συμπληρωθεί η ια-

τροδικαστική έκθεση. Η κηδεία του 14χρο-
νου μαθητή θα γίνει σήμερα, Τετάρτη 18/5,
στο Κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων.

Στο κινητό η απάντηση 
για την αυτοκτονία… 

Τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της
ΕΛΑΣ ψάχνουν στοιχεία στις ψηφια-
κές συσκευές που είχε πρόσβαση ο
14χρονος - Τα σενάρια αυτοχειρίας
οδηγούν είτε στο διαδικτυακό παιχνίδι
«blackout» είτε σε bullying 
από ομάδα παιδιών στο σχολείο

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Το υπουργείο Υγείας περιμένει τις εισηγήσεις των ειδικών της επι-
τροπής για τη χρήση της μάσκας μετά την 1η Ιουνίου. Ο υπουργός
Υγείας μάς έδωσε ήδη μια πρώτη εικόνα μέσα από τη συνέντευξή του
χθες σε εκπομπή του ΣΚΑΪ. Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας
είναι καλή παρά την πλήρη απελευθέρωση των μέτρων και παρά το
τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Έτσι, όπως είπε και ο Θάνος Πλεύρης,
«παρατηρείται μια φθίνουσα πορεία και των κρουσμάτων και των

σκληρών δεικτών που συνδέονται κυρίως με την επιβάρυνση στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα, πλέον φαίνεται ότι αυτό το οποίο μας
συμβούλεψαν και οι ειδικοί έχει βάση, ότι όλους τους θερινούς μή-
νες δεν φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι, να έχει δυνατότητα επανόδου η
πανδημία». Σήμερα, Τετάρτη, στη συνεδρίασή της η επιτροπή των ει-
δικών θα δει σε ποιους χώρους θα παραμείνει η μάσκα και το καλο-
καίρι, με επικρατέστερα τα νοσοκομεία και όπου υπάρχουν ευάλωτα
άτομα. Παράλληλα, θα εξετάσουν την ευρωπαϊκή σύσταση του ECDC
για κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε αεροδρόμια και
πτήσεις.  Ο υπουργός έχει εκφράσει πολλές φορές τη θέση του για τη
μάσκα, ότι αποτελεί έναν ήπιο περιορισμό που δεν επηρεάζει την οι-
κονομική και κοινωνική μας ζωή. Ωστόσο επανέλαβε ότι είναι ση-
μαντικό τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν μια κοινή γραμ-
μή σε αυτό.

Σε σχέση με τους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες, η επιτροπή
έχει εισηγηθεί χρήση μάσκας. Μάλιστα, ο κ. Πλεύρης τόνισε πως σε
επικοινωνία με την υπουργό Παιδείας κυρία Κεραμέως έχουν εκ-
φράσει τις σκέψεις τους στο κομμάτι των σχολείων και θεωρούν ότι
τα παιδιά θα πρέπει να είναι προστατευμένα στον λίγο χρόνο που
απομένει μέχρι τη λήξη των εξετάσεων. 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Σήμερα οι τελικές αποφάσεις για τις μάσκες

Ποιοι έφηβοι 12-17 ετών πρέπει να
κάνουν την 3η δόση του εμβολίου

Αργά χθες το απόγευμα το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε
πως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε τη χορήγηση
3ης δόσης σε εφήβους 12-17 ετών που θα πρέπει να συνεχί-
σουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό - εκεί η πρώτη αναμνη-
στική θεωρείται προαπαιτούμενο. Οι ενδιαφερόμενοι θα κά-
νουν την τρίτη δόση κατ’ εξαίρεση με ηλεκτρονικό αίτημα που
θα σταλεί από τον γιατρό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
emvinfo@moh.gov.gr για εκπαιδευτικούς λόγους, χωρίς πε-
ραιτέρω έγκριση από άλλη επιτροπή.



Βόλος

Έκλειναν δουλειές από e-mail
«καρμπόν» του δημάρχου

Άγνωστοι-απατεώνες είχαν κατασκευάσει e-mail «καρμ-
πόν» με εκείνο του δημάρχου και παριστάνοντας τον δήμαρχο
προσπαθούσαν να κλείσουν δουλειές στο όνομά του. Φίλοι και
σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς
άκουσαν τους
ψιθύρους που
κυκλοφορού-
σαν στην πόλη
του Βόλου, με
επιχειρηματίες
που δέχτηκαν
προτάσεις, δή-
θεν από τον δή-
μαρχο Αχιλλέα
Μπέο, για να «κλείσουν δουλειές με τον δήμο». Επιχειρημα-
τίες επικοινώνησαν με το δημαρχείο, με αντιδημάρχους και με
τον ίδιο τον δήμαρχο και το κουβάρι της απάτης άρχισε να ξε-
τυλίγεται. Ο Αχιλλέας Μπέος κατέφυγε στη Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να εντοπιστούν οι
δράστες που καταφανώς κατασκεύασαν και χρησιμοποιούσαν
πλαστό e-mail με το όνομα του δημάρχου Βόλου και να απο-
καλυφθεί η ηλεκτρονική απάτη.

Κοζάνη, Φλώρινα, Μεγαλόπολη

Πρόγραμμα στήριξης και ενίσχυσης
«Πρόγραμμα στήριξης και ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπο-
λης», με 31 επενδυτικά σχέδια, εξελίσσεται από τον ΕΦΕΠΑΕ. Ο
Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω-
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτεί το εν
λόγω πρόγραμμα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής του συμφω-
νίας με το Πράσινο Ταμείο. Στόχος η «χρηματοδότηση έργων
και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστη-
ριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις ΠΕ Κοζά-
νης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας».

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί από τις 12 και θα παραμείνει μέχρι και

τις 19 Μαΐου νομοθετική τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την

οποία οι ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού θα χρηματοδοτούν Αστυνομία, Λιμενικό και

Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου «Ψηφιοποίηση των

διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη

διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές

επείγουσες διατάξεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας

Αντεγκληματικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας» προβλέπονται τα εξής: «Οι

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ Βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα,

έπειτα από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες

της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του

Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους για

την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους που συναρτώνται με

την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος».

ΔΕΥΑ

Εκπέμπουν SOS για τις
επιβαρύνσεις από τη ρήτρα
αναπροσαρμογής

Επανέρχονται με νέο SOS οι Δημοτικές Επι-
χειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώ-
ρας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους με-
γάλους λογαριασμούς ρεύματος από τη ρήτρα
αναπροσαρμογής. Όπως επισημαίνουν σε σχε-
τικό υπόμνημά τους, το κόστος λειτουργίας
τους έχει εκτιναχθεί στα ύψη και τα χρέη τους
πολλαπλασιάζονται με επιπτώσεις στη δημόσια
υγεία. Οι ΔΕΥΑ, που παρέχουν καθαρό και υγι-
εινό νερό σε 5 εκατομμύρια πολίτες της χώρας,
βρίσκονται κάτω από μεγάλη οικονομική πίε-
ση. Η παραγωγή πόσιμου νερού και η επεξερ-
γασία λυμάτων, που είναι οι κύριες δραστηριό-
τητές τους, είναι πολύ ενεργοβόρες και για τον
λόγο αυτό το ενεργειακό κόστος των επιχειρή-
σεων από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι σήμερα
έχει διπλασιασθεί και δεν είναι πλέον διαχειρί-
σιμο. Προς τούτο, η ΕΔΕΥΑ ζητά από το 2020 τη
μείωση του ΦΠΑ στο νερό από 13% στο 6%, θεω-
ρώντας ότι θα έδινε μεγάλη ανάσα στους πολί-
τες, οι οποίοι πλήττονται από ένα πρωτοφανές
κύμα ακρίβειας.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΔ Κρήτης

Ζητά παράταση 
των προθεσμιών 
για τους δασικούς χάρτες

Παράταση των προθεσμιών για τους δασικούς χάρτες
ζητά με επείγον αίτημά της προς τον υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και τον υφυπουργό
Γιώργο Αμυρά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης.
Το αίτημα κοινοποιείται παράλληλα στους βουλευτές και
δημάρχους της Κρήτης. Στην επιστολή της, η ΠΕΔ Κρήτης
επικαλείται την καθυστέρηση στην έκδοση των αναμενό-
μενων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ καθώς και
στην ψήφιση των αναγκαίων Νομοθετικών Ρυθμίσεων,
που δεν έδωσαν τον αναγκαίο χρόνο στους χιλιάδες πολί-
τες να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις τους. Για
τους λόγους αυτούς, αν και είναι απολύτως κατανοητή η
ανάγκη της έγκαιρης κύρωσης των δασικών χαρτών, η
ΠΕΔ Κρήτης «θεωρεί απολύτως αναγκαία την παράταση
των προθεσμιών για την άσκηση αντιρρήσεων».

Ηγουμενίτσα

Συμβασιοποιήθηκε 
η «Μελέτη εσωτερικών
δικτύων όμβριων οικισμών»

Ανατέθηκε η εκπόνηση και υπογράφτηκε η σχετική
σύμβαση για τη «Μελέτη εσωτερικών δικτύων όμβριων
οικισμών Δήμου Ηγουμενίτσας» της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, με ανά-
δοχο εταιρεία την ADT Ωμέγα Σύμβουλοι Μηχανικοί
ΑΤΕ. Ο προϋπολογισμός είναι 711.498 ευρώ και χρημα-
τοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Με
την υλοποίηση της μελέτης, θα προκύψουν έργα αξίας
πλέον των 30.000.000 ευρώ.
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ΟΤΑ

Θα χρηματοδοτούν Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική



Σ
την αναγκαιότητα και περαιτέρω πα-
ράτασης των συμβάσεων των εργαζο-
μένων που προσελήφθησαν στους

ΟΤΑ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών
της πανδημίας συνηγόρησαν περιφέρεια και
δήμοι της Αττικής κατά τη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε με τους δημάρχους, κα-
τόπιν πρωτοβουλίας του περιφερειάρχη
Γιώργου Πατούλη. 

Έτσι, με ομόφωνη απόφαση συμφωνήθηκε
να ζητηθεί από την κυβέρνηση η δυνατότητα
παράτασης των σχετικών συμβάσεων μέσω
νομοθετικής ρύθμισης κατ’ αναλογία της πρό-
σφατης ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία ανανεώ-
θηκαν οι συμβάσεις του υγειονομικού και δι-
οικητικού προσωπικού που απασχολείται σε
φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας
μέχρι τα τέλη του χρόνου. Παράλληλα, κατά τη

σύσκεψη ο κ. Πατούλης υπογράμμισε και τη
σημασία μοριοδότησης σε όλους τους συμβα-
σιούχους, προκειμένου να μπορούν να κά-
νουν χρήση της σχετικής εμπειρίας που απο-
κόμισαν σε μελλοντικές προκηρύξεις για τη
στελέχωση φορέων της Αυτοδιοίκησης με
μόνιμο προσωπικό. Αμέσως μετά τη σύσκε-
ψη, ο περιφερειάρχης Αττικής απέστειλε σχε-
τική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών, με κοινοποίηση
στον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, με την
οποία ζητά να εφαρμοστεί κατ’ αναλογία και
στους ΟΤΑ το άρθρο 3 του Ν.4917/2022, σύμ-
φωνα με το οποίο παρατείνονται οι συμβάσεις
του υγειονομικού και διοικητικού προσωπι-
κού που προσελήφθησαν σε φορείς του
υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες της παν-
δημίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Εκατοντάδες περιηγητές στη Ρεματιά 
Την έναρξη της 8ης Γιορτής Περιβάλλοντος Μαΐου-

Ιουνίου 2022 του Δήμου Βριλησσίων σηματοδότησε η
ιδιαίτερα επιτυχημένη πεζοπορική διάσχιση που ορ-
γανώθηκε από κοινού με τον φυσιολατρικό σύλλογο
«Βριλησσός» την Κυριακή 15 Μαΐου. Περισσότεροι
από 400 πεζοπόροι δημότες, επισκέπτες και σύλλογοι
περιηγήθηκαν από τη Σπηλιά του Νταβέλη μέχρι τη
Ρεματιά των Βριλησσίων, όπου είχε οργανωθεί η υπο-
δοχή τους με κατάλληλα εδέσματα και μουσικό πρό-
γραμμα. Επίσης, από την Υπηρεσία Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης, για την προώθηση και την περαιτέρω
διάδοση του μηνύματος-αξίας της διαχείρισης των
απορριμμάτων στην πηγή παραγωγής τους, διανεμή-
θηκε κομπόστ (φυσικό λίπασμα) από τα βιοαπόβλητα της λαϊκής αγοράς της πόλης, καθώς
και η νέα τσάντα ανακύκλωσης του Δήμου Βριλησσίων.

«Στέγαση και
Εργασία» στη
Δυτική Αθήνα  

Το κοινωνικό πρόγραμμα «Στέγαση
και Εργασία» υλοποιούν οι Δήμοι Ιλί-
ου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού και
Πετρούπολης, σε μια επιπλέον προ-
σπάθεια για την επανένταξη ατόμων
και οικογενειών στην κοινωνία και
την εργασία. Το πρόγραμμα, προϋπο-
λογισμού 575.000 ευρώ, που χρημα-
τοδοτείται από το υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αφορά συνολικά 35 νοικοκυριά και 55
ωφελούμενους. Στόχος του προγράμ-
ματος είναι η άμεση μετάβαση σε αυ-
τόνομες μορφές διαβίωσης ατόμων ή
οικογενειών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα έλλειψης στέγης, μέσω
της παροχής υπηρεσιών στέγασης
και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και
η πλήρης αυτονόμηση και επανέντα-
ξή τους στον κοινωνικό ιστό, μέσω
της επιστροφής στην αγορά εργα-
σίας. Την ικανοποίησή τους για την
ένταξη των τριών δήμων στο πρό-
γραμμα «Στέγαση και Εργασία» εξέ-
φρασαν με κοινή δήλωσή τους οι δή-
μαρχοι Ιλίου Νίκος Ζενέτος, Αγίων
Αναργύρων-Καματερού Σταύρος
Τσίρμπας και Πετρούπολης Στέφανος
Γαβριήλ Βλάχος.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, είναι
τόσο μεγάλη η δραστηριότητα
στον τοπικό «γαλάζιο» χώρο
ενόψει εκλογών που δημιουρ-
γούνται… τρεις διαφορετικοί
πόλοι; Ο ένας είναι του πρώην
υποψήφιου δημάρχου που βρί-
σκεται σε αναδρομή, ο δεύτε-
ρος δημιουργείται από την
προσέγγιση δύο παρατάξεων
με προοπτική συνεργασίας και
την ίδια ώρα συστήνεται ένας
τρίτος από νέα στελέχη που
«καραδοκούν» μήπως αποτύ-
χουν οι δύο πρώτοι… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Προκηρύχθηκε 
ο διαγωνισμός 
της ΕΣΔΔΑ 
Προκηρύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης (ΕΚΔΔΑ) ο 29ος Εισαγωγικός Δια-
γωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΣΔΔΑ). Σημειώνεται ότι ο αριθμός
των εισακτέων ορίζεται στους 135. Ει-
δικότερα, οι υποψήφιοι θα διεκδική-
σουν 135 θέσεις της γενικής κυβέρ-
νησης και υπογραμμίζεται ότι για
πρώτη φορά υπάρχουν επιπλέον 20
θέσεις του κλάδου ΠΕ επιτελικών στε-
λεχών, σε εφαρμογή των προβλέψεων
του νόμου για το επιτελικό κράτος. Οι
αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό έχουν ξεκινήσει και θα υποβλη-
θούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ως τη
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022. Ως ημερομη-
νία έναρξης του πρώτου σταδίου του
διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 16
Ιουλίου 2022.

Πρωτοβουλία
προστασίας 
από τον διαδικτυακό
εκφοβισμό  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση ενη-
μέρωσης των νέων σχετικά με τον
κίνδυνο εκφοβισμού μέσω του διαδι-
κτύου αλλά και την καινοτόμα εφαρ-
μογή ABC (Anti Bullying Center) που
δημιουργήθηκε σε συνεργασία της
Περιφέρειας Αττικής με το Ινστιτούτο
CSI (Cyber Security Institute). Η
εφαρμογή αυτή (που έχει σήμα το χα-
ρακτηριστικό πράσινο χεράκι) και θα
λειτουργήσει άμεσα πιλοτικά δίνει τη
δυνατότητα σε όποιον έχει πέσει θύ-
μα ηλεκτρονικού εκφοβισμού να την
κατεβάσει εντελώς δωρεάν στο κινη-
τό του και να μιλήσει με έναν εξειδι-
κευμένο σύμβουλο ψυχικής υγείας,
του Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήρι-
ξης της περιφέρειας. Στη συνέχεια, ο
αρμόδιος επικεφαλής ψυχολόγος θα
προβεί στις απαιτούμενες κινήσεις
ανάλογα με την περίπτωση.

Στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα
διανεμηθούν 40.000 φυλλάδια σε 35
πολυσύχναστα σημεία συνάθροισης
18 δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
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Κοινό αίτημα για 
παράταση συμβάσεων 
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Ανάρτηση με… νόημα 
από τον Αστέριο Γαβότση

Μια ανάρτηση που ίσως κρύβει… εκπλήξεις
έκανε ο πρώην δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέ-
ριος Γαβότσης με αφορμή τα γενέθλιά του. Θέ-
λησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του
φίλους για τις ευχές ανεβάζοντας φωτογραφία
από μια σύναξη στη Λητή, γράφοντας χαρακτη-
ριστικά πως «μπορεί να σηματοδοτεί εξελίξεις»
και το μυαλό όλων πήγε στις επόμενες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές του 2023. Λέτε να είναι και πάλι
υποψήφιος;

Επιστρέφει την Παρασκευή
ο Γιάννης Οικονόμου 

Συνεπής στη δέσμευσή του, ο υφυπουργός πα-
ρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου έρχεται την Παρασκευή
στη Θεσσαλονίκη για το καθιερωμένο πλέον brief-
ing των πολιτικών συντακτών, εντός του χώρου
της ΔΕΘ. Αυτό που μένει να μάθουμε είναι πέραν
της ενημέρωσης για ποιο θέμα τοπικού ενδιαφέ-
ροντος θα γίνουν ανακοινώσεις. 

Στα σχολεία ο Άγγελος  
Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις τον Άγγελο

Χαριστέα, όλο σε σχολεία βρίσκεται! Το είχε πει,
άλλωστε, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας πως στόχος του είναι να δει από κοντά
10.000 παιδιά όλων των βαθμίδων, προκειμένου
να τα ενημερώσει για τους κινδύνους του διαδι-
κτύου αλλά και να περάσει το μήνυμα κατά της
βίας στα γήπεδα. Και όπως φαίνεται, θα τον πετύ-
χει πολύ εύκολα τον συγκεκριμένο στόχο! 

Στη φυλακή ο 54χρονος κτηνοτρόφος που
πυροβόλησε και τραυμάτισε γείτονά του 

Π
ροσωρινά κρατούμενος κρίθη-
κε το μεσημέρι της Τρίτης με
σύμφωνη γνώμη ανακριτή και

εισαγγελέα ο 54χρονος κτηνοτρόφος
από το όπλο του οποίου πυροβολήθη-
κε και τραυματίστηκε ο 42χρονος γεί-
τονάς του, επίσης κτηνοτρόφος, στο
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Το θύμα
εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυμα-
τισμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας. Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη την περα-
σμένη Παρασκευή και έγινε γνωστό όταν ο ίδιος ο
54χρονος μετέφερε τον τραυματισμένο γείτονά του στο
Κέντρο Υγείας. Μαρτυρία που περιλαμβάνεται στη δικο-

γραφία ανέφερε πως ο θύτης ήταν μα-
ζί με τον 42χρονο, όταν ο σκύλος του
τελευταίου τον δάγκωσε και οργισμέ-
νος επέστρεψε στη στάνη του για να
πάρει το όπλο, με σκοπό να πυροβολή-
σει τον σκύλο.  Ο ίδιος στην απολογία
του αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυ-
ρίστηκε πως το όπλο το είχε βάλει στο
αυτοκίνητο και εκπυρσοκρότησε, με

συνέπεια να τραυματιστεί ο γείτονάς του, χωρίς να το θέ-
λει. Αρνήθηκε ότι ήθελε να πυροβολήσει τον σκύλο που
τον είχε δαγκώσει προηγουμένως. Οι ισχυρισμοί του
δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, που τον έκριναν
προσωρινά κρατούμενο και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Τον χορό του Ησαΐα θα χορέψουν μέσα στο καλο-
καίρι ο πολιτευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Δια-
μαντής Γκολιδάκης και η νεοεκλεγείσα στην Πολιτική
Επιτροπή της ΝΔ Φανή Αρβανιτίδου. Οι δύο «γαλάζι-

οι» θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή 5
Ιουνίου, στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, με κουμ-
πάρους τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και
τη σύζυγό του Αγγελική. Η ώρα η καλή! 

Ο «γαλάζιος» που ετοιμάζεται να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας

Σταθερά στις εξέδρες
του Χαριλάου ο Σχοινάς 

Η αγάπη του
Μαργαρίτη Σχοινά
για τον Άρη είναι
γνωστή και όποτε
βρίσκεται στη Θεσ-
σαλονίκη παρακο-
λουθεί έναν αγώνα
της ομάδας. Το ίδιο
έκανε και στο
ντέρμπι με την
ΑΕΚ που έκρινε
την Ευρώπη. Η χα-
ρά που πήρε ο αν-
τιπρόεδρος της Κομισιόν ήταν μεγάλη και φάνηκε
ξεκάθαρα από το φωτογραφικό στιγμιότυπο με τον
πρώην ποδοσφαιριστή Γιώργο Γκουγκουλιά.

Ποδόσφαιρο 
στη Γάνδη 
με τους αστέγους 
Μπαλίτσα για έναν διαφορετικό
σκοπό έπαιξαν στη Γάνδη δύο αν-
τιδήμαρχοι του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης. Ο λόγος για τον Μιχάλη
Κούπκα και τη Μαρία Καραγιάν-
νη, που αγωνίστηκαν με την ομά-
δα των εννέα ευρωπαϊκών πόλε-
ων που σχεδιάζουν στρατηγική
για την αστεγία με «αντιπάλους»
τούς ωφελούμενους του προ-
γράμματος ROOF, δηλαδή την
ομάδα των αστέγων της Γάνδης.
Μάλιστα, τη θέση του τερματοφύ-
λακα ανέλαβε η αντιδήμαρχος
Πολιτισμού και Τουρισμού κυρία
Καραγιάννη, που για να… απο-
τρέψει το γκολ «θυσίασε» και
ένα δάχτυλο!

Ο Μπαραλιάκος
έπαιξε σε αγώνα
3on3 στο Ηράκλειο 
Πλημμύρισε από παιδικά χαμόγε-
λα και όχι μόνο το Εθνικό Αθλητι-
κό Κέντρο Ηρακλείου την πρώτη
μέρα των εορταστικών εκδηλώ-
σεων για τα 90 χρόνια από την
ίδρυση της FIBA. Την ομάδα των
βετεράνων στελέχωσαν οι Τζάμσι,
Πρέλεβιτς (δεν αγωνίστηκε),
Γιαννούλης, Τζαλαλής, Γλυνιαδά-
κης, Κωνσταντινίδης, Κουκλάκης,
Κουτρούλιας, Δανιήλ, Γιαννουζά-
κος, Δότσιος, ενώ εκείνη των βου-
λευτών οι κ.κ. Αυγενάκης, Σενετά-
κης (Ηρακλείου), Διγαλάκης (Χα-
νίων), Μπαραλιάκος (Πιερίας).

Η εκδήλωση 
της Women Act 
Γέμισε από κόσμο γνωστό ξενοδο-
χείο των Σερρών για την εκδήλωση
της Women Act, που διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία του βουλευτή της
ΝΔ Τάσου Χατζηβασιλείου, με τίτλο
«Γυναίκες στη δημόσια σφαίρα για
την κοινωνική και οικονομική ανά-
πτυξη». Κεντρική ομιλήτρια ήταν η
βουλευτής Α’ Αθηνών Όλγα Κεφα-
λογιάννη (η οποία συνοδευόταν από
τον σύζυγό της), ενώ χαιρετισμό
απηύθυνε και η γενική γραμματέας
Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη
Δουνδουλάκη. Αμέσως μετά ο κ.
Χατζηβασιλείου πέταξε για Ουάσιγ-
κτον, ως μέλος της αποστολής υπό
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη.
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

«Γ
ια να αλλάξουνι το παραγω-
γικό μοντέλο της χώρας αλ-
λά και η καθημερινότητα
των πολιτών, το υπουργείο

Υποδομών εφαρμόζει ένα μεγάλο και φιλόδο-
ξο πρόγραμμα έργων υποδομής, το οποίο
στηρίζεται στις αρχές της δίκαιης ανάπτυξης
και της κοινωνικής φροντίδας, παρά τις συνε-
χείς εξωγενείς κρίσεις», τόνισε ο υπουργός
Υποδομών Κώστας Καραμανλής στο συνέδριο
«Επιμελώς Επιχειρείν», το οποίο διοργάνω-
σαν το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο
Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης (IEA).

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα
έργων, ύψους 13 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο
που έχει εφαρμοστεί μετά τους Ολυμπιακούς
Αγώνες και το οποίο εκπόνησε το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών. «Μέσα σε λιγότε-
ρο από τρία χρόνια καταφέραμε να δημοπρα-
τήσουμε έργα συνολικού προϋπολογισμού
άνω των 8 δισ. ευρώ. Αυτό είναι κάτι που δεν
έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και από αυ-
τά, μάλιστα, να συμβασιοποιήσουμε, δηλαδή
ήδη να έχουν ξεκινήσει, έργα 3,2 δισ. ευρώ»,
σημείωσε χαρακτηριστικά από βήματος του
συνεδρίου.

«Υποδομές που αλλάζουν τη χώρα»
Μία από τις βασικές στοχεύσεις, με τις

οποίες προχωρά τα έργα το υπουργείο, βασί-
ζεται στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισί-
ου των δημόσιων συμβάσεων. 

«Δώσαμε λύση στο θεσμικό έμφραγμα που
είχε προκαλέσει ο Νόμος 4412 της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον νέο μεταρρυθμιστικό
νόμο 4782, καθώς και τον νόμο για τις Πρότυ-
πες Προτάσεις», σημείωσε ο Κώστας Καρα-
μανλής και υπογράμμισε πως για πρώτη φορά
εκπονήθηκε ένας Εθνικός Στρατηγικός Σχε-
διασμός Υποδομών. 

«Σήμερα, τα έργα που σχεδιάσαμε και υλο-
ποιούμε έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν τα
στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.
Επενδύουμε σε τομείς όπως είναι τα logistics.
Όπως είναι οι συνδυασμένες μεταφορές, με
τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που
μπορούν να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά
κέντρα», επεσήμανε, ενώ αναφέρθηκε και
στη νέα γενιά έργων υποδομών, που θα ανα-
ζωογονήσουν την αγορά, θα αλλάξουν την ει-
κόνα της χώρας και έχουν τη δυναμική να με-
τασχηματίσουν το παραγωγικό της μοντέλο. 

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ξεμπλο-
κάρισμα του Βόρειου Τμήματος του Ε65 και
στον αυτοκινητόδρομο Άκτιο-Αμβρακία, κα-
θώς βρίσκεται πλέον σε πολύ προχωρημένο
στάδιο και σύντομα θα παραδοθεί μεγάλο μέ-
ρος του, ενώ δόθηκε λύση στο έργο Πατρών-
Πύργου, αλλά και στον Βόρειο Οδικό Άξονα
Κρήτης, καθώς μέσα στο έτος αναμένεται να
μπουν μπουλντόζες.

Ο Κώστας Καραμανλής υπογράμμισε ακό-
μη πως στο μετρό Θεσσαλονίκης η πρόοδος
των εργασιών έχει ξεπεράσει το 85%, ενώ
αναφέρθηκε και στο μεγάλο πρόγραμμα έρ-
γων αντιπλημμυρικής θωράκισης και διαχεί-
ρισης υδάτινων πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ,
καθώς και στο έργο Μπράλος-Άμφισσα, την
Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών και την
Περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης.

Λύση στο κυκλοφοριακό
«Πρέπει να σχεδιάσουμε με προσοχή τα

έργα της επόμενης γενιάς. Όλοι ξέρουμε ότι
το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα»,
τόνισε ο Κώστας Καραμανλής.

Αναφερόμενος στα έργα αυτά που θα «προ-
λάβουν» το κυκλοφοριακό πρόβλημα των δύο
μεγάλων πόλεων, υπενθύμισε το πολύ σημαν-
τικό έργο της νέα ανατολικής περιφερειακής
οδού της Θεσσαλονίκης, το γνωστό Flyover. 

«Αλλά και εδώ στην Αθήνα έχουμε εκπονή-
σει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα έργα της
Αττικής, ώστε να μη φτάσει η πρωτεύουσα να
γίνει μια απροσπέλαστη πόλη», συνέχισε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Οι βασικοί πυλώνες αυτού του σχεδίου πε-
ριλαμβάνουν την επέκταση της λεωφόρου
Κύμης, τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού στο
Λαύριο και τη Ραφήνα και τη σήραγγα της Ηλι-
ούπολης, αλλά και τις νέες επεκτάσεις του δι-
κτύου του μετρό.

Ο Κώστας Καραμανλής μίλησε
στο συνέδριο «Επιμελώς 
Επιχειρείν» και αναφέρθηκε
στο πρόγραμμα έργων ύψους
13 δισ.€ του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών

«Σχεδιάζουμε τα έργα 
της επομένης γενιάς»

Εντός του καλοκαιριού οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις στο υδατοδρόμιο των Ιωαννίνων
Τι μπορεί να συνδέει τον Άλιμο με την Τήνο και την Πάτμο; Η

απάντηση είναι, φυσικά, το υδροπλάνο, καθώς το υδατοδρόμιο
στο αλιευτικό καταφύγιο του Δήμου Αλίμου βρίσκεται στη φά-
ση αδειοδότησης και δεν αποκλείεται να δούμε από εκεί να ξε-
κινήσουν, το πτητικό τους πρόγραμμα, τα πρώτα υδροπλάνα.

Μετά και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ), η οποία αφορά τη δημιουργία του υδατοδρομίου Ιωαν-
νίνων, στη λίμνη Παμβώτιδα, οι εξελίξεις αναμένονται πολύ θε-
τικές και τα υδροπλάνα «ζεσταίνουν» ήδη τις μηχανές τους, με
τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις να γίνονται εντός του καλο-
καιριού. Με κύριο μέλημα την προάσπιση της πανίδας και της
χλωρίδας, αλλά και της φυσικής ομορφιάς της λίμνης, η χερ-
σαία υποδομή για την εξυπηρέτηση των πελατών, οι πλωτές εγ-
καταστάσεις, οι οποίες αφορούν τον ελλιμενισμό των υδρο-
πλάνων, δεν θα επηρεάσουν την υδάτινη επιφάνεια της λίμνης

των Ιωαννίνων, αντιθέτως θα αναβαθμίσουν το τοπικό τουριστι-
κό προϊόν της Ηπείρου και θα συνδράμουν στην ενίσχυση της
τοπικής οικονομίας.

«Η λίμνη Ιωαννίνων και το υδατοδρόμιό της αποτελούν για

εμάς μια στρατηγική τοποθεσία που θα εξυπηρετεί τα συμ-
πλέγματα υδατοδρομίων Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Μα-
κεδονίας και Θεσσαλίας, ενώ προορίζεται ως κόμβος ώστε να
υπάρξουν πτήσεις και προς το εξωτερικό. Τα Ιωάννινα αξίζουν
να γίνουν η πρώτη πόλη με λίμνη που θα αποκτήσει υδατοδρό-
μιο και σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή κινούμαστε συντο-
νισμένα προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλουμε να συνδυάσουμε
τη λειτουργία», επεσήμανε ο Νικόλας Χαραλάμπους, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, εται-
ρεία η οποία συμμετέχει στην ένωση των εταιρειών που έχει
αναλάβει το project στα Ιωάννινα. Η τοπική κοινωνία και οι επι-
χειρηματίες της περιοχής βρίσκονται εν αναμονή των άμεσων
εξελίξεων, καθώς για ολόκληρη την Ήπειρο η λειτουργία του
υδατοδρομίου θα αποτελέσει παρέμβαση ζωτικής σημασίας
για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
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Με «προίκα» 405,05 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
προχωρά η κατάρτιση και έγκριση εκπόνησης των Τοπικών
Πολεοδομικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε 83 δή-
μους της χώρας.

Η προκήρυξη της δράσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, σηματο-
δοτώντας την έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος
«Κωνσταντίνος Δοξιάδης», το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη
πολεοδομική μεταρρύθμιση της χώρας. Με τον κύκλο αυτό θα
ολοκληρωθεί το 95% του συνολικού στόχου μελετών πολεοδο-
μικού σχεδιασμού και θα απομείνει ο τέταρτος και τελευταίος
για το υπόλοιπο 5%.

Η ολοκλήρωση της εκπόνησης των σχετικών μελετών στο
70% της επικράτειας, όπου δεν υπάρχει σχεδιασμός ή είναι ξε-

περασμένος, θα ξεκαθαρίσει οριστικά τις χρήσεις γης, τους
όρους δόμησης, τις περιοχές προστασίας, τις περιοχές ανά-
πτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, την οριοθέτηση των ρε-
μάτων, τις περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, τα δίκτυα μετα-
φορών και κατασκευών και, φυσικά, την καλλιεργήσιμη γη. 

Οι δήμοι που εντάσσονται στον τρίτο κύκλο είναι οι εξής: Πυ-
λαίας-Χορτιάτη, Θέρμης, Ιωαννιτών, Κιλκίς, Ηράκλειας, Σιντι-
κής, Σερρών, Κάτω Νευροκοπίου, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης,
Αμφίπολης, Νέας Ζίχνης, Εμμανουήλ Παππά, Βισαλτίας, Λαγ-
καδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνος, Δέλτα, Πέλλας,
Ηρωικής Πόλης Νάουσας, Εορδαίας, Βοΐου, Κόνιτσας, Φλώρι-
νας, Κοζάνης, Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Σερβίων, Δεσκάτης,
Ελασσόνας, Τεμπών, Αγιάς, Λαρισαίων, Κιλελέρ, Ρήγα Φεραί-

ου, Βόλου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Αλμυρού,
Φαρσάλων, Δομοκού, Σοφάδων, Καρδίτσας, Μουζακίου, Πα-
λαμά, Πύλης, Βορείων Τζουμέρκων, Αμυνταίου, Αλμωπίας, Φι-
λιάτων, Αγρινίου, Πρέβεζας, Αρταίων, Τανάγρας, Νικολάου
Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Αργιθέας, Στυλίδας, Μακρα-
κώμης, Καρπενησίου, Αμφιλοχίας, Παιονίας, Ξηρομέρου, Ιε-
ράς Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Έδεσσας, Δελφών, Κα-
μένων Βούρλων, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Ορχομενού, Κορδελι-
ού-Ευόσμου, Θερμαϊκού, Πολυγύρου, Μεσσήνης και Σητείας.
Οι μελέτες των 3 Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων αφορούν
τους Δήμους Δελφών, Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων, Κύθνου, Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου και
Μήλου.

Οι 83 δήμοι της χώρας που μπαίνουν σε πολεοδομική… τάξη με 405 εκατ. 

Σ
ανίδα σωτηρίας για χιλιάδες με-
σαίες και μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα βιωσιμότητας αποτελεί το νέο

πλαίσιο ενθάρρυνσης των συγχωνεύσεων,
μέσα από την παροχή ισχυρών φορολογι-
κών κινήτρων και απαλλαγών. 

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή,
προβλέπει εκπτώσεις φόρου από 30% έως
50% για τις επιχειρήσεις που θα πάρουν την
απόφαση να συγχωνευτούν. Από τη στιγμή
που θα προχωρήσει η σχετική διαδικασία
και οι επιχειρήσεις αυτές θα καταστούν βιώ-
σιμες, τότε θα αναπτυχθούν κανονικά μέσα
στην αγορά, σύμφωνα με τους όρους και
τους κανόνες του ανταγωνισμού. 

Συνεργασίες
Εκτός από τα φορολογικά κίνητρα, προ-

βλέπεται ανάλογο πλαίσιο και για τις συνερ-
γασίες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως εί-
ναι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι λογιστές
κ.λπ., όπως επίσης και για τις περιπτώσεις
εξαγορών επιχειρήσεων. Στην πρώτη γραμ-
μή του νέου ευνοϊκού πλαισίου που θα διέ-
πει τις συγχωνεύσεις, βρίσκεται η έκπτωση
30% του φορολογικού συντελεστή για εται-
ρείες που ενοποιήθηκαν και θα έχει διάρ-
κεια ισχύος τα 9 χρόνια. Ειδικά για τους
αγρότες, η έκπτωση στον φορολογικό συν-
τελεστή αυξάνεται στο 50%.

Προϋποθέσεις
Απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να

ισχύουν οι εκπτώσεις για τις επιχειρήσεις
που μετασχηματίστηκαν είναι οι εξής: 

1Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμ-

βάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριε-
τία, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με
150% του τζίρου της επιχείρησης με τον
μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζό-
μενων επιχειρήσεων μέσο τζίρο της τε-
λευταίας τριετίας. 

2Ο τζίρος της νέας εταιρείας, δηλαδή το
άθροισμα του κύκλου εργασιών των τε-

λευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμέ-
νων οικονομικών καταστάσεων των μετα-
σχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφού
αφαιρεθούν οι μεταξύ τους συναλλαγές,
πρέπει να είναι τουλάχιστον 375.000 ευ-
ρώ.

3 Η νέα εταιρεία που θα προκύψει μετά
τον μετασχηματισμό πρέπει να απασχο-

λεί τουλάχιστον 9 εργαζομένους με συμ-

βάσεις πλήρους απασχόλησης. 

4 Για τη συνεργασία προσώπων, δηλαδή
ελεύθερων επαγγελματιών, ισχύει και

πάλι η έκπτωση 30%, αλλά για πέντε χρό-
νια. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να τη-
ρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
Α. Η συνεργασία πρέπει να πραγματοποι-

είται με βάση την ίδρυση της νέας εταιρείας.
Β. Καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσω-

πα πρέπει να συμμετέχει στο μετοχικό κε-
φάλαιο της υπό ίδρυση εταιρείας, τουλάχι-
στον το 10% του συνολικού κεφαλαίου. 

Γ. Το εταιρικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 125.000
ευρώ.

5Στην περίπτωση μετασχηματισμού επι-
χείρησης, το φορολογικό όφελος δεν

μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό
των 500.000 σε διάστημα 9 ετών, ενώ στην
περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το
φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ για κα-
θένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το
οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που
προκύπτουν από τη συνεργασία για καθέ-
να από αυτά, σε διάστημα 3 ετών.

Τα ισχυρά φορολογικά
κίνητρα και οι απαλλαγές,
εφόσον συνενωθούν 

loukas1972@gmail.com
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Πώς θα σωθούν χιλιάδες 
μη βιώσιμες μικρομεσαίες
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Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού θέτει τους τραπεζι-
κούς ομίλους η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς παρατηρείται
ανησυχητική αύξηση των κόκκινων δανείων κατά το τελευταίο
χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ομιλία της στο 4ο Φόρουμ Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων η υποδιοικήτρια της ΤτΕ Χριστίνα
Παπακωνσταντίνου, ένα στα τρία ρυθμισμένα δάνεια ξανάγινε
κόκκινο, ενώ έχουν αυξηθεί και τα αιτήματα για ρυθμίσεις, κα-
θώς οι δανειολήπτες δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στους
όρους της ρύθμισης. Σύμφωνα με την κυρία Παπακωνσταντί-
νου, παρά την πρόοδο που έχουν κάνει οι ελληνικές τράπεζες
στη μείωση των κόκκινων δανείων, «δεν επιτρέπεται εφησυ-
χασμός». Κατά την υποδιοικήτρια, η μέχρι τώρα εμπειρία από

την εφαρμογή της νέας πτωχευτικής νομοθεσίας είναι θετική,
αλλά όχι ικανοποιητική, ενώ η πανδημία δημιούργησε προ-
βλήματα σε κάποιους μηχανισμούς. Μάλιστα, υπογράμμισε
ότι είναι απαραίτητη η χρήση όλων των εργαλείων του νόμου
από τα εμπλεκόμενα μέρη έτσι ώστε να στηριχθούν οι οφειλές

που έχουν προοπτικές βιωσιμότητας, ώστε να καταστούν ενή-
μεροι στο μέλλον.

Με βάση τις εκτιμήσεις των επιχειρηματικών πλάνων για τα
τιτλοποιημένα ανοίγματα, αναμένεται το μεγαλύτερο τμήμα
των εισπράξεων (σχεδόν 60%) να προέλθει από διενέργεια
ρυθμίσεων και το υπόλοιπο να προέλθει κυρίως από ρευστο-
ποιήσεις και εύρεση συναινετικής λύσης (36%), ενώ ένα πολύ
μικρό ποσοστό (5,5%) θα αφορά απλές εισπράξεις. Σημειώνε-
ται ότι ο κλάδος των διαχειριστών κόκκινων δανείων εμφανί-
ζει σημαντική συγκέντρωση, με μόλις τις τρεις από αυτές να
κατέχουν περίπου το 80% του μεριδίου της αγοράς, με βάση τη
συνολική αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων, τα οποία στο
τέλος του 2021 είχαν διαμορφωθεί στα 123 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος σημαίνει συναγερμό για την αύξηση των κόκκινων δανείων 

Ε
κτίναξη κατά 22,1 δισ. ευρώ ση-
μείωσε ο τζίρος των επιχειρήσε-
ων στο α’ τρίμηνο του 2022 σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό

διάστημα, αποδεικνύοντας την ισχυρή δυ-
ναμική της οικονομίας και παρά το γεγονός
ότι τον Μάρτιο εκδηλώθηκε η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, η οποία έφερε ανα-
τροπές στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, το σύνολο των επιχει-
ρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικο-
νομίας που τέθηκαν σε αναστολή λειτουρ-
γίας με κρατική εντολή τον Μάρτιο του
2020 λόγω της πανδημίας πραγματοποίησε
το α’ τρίμηνο συνολικό τζίρο
88.283.509.000 ευρώ, σημειώνοντας αύ-
ξηση 33,5% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2021,
όταν είχε ανέλθει σε 66.112.030.000 ευρώ.
Η αύξηση κατά 22,1 δισ. ευρώ μέσα σε ένα
τρίμηνο οφείλεται στο άνοιγμα της οικονο-
μίας και επηρεάστηκε σε κάποιο βαθμό
από την εκδήλωση του πολέμου στην Ου-
κρανία.

Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με τη συ-
νεχιζόμενη άνοδο της οικοδομής, των εξα-
γωγών και των επενδύσεων, δείχνει ότι κα-
τά το α’ τρίμηνο του έτους η οικονομία θα
διατηρήσει μια ισχυρή αναπτυξιακή δυνα-

μική, η οποία θα λειτουργήσει ως αντίβαρο
στις όποιες πιέσεις προκληθούν κυρίως
κατά τον προσεχή χειμώνα, αφού συνυπο-
λογίσουμε και τη διαφαινόμενη θετική επί-
δραση του τουρισμού στα μακροοικονομι-
κά και δημοσιονομικά μεγέθη. Επιπλέον, η
ισχυρή δυναμική ενισχύεται και από το γε-
γονός ότι κατά το α’ τετράμηνο του έτους
σημειώθηκε ρεκόρ 20 ετών στο ισοζύγιο
προσλήψεων μισθωτής απασχόλησης με
βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε προχθές
η ΕΡΓΑΝΗ. 

Ποιοι κλάδοι «αναστήθηκαν»
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει

ισχυρή ανάκαμψη για κλάδους που εί-
χαν... νεκρώσει μέσα στην πανδημία. Είναι
ενδεικτικό ότι το φετινό α’ τρίμηνο οι επι-
χειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση
και Ψυχαγωγία αύξησαν τον συνολικό τζί-
ρο κατά 315,1%, ενώ τη μικρότερη αύξηση
στον κύκλο εργασιών το α’ τρίμηνο 2022
σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2021 παρου-

σίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέ-
ρωση - Επικοινωνία κατά 5,3%. Το πλήθος
των επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουρ-
γίας τον Μάρτιο του 2020 βάσει του νέου
πλαισίου προσδιορισμού ανήλθε σε
223.371 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο
15,7% του συνόλου των επιχειρήσεων της
ελληνικής οικονομίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων
σε αναστολή λειτουργίας καταγράφηκε
στον τομέα Εκπαίδευση (91,7%) και ακο-
λούθως στον τομέα Δραστηριότητες Υπη-
ρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπη-
ρεσιών Εστίασης (88,3%). Τα αντίστοιχα
μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στον
τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές
και Τεχνικές Δραστηριότητες (0,2%) και
στον τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία
(1,1%). Για το σύνολο των επιχειρήσεων

της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης
διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία
βάση, ο τζίρος κατά τον περασμένο Μάρ-
τιο ανήλθε σε 28.419.568.000 ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 41% σε σχέση με τον
Μάρτιο 2021, όταν είχε διαμορφωθεί σε
20.153.060.000 ευρώ.

loukas1972@gmail.com
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«Έκρηξη» τζίρου
στα 88 δισ. για 
τις επιχειρήσεις 
το α’ τρίμηνο...

Υψηλότερος κατά 22 δισ. ευρώ
σε σχέση με το ίδιο διάστημα

του ’21, δείχνοντας την ισχυρή
αναπτυξιακή δυναμική 

της ελληνικής οικονομίας



Σ
τις 13 Μαΐου η εταιρεία Deutsche
Telekom AG (DT) με έδρα τη Βόν-
νη της Γερμανίας γνωστοποίησε

στην ΟΤΕ ΑΕ ότι την ίδια μέρα το ποσο-
στό της επί του συνόλου των δικαιωμά-
των ψήφου της ΟTΕ ΑΕ ανήλθε σε 50%.
Οι αγορές ιδίων μετοχών του ΟTΕ στο
πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης
Ιδίων Μετοχών είχαν ως αποτέλεσμα
την αύξηση της συμμετοχής της DT στον
ΟTΕ στο 50%, δεδομένου ότι τα δικαιώ-
ματα ψήφου που συνδέονται με τις ίδιες
μετοχές, σύμφωνα με την ελληνική νο-
μοθεσία, έχουν ανασταλεί. Τα συνολικά
δικαιώματα ψήφου της ΟTΕ ΑΕ, εξαι-
ρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου
που έχουν ανασταλεί, ανέρχονται σε
441.109.999. Σύμφωνα με τη σχετική
γνωστοποίηση της DT, ο αριθμός των μετοχών μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η DT ανέρχεται σε
220.567.676, ήτοι ποσοστό 50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟTΕ ΑΕ.

Intrakat: Σε συζητήσεις 
με διεθνή κεφάλαια για 
από κοινού ανάπτυξη των ΑΠΕ

Η Intrakat, σε συνέχεια πρόσφατων δημο-
σιευμάτων του Τύπου σχετικά με τη συνεργα-
σία της με διάφορους στρατηγικούς επενδυ-
τές, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο
στρατηγικός σχεδιασμός της, ο οποίος έχει
ανακοινωθεί και υλοποιείται ήδη από το 2021,
περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των δραστη-
ριοτήτων της με ίδια κεφαλαία, μόχλευση δα-
νειακών αλλά και μέσω στρατηγικών συνερ-
γασιών με διεθνείς κεφαλαιουχικούς επεν-
δυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία είναι σε
επαφή με διεθνή επενδυτικά κεφάλαια για την
από κοινού ανάπτυξη (co-development) του
ενεργειακού χαρτοφυλακίου της. Για την
όποια ουσιαστική εξέλιξη η εταιρεία θα ενη-
μερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό.

Στη Wind η πλατφόρμα
συνδρομητικής τηλεόρασης 
EON TV
Η Wind Ελλάς, μέλος της United Group, του
κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και
media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εγκαι-
νιάζει μια νέα εποχή στη συνδρομητική τη-
λεόραση με το λανσάρισμα της ΕΟΝ TV, δί-
νοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές
της να απολαύσουν σε οποιαδήποτε συ-
σκευή το πλούσιο και αποκλειστικό περιε-
χόμενό της. Οι συνδρομητές της Wind θα
μπορούν πλέον να απολαμβάνουν πλούσιο
αθλητικό περιεχόμενο από τις μεγαλύτερες
αθλητικές διοργανώσεις στον κόσμο.

Γρηγόρης και Τερκενλής 
μαζί σε ένα κατάστημα

Στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 64, σε
απόσταση λίγων μέτρων από τη στάση Μέγα-
ρο Μουσικής του μετρό, άνοιξε ένα νέο κατά-
στημα που συστεγάζει τον Γρηγόρη και τον
Τερκενλή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Από τη μία, τα φημισμένα τσουρέκια του Τερ-
κενλή, κλασικά, vegan ή γεμιστά με κάστανο
ή σοκολάτα, παραδοσιακά γλυκά από τη Θεσ-
σαλονίκη, όπως τρίγωνα κρέμας ή σοκολάτας
και σιροπιαστά, είναι στη διάθεση των κατα-
ναλωτών. Από την άλλη, ο μοναδικός καφές
του Γρηγόρη, εκλεκτά χαρμάνια, φρεσκοψη-
μένες παραδοσιακές πίτες, λαχταριστά σάν-
τουιτς και δροσερές σαλάτες.

Η εταιρεία Ideal Holdings ανακοινώνει τα Proforma βασικά οικο-
νομικά μεγέθη του α’ τριμήνου 2022. Το 2021 αποτέλεσε τη χρονιά
δημιουργίας της νέας Ideal Holdings με την εισφορά των μετοχών
των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει. Η εταιρεία έχει ενσωματώσει
πλήρως όλες τις εταιρείες στις οποίες συμμετείχε κατά 100% την 31η
Μαρτίου 2022 και τα βασικά οικονομικά μεγέθη τους έχουν ως εξής:
Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2021 σε ενοποιημένη βάση, (α) ο κύ-
κλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €24,129 εκατ. έναντι €14,346
εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 68%. Οι εταιρείες

στις οποίες συμμετέχει η Ideal Holdings έχουν όλες αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους έναντι του α’ τριμήνου 2021 σε
ποσοστά που ανέρχονται από 29% (Adacom) έως 143% (Three Cents), (β) τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε
€3,116 εκατ. έναντι €1,511 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 106%. Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέ-
χει η Ideal Holdings έχουν όλες αυξήσει τα καθαρά κέρδη τους έναντι του α’ τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται
από 115% (Astir Vitogiannis) έως 200% (Three Cents).

Η Performance Technologies ανακοινώνει τη συνεργασία της με
την SAS, παγκόσμια ηγέτιδα στην ανάλυση δεδομένων και την τε-
χνητή νοημοσύνη, με σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε περιοχές
όπως Customer Intelligence, Risk Management, Fraud & Security,
Data Management και Internet of Things. Η Performance Tech-
nologies, που πιστοποιήθηκε ως Silver Partner της SAS, διαθέτει
αποδεδειγμένη εμπειρία στην περιοχή των analytics και της τε-
χνητής νοημοσύνης και βοηθάει τους πελάτες της να παίρνουν
στρατηγικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, με σκοπό την επιτυχία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ολόκληρου του
οργανισμού. Η συνεργασία αναμένεται να επικεντρωθεί σε τομείς όπως Customer Intelligence, Risk Management,
Fraud & Security, Data Management και Internet of Things.

Στρατηγική συνεργασία SAS - Performance Technologies

TETAΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS24

Έφτασε το 50% το ποσοστό της
Deutsche Telecom στον ΟΤΕ

Ideal: Υπερδιπλάσια καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο



H
Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης
Ενέργειας (Sunlight Group), εταιρεία τεχνολο-
γίας που ειδικεύεται στις ολοκληρωμένες και

καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, ανακοι-
νώνει την ένταξη νέων διευθυντικών στελεχών στο αν-
θρώπινο δυναμικό της και τη δημιουργία γενικών διευ-
θύνσεων. Ο Carlo Crosetto τοποθετείται στη θέση του
εκτελεστικού οικονομικού διευθυντή (CFO) και ανα-
λαμβάνει υπό την ευθύνη του την οικονομική διεύθυν-
ση και τη διεύθυνση εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Asier
Merelas ανέλαβε τον ρόλο του διευθυντή Πληροφορι-
κής και Ψηφιοποίησης (ΙΤ and Digitilization Director),
διεύθυνσης που πρόκειται να συμβάλει καθοριστικά
στην ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της
Sunlight Group. Στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης της Sunlight Group προστέθηκαν πρόσφατα δύο
ακόμη καταξιωμένα στελέχη. Πρόκειται για τους Dim-
itri Ottaviano, διευθυντή Engineering and Product De-
velopment, και Carlo Novarese, διευθυντή Engineer-
ing for Lithium Cells Manufacturing. Παράλληλα, η
εταιρεία προχωράει στη δημιουργία επτά Γενικών Δι-
ευθύνσεων, προκειμένου να υπηρετήσει αποδοτικότε-
ρα το δυναμικό επιχειρηματικό της πλάνο και να αντα-
ποκριθεί στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς. Οι επικε-
φαλής των Γενικών Διευθύνσεων και ο διευθύνων σύμ-
βουλος της θυγατρικής Sunlight Batteries USA αναφέ-
ρονται στον διευθύνοντα σύμβουλο της Sunlight Group
Λάμπρο Μπίσαλα και αποτελούν τη νέα Εκτελεστική
Επιτροπή της Sunlight Group. 

Συμμετέχει στην Ψηφιακή
Μέριμνα ΙΙ με 
το you.gr η Quest

Διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων 
της JYSK στην Ελλάδα

Εντατικοποιείται το πλάνο διεύρυνσης του δικτύου κα-
ταστημάτων της JYSK στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμέ-
να, την προσεχή Πέμπτη ανοίγει το νέο κατάστημα JYSK
στην Αλεξανδρούπολη, με αποτέλεσμα το δίκτυο της αλυ-
σίδας ειδών σπιτιού να διευρύνεται στα 50 καταστήματα,
καθώς διαθέτει ήδη 49 φυσικά καταστήματα στη χώρα.
Παράλληλα, η εταιρεία λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατά-
στημα JYSK.gr που αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα ανά-
πτυξης τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και συνεχίζει
να συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% στον συνολικό τζί-
ρο της εταιρείας. 

Intralot: Στο 5,506% 
το ποσοστό της EFG Bank

Η Intralot γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής ενημέ-
ρωσης που έλαβε στις 13/5/2022, σημαντική μετα-
βολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως: Λόγος
υποβολής γνωστοποίησης: Μεταφορά σε συλλογι-
κό λογαριασμό αξιών. Ημερομηνία που έλαβε χώ-
ρα η συναλλαγή: 10/5/2022. Επωνυμία υπόχρεου
γνωστοποίησης: EFG Bank AG Zurich. Συνολικές
θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκεινται
σε υποχρέωση γνωστοποίησης: Κατάσταση πριν
από την κρίσιμη συναλλαγή: % δικαιωμάτων ψήφου
προερχόμενα από μετοχές: -% δικαιωμάτων ψή-
φου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -
Συνολικό %: -. Κατάσταση μετά την ημερομηνία της
κρίσιμης συναλλαγής: % δικαιωμάτων ψήφου προ-
ερχόμενα από μετοχές: 5,506%. % δικαιωμάτων
ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα:
-. Συνολικό %: 5,506%. Συνολικός αριθμός δικαιω-
μάτων ψήφου του εκδότη: 8.383.535.

Greggs: Αυξήθηκαν 
οι πωλήσεις α’ τριμήνου
Η βρετανική αλυσίδα φούρνων και φαστ φουντ
Greggs τόνισε πως οι πιέσεις κόστους αυξήθη-
καν, καθώς ανακοίνωσε αύξηση στις πωλήσεις
α’ τριμήνου, οι οποίες ήταν πιο ευνοϊκές σε
σχέση με τους περιορισμούς όγκους συναλλα-
γών εξαιτίας του κορονοϊού την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2021. Η Greggs διατήρησε αμετάβλη-
τες τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρή-
σης. Η Greggs δήλωσε πως οι συγκρίσιμες πω-
λήσεις στα καταστήματα που διαχειρίζεται η
εταιρεία αυξήθηκαν κατά 27,4% στις πρώτες 19
εβδομάδες του 2022. 

Renault: Πουλάει 
δραστηριότητες στη Ρωσία

Η γαλλική Renault τόνισε ότι συμφώνησε να
πουλήσει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και το
μερίδιο συμμετοχής της στη ρωσική αυτοκινητο-
βιομηχανία AvtoVAZ. Η Renault τόνισε ότι θα που-
λήσει όλες τις δραστηριότητες της Renault Russia
και το 67,69% που κατέχει στην AvtoVAZ στη ΝΑΜΙ,
μια κρατική εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης αυτο-
κινήτου. «Η συμφωνία δίνει στη Renault Group την
επιλογή να επαναγοράσει τη συμμετοχή της στην
AvtoVAZ, κάτι που μπορεί να ασκηθεί σε συγκε-
κριμένες χρονικές στιγμές στα επόμενα έξι χρό-
νια», τόνισε η αυτοκινητοβιομηχανία. 
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Νέα διευθυντικά στελέχη 
και οργανωτικές αλλαγές
στη Sunlight

Στις 27 Μαΐου τα αποτελέσματα 
τριμήνου της ΕΤΕ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα οι-
κονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2022 την Παρα-
σκευή 27 Μαΐου 2022 στις 17.30. Θα ακολουθήσει τηλε-
διάσκεψη στις 18.00 της ίδιας ημέρας για την παρουσία-
ση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Το you.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ομίλου
Quest, συμμετέχει ως εγκεκριμένος προμηθευτής στο
πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ, που επιδοτεί εκπαι-
δευτικούς και οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη από τις
πυρόπληκτες περιοχές του καλοκαιριού 2021 για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού με επιταγή (voucher)
€200, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Λαμβάνοντας
υπόψη τις απαιτήσεις του προγράμματος αλλά και τις
ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να έχει κάθε δικαιούχος
και έχοντας την υποστήριξη της Info Quest Technolo-
gies, το you.gr δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο online
περιβάλλον για να διευκολύνει την αξιόπιστη επιλογή
και προμήθεια του καταλληλότερου προϊόντος, συν-
δυάζοντας τη μεγάλη γκάμα εγκεκριμένων προϊόντων,
την ευκολία επιλογής και αγοράς και την άμεση παρά-
δοση στον χώρο του δικαιούχου.
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Ο
Κώστας Τσιμίκας σήκωσε
ολόκληρη κούπα Κυπέλ-
λου Αγγλίας με δικό του
πέναλτι. Αποθεώθηκε. Όλη

η πόλη τραγουδά το όνομά του. Ο Γιώρ-
γος Γιακουμάκης οδήγησε τη Σέλτικ
στην κατάκτηση του τίτλου, αναδείχ-
θηκε και πρώτος σκόρερ, κουβαλών-
τας το γονίδιο του Γιώργου Σαμαρά.
Αποθεώθηκε. 

Στην Τουρκία, ο πρωταθλητής με την
Τραπεζούντα Τάσος Μπακασέτας ανα-
δείχθηκε κορυφαίος της ομάδας του,
χόρεψε και το Ζεϊμπέκικο της Ευδο-
κίας με την ελληνική σημαία στις πλά-
τες του. Αποθεώθηκε, όπως και ο Μα-
νώλης Σιώπης, το ασταμάτητο «τρε-
χαντήρι».

«Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ» από τη μία,
«ουδείς προφήτης στον τόπο του» από

την άλλη για μια πατρίδα που τρώει τα
παιδιά της. Διότι μπορεί ο Τσιμίκας να
πουλήθηκε με 13 εκατ. ευρώ στη Λί-
βερπουλ, αλλά πριν τον αναλάβει ο
Μαρτίνς, βολόδερνε ανάμεσα σε κάτι
Έσμπιεργκ και Βίλεμ. Σήμερα, οι οπα-
δοί απαιτούν από τον Κλοπ να παίζει
αυτός βασικός και όχι ο καλύτερος
αριστερός μπακ του κόσμου Άντριου
Ρόμπερτσον!

Ο Γιακουμάκης θεωρήθηκε «άχρη-
στος» και «ατάλαντος» για την ΑΕΚ,
αλλά βγήκε πρώτος σκόρερ στην Ολ-
λανδία με 26 γκολ στη Φένλο που υπο-
βιβάστηκε. Και ξαναβγήκε στη Σέλτικ
με 13 γκολ. Έγινε, μάλιστα, και τραγού-
δι στη Γλασκόβη, «Έρχεται από την Ελ-
λάδα κι είναι ένα δώρο από τον Θεό».

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν εκτιμήθη-
κε από την ΑΕΚ όσο έπρεπε και πήρε

των ομματιών του για την Τουρκία. Το
ίδιο και ο Σιώπης που ήταν «λίγος» για
τον Ολυμπιακό και τον Άρη αλλά βασι-
κός στην Εθνική.

Και δεν είναι μονάχα αυτοί. Ο Οδυσ-
σέας Βλαχοδήμος της Μπενφίκα ετοι-
μάζεται για μεταγραφή 20 εκατ. ευρώ,
μπορεί να πάει στη νεόπλουτη Νιού-
καστλ. Έφυγε… εξ ανάγκης από τον
Παναθηναϊκό με 2 εκατ. ευρώ. Ο Ντί-
νος Μαυροπάνος κράτησε μόνος του
όρθια τη Στουτγκάρδη από τον υποβι-
βασμό. Ανήκει στην Άρσεναλ, τον θέ-
λει η Γουέστ Χαμ. Ο Γιώργος Κυριακό-
πουλος βρήκε την «Ιθάκη» του στην
Ιταλία, στη Σασουόλο, θα έπαιζε αυτός
βασικός στην Εθνική, αν δεν υπήρχε ο
Τσιμίκας. Ο Ταξιάρχης Φούντας, αφού
αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με τη Ρα-
πίντ Βιέννης με 12 γκολ, αναδείχθηκε

και παίκτης της χρονιάς στην Αυστρία.
Παίζει πλέον στην Ουάσιγκτον και σε
τέσσερα ματς έχει πετύχει πέντε γκολ.
Τον Τάσο Δουβίκα της Ουτρέχτης τον
τσεκάρει η Φέγενορντ. Ο Μπάμπης
Λυκογιάννης της Κάλιαρι φεύγει για
μεγαλύτερη ομάδα, είχε σκοράρει και
εναντίον της Ίντερ, αλλά έτυχε σε μια
φοβερή φουρνιά αριστερών μπακ,
όπως ο Τσιμίκας, ο Γιαννούλης, ο Κυ-
ριακόπουλος, και ατύχησε να παίζει
στην Εθνική. 

Τα Ελληνόπουλα 
που ανάγκασαν την Ευρώπη
να μιλά ελληνικά

Αχ Ελλάδα, σ’ αγαπώ…



Ε
ν αναμονή της απόφασης του
Εφετείου για την τυπική επικύ-
ρωση της μετεγκατάστασης του

Παναθηναϊκού από την ιστορική του
έδρα, τη Λεωφόρο, στον Βοτανικό, 59
μέλη του Ερασιτέχνη προσέφυγαν στα
δικαστήρια και ζήτησαν να κηρυχτούν
παράνομες οι εκλογές του περασμέ-
νου Μαρτίου. Τότε, τα μέλη του Ερασι-
τέχνη Παναθηναϊκού είχαν αποφασί-
σει σε ποσοστό 68% επί των ψηφισάν-
των υπέρ της «Διπλής Ανάπλασης».
Δηλαδή, να πάει στον Βοτανικό η ομά-
δα και να παραχωρηθεί η Λεωφόρος
στο Δήμο της Αθήνας. Οι 59 θεωρούν
ότι για να είναι σύννομη η ψηφοφορία
θα έπρεπε να αποφασίσουν τα δύο τρί-
τα των μελών.  Ποιος μπορεί να… κρύ-
βεται πίσω από την προσφυγή των 59
μελών στα δικαστήρια; Ο πρόεδρος του
Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Παναγιώ-
της Μαλακατές, σύμφωνα με πληρο-

φορίες, ήταν γνώστης της προσφυγής
ικανού αριθμού μελών στα δικαστήρια
και προσπαθεί να πληροφορηθεί αν
πρόκειται για μια «ρομαντική» προ-

σφυγή ή υπάρχει «πολιτικός δάκτυ-
λος» από ανθρώπους που δεν θέλουν
να πιστωθεί η κυβέρνηση ένα τέτοιο
μεγαλεπήβολο πρότζεκτ.

Προσφυγή 59 μελών κατά του Βοτανικού! Αστοχία της δικαιοσύνης 
στη Λιβαδειά

Η αστυνομία της Λειβαδιάς εντόπισε και συνέλα-
βε τον χουλιγκάνο του Λεβαδειακού που μαζί με
άλλους εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και ξυλο-
κόπησε τον Πεταυράκη της Βέροιας στο ματς-μπα-
ράζ. Ωστόσο, ο δράστης δεν θα δικαστεί με την κα-
τηγορία της βιαιοπραγίας, αλλά της εισβολής στον
αγωνιστικό χώρο. Και ας έστειλε τον Πεταυράκη
στο νοσοκομείο! Ο Λεβαδειακός απαγόρευσε διά
βίου την είσοδό του στο γήπεδο.

Αποθεώθηκε 
στο «αντίο» του ο Κιελίνι
Ύστερα από 17
ολόκληρα χρό-
νια ο θρυλικός
αρχηγός της Γι-
ουβέντους
Τζόρτζιο Κιελίνι
κρέμασε τα πα-
πούτσια του μια
για πάντα και
αποθεώθηκε από τον κόσμο στο 2-2 με τη Λάτσιο.
Έπαιξε 559 ματς και πέτυχε 36 γκολ. Ωστόσο,
εκείνο για το οποίο θα τον θυμόμαστε είναι η αυ-
ταπάρνηση που έδειχνε πάντα για τη Γιούβε, αλ-
λά και την εθνική Ιταλίας. Το τελευταίο ματς έπαι-
ξε με τη Γιουβέντους και ο Πάολο Ντιμπάλα.

Ντέμης: «Ούτε ο Μουρίνιο
σώζει την ΑΕΚ»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν σκληρός στις
δηλώσεις του για την περιπέτεια της ΑΕΚ.
Ενέπλεξε και τον… Μουρίνιο μέσα σε αυ-

τές. Είπε: «Δεν έχει σημασία ο προπονητής.
Όποιος και αν έρθει στην ΑΕΚ θα αποτύχει.

Και ο Μουρίνιο να έρθει, με αυτό το περιβάλλον
που υπάρχει τώρα, θα αποτύχει στην ΑΕΚ». Κα-

ταφέρθηκε ακόμα και κατά των ηγετικών στελε-
χών: «Δεν είναι κοντά σου, τα φορτώνουν όλα στους
παίκτες». 

Ο Μέσι αγοράζει ομάδα 
στις ΗΠΑ και παίζει

Δημοσίευμα του «Direct TV» στην Αμερική ανα-
φέρει ότι ο Μέσι θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ το
2023, όπου θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Ίντερ
Μαϊάμι. Ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν θα είναι μό-
νο… ποδοσφαιριστής, καθώς παρουσιάζεται διατε-
θειμένος να αγοράσει το 35% των μετοχών της ομά-
δας του Μαϊάμι. Ομάδα στις ΗΠΑ αγόρασε και ο
Μπέκαμ, την Γκάλαξι, και ο Τζέιμι Βάρντι της Λέ-
στερ, τη Ρότσεστερ Ρίνος. 

Άιντραχτ - Ρέιντζερς απόψε 
στον τελικό Europa League
Ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης
και τη Ρέιντζερς θα γίνει απόψε (10.00 Cosmote TV) στη Σεβίλλη. Ο
νικητής θα πάρει αυτόματα το εισιτήριο για τους ομίλους του
Champions League την προσεχή σεζόν. Την προσεχή Τετάρτη θα
αναμετρηθούν στον τελικό του Conference League στα Τίρανα η Ρόμα
με τη Φέγενορντ και το Σάββατο 28 Μαΐου στο Παρίσι θα γίνει ο μεγάλος
τελικός Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ για το Champions League.

Στην «Αγια-Σοφιά» 
ο γλύπτης του ατσάλινου αετού

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ούγγρος γλύπτης Γκάμπρο Μικλός Στζόκε, ο οποίος έχει αναλάβει και
σφυρηλατήσει τον εντυπωσιακό ατσάλινο Δικέφαλο Αετό που θα δεσπόζει στη μεγάλη πλατεία
μπροστά από την «ΟPAP Arena». Ο Ούγγρος γλύπτης είδε από κοντά το μέρος όπου προορίζεται να
στηθεί το δημιούργημά του και όπως είπε, μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι έτοιμο.
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• Τηλεοπτικό φινάλε για τον παρου-
σιαστή Γιάννη Πουλόπουλο. Θέλει να
ζήσει με τον άνθρωπό του στη Μύκο-
νο.

• Η Δήμητρα Παπαδήμα ανάρτη-
σε φωτογραφία από τα νιάτα της,
σε καλοκαιρινές διακοπές με
τον Γιάννη Μποσταντζόγλου. 

• «Καυτή» συνεργασία ετοιμάζουν η
Ελένη Φουρέιρα και η Ισπανίδα τρα-
γουδίστρια Chanel.

• Ζαλίζει το νούμερο: Το πρώην
μοντέλο Δήμητρα Κωστάκη απο-
κάλυψε πως έχει εισπράξει
15.000.000 δραχμές για τέσσερις
ημέρες δουλειάς!

• Θλίψη για την ηθοποιό Ασπασία
Τζιτζικάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή
η μητέρα της.

• Eurovision: Αζερμπαϊτζάν, Γε-
ωργία, Μαυροβούνιο, Πολωνία,
Ρουμανία και Σαν Μαρίνο κατη-
γορούνται με την υποψία της
χειραγώγησης ψήφου.

• Σε δημοπρασία το τρόπαιο της φε-
τινής διοργάνωσης, από τους νικητές
Kalush Orchestra. Θα δωρίσουν τα
χρήματα στον ουκρανικό στρατό.

• «Δεν θα είμαι στο “GNTM”, γιατί
δεν έχω κάνει διεθνή καριέρα!»,
δήλωσε ειρωνικά ο Λάκης Γαβα-
λάς.

• Ο Γιώργος Σαρρής των Ζιγκ Ζαγκ
παντρεύτηκε δύο φορές την ίδια γυ-
ναίκα!

• Η βουλευτής Έλενα Ράπτη
έκλεισε τα 47 και το γιόρτασε με
φίλους.

• Η Νάντια Κοντογεώργη επιστρέφει
στο θέατρο. Θα αντικαταστήσει τη
Δέσποινα Βανδή στο μιούζικαλ
«Mamma mia».
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Y
ψιστη τιμή στον παγκοσμίως αναγνωρισμέ-
νο και πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Γιάννη
Σμαραγδή από την Ακαδημία Ελληνικών
Βραβείων Τέχνης. Στον σπουδαίο δημιουρ-

γό θα απονεμηθεί το διεθνές βραβείο «Καποδί-
στριας», που καθιερώνεται από φέτος και θα απονέ-
μεται ετησίως σε μια ελληνική καλλιτεχνική προσωπι-
κότητα διεθνούς εμβέλειας, της οποίας το έργο προ-
βάλλει τις φωτεινές αξίες της χώρας μας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13
Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ενώ η παρουσίαση
έχει ανατεθεί στον Χρίστο Γεωργίου και τη Σάρα Τερ-
ζή, με τελετάρχη τον Χρήστο Φωτίδη.

Στο σύνολο του κινηματογραφικού έργου του, ο
Κρητικός Γιάννης Σμαραγδής, με το χάρισμα των κο-
ρυφαίων σκηνοθετών, προβάλλει το αρχαίο ελληνικό
αίσθημα, καθώς και την πίστη στην Ορθοδοξία, που
διαχρονικά διαμορφώνουν την ξεχωριστή θέση της
πατρίδας μας μέσα στον ακατάλυτο χρόνο.

Ο «φωτεινός» δρόμος στον χώρο της 7ης Τέχνης ξε-
κίνησε με την ταινία «Καλή σου νύχτα κυρ Αλέξαδρε»
(1981), ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Έλληνα
συγγραφέα Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, και συνεχί-
στηκε με τον «Καβάφη» (1996) σαρώνοντας τα Κρατι-
κά Βραβεία: Καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, φω-
τογραφίας (Νίκος Σμαραγδής), Β’ Γυναικείου ρόλου
(Μάγια Λυμπεροπούλου), μακιγιάζ (Αργυρώ Κουρου-

πού) και δύο διεθνή βραβεία μουσικής για τον Βαγγέ-
λη Παπαθανασίου από τα Φεστιβάλ Γάνδης (Βέλγιο)
και Βαλένθια (Ισπανία). Σημείωσε μεγάλη εισπρακτι-
κή επιτυχία στην Ελλάδα, ενώ στο Παρίσι προβαλλό-
ταν στις αίθουσες για δώδεκα συνεχή χρόνια. Ήταν η
ελληνική υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κι-
νηματογράφου (Βραβεία Φελίξ 1997).

Ακολούθησε ο «El Greco» (2007) για τον σπουδαίο
Έλληνα ζωγράφο Δομίνικο Θεοτοκόπουλο, με ρεκόρ
εισιτηρίων στην Ελλάδα (1.200.000 θεατές) και κατά-
ταξη μέσα στις 10 καλύτερες ταινίες διεθνώς για ζω-
γράφους. Έπειτα, το «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι»
(2012) για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Βαρβάκη
(απέσπασε το Βραβείο Giuseppe Sciacca για την ηθο-
ποιό Olga Sutulova) και ο θρυλικός «Καζαντζάκης»
(2017) για τον εμβληματικό λογοτέχνη και σύντεκνό
του Νίκο Καζαντζάκη.

Το σημαντικό βραβείο με την ονομασία «Καποδί-
στριας» έρχεται τη στιγμή που ο Γιάννης Σμαραγδής
προετοιμάζει τη νέα διεθνή ταινία του με τίτλο «Καπο-
δίστριας». Η συμπαραγωγή Ελλάδας, Ρωσίας και Ελ-
βετίας με το διεθνές και εγχώριο καστ αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέσα στο 2022. 

Ωστόσο, το 2020 προηγήθηκε το ωριαίο ντοκιμαντέρ
του «Αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια» με παγκό-
σμια πρεμιέρα στη Γενεύη παρουσία της υπουργού
Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, κατακτώντας κοινό και
κριτικές.

Α κ α δ η μ ί α  Τ έ χ ν η ς

Προσωπικότητα 
της χρονιάς 
ο Σμαραγδής!



Θα γίνει «Το Σώσε»

Τι και αν έσβησαν φώτα, η σκηνή έμεινε άδεια
και η αυλαία έπεσε για την απίθανη παράσταση
«Το Σώσε» στο Θέατρο Παλλάς; Ο σκηνοθέτης
και πρωταγωνιστής του έργου Κωνσταντίνος
Μαρκουλάκης και ο πολυπληθέστατος θίασος
σημαντικών ηθοποιών δίνουν εκ νέου ραντεβού
τη νέα σεζόν, με τη θεατρική επιχείρηση να ανα-
κοινώνει: «Αυτή η φανταστική παρέα επιστρέφει
στο Θέατρο Παλλάς από τις 5 Οκτωβρίου. Μέχρι
τότε, μας εύχονται με τον τρόπο τους καλό καλο-
καίρι. Η προπώληση άνοιξε ήδη».

Ανοιξιάτικες αποδράσεις

Τα γυρίσματα του επιτυχημένου τηλεπαιχνιδι-
ού «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 φτάνουν στο τέλος
τους και η παρουσιάστρια Ζέτα Μακρυπούλια
άρχισε τις εκδρομούλες παρέα με τους φίλους
της. «Νομίζω ξεκίνησε η περίοδος που κάθε
Σαββατοκύριακο θέλουμε να πάρουμε τα απο-
λύτως απαραίτητα και να εξαφανιστούμε από
την πόλη. Έτσι κι εγώ, μπαίνω στο αυτοκίνητο
και όπου με βγάλει!», αποκάλυψε η ηθοποιός,
που πήρε το πράσινο φως και για τη νέα σεζόν,
ανανεώνοντας τη συνεργασία της με το κανάλι.

Η πρεμιέρα της επικής κινη-
ματογραφικής ταινίας «Σμύρνη
μου αγαπημένη» στη γαλλική
πρωτεύουσα συνέπεσε με τα γε-
νέθλια της πρωταγωνίστριας Μι-
μής Ντενίση. Συνοδευόμενη από
τον Σωτήρη Πολύζο, η σημαντική
κυρία του θεάτρου παρευρέθηκε
στην προβολή, ενώ δέχτηκε κα-
ταιγισμό ευχών: «Γενέθλια μα-
κριά από τους αγαπημένους μου!
Στην αγαπημένη μου πόλη όμως,
το Παρίσι! Πολιτισμός παντού.
Σας ευχαριστώ όλους για την
αγάπη σας».

Πάρτι στο Παρίσι

N
υφούλα στη Νότια Κορέα ντύθηκε η δημοσιογράφος του
Star Ελισάβετ Κυρίτση. Η παρουσιάστρια παντρεύτηκε σε
μια λιτή τελετή τον σύντροφό της Μιόν Τσολ, αποκαλύ-

πτοντας τις γαμήλιες λεπτομέρειες στον διαδικτυακό της λογαρια-
σμό: «Ωραία αισθάνομαι, μου έχει φύγει ένα μεγάλο άγχος. Ο γάμος
έγινε σε μια πανσιόν η οποία είχε τρία παραδοσιακά σπίτια. Ήρθε ο
κόσμος, φάγαμε, κάναμε τα δικά μας, γιατί ο σύντροφός μου είναι
και αθλητής του ζίου ζίτσου. Δεν υπάρχει ιερέας, δεν υπάρχει θρη-
σκευτική τελετή. Κάποιος κάνει το πρόγραμμα, είναι ο παρουσια-
στής, έχει τη σκαλέτα του γάμου όπου λέει “τώρα το ζευγάρι θα αν-
ταλλάξει τα δαχτυλίδια”. Η πεθερά μου ήταν πολύ συγκινημένη, κό-
ψαμε την τούρτα μας, ήπιαμε τη σαμπάνια μας και δεν είχε γλέντια
και χορούς, όπως είναι στην Ελλάδα».

Το τάμα
Είκοσι χιλιόμετρα με τα πόδια διένυσε η Δανάη Παππά,
τηρώντας το ετήσιο τάμα στον θαυματουργό άγιο της γενέτειράς
της, το Προκόπι. «Εμείς στο χωριό μου στην Εύβοια έχουμε
κάθε χρόνο το περπάτημα 20 χλμ. μέχρι την εκκλησία του Αϊ-
Γιάννη του Ρώσσου και πολλοί -όπως και εμείς φέτος- το
κάνουν τάμα», ανέφερε στο Instagram η ηθοποιός, ποζάροντας
μπροστά στον ναό.

Με μια μεγάλη φιέστα, οι Φαρσαλιώτες
υποδέχτηκαν τον «Τσάκα Τσούκα», ή αλλιώς
Γιώργο Κατσαούνη, που επέστρεψε από το
«Survivor» στην πόλη του. Ο πρώην παίκτης
του ριάλιτι επιβίωσης φωτογραφήθηκε στην
κεντρική πλατεία και ευχαρίστησε μέσω In-
stagram τους υποστηρικτές του: «Για όλα
όσα έζησα, για όλα όσα κέρδισα, για όλα όσα
έχασα! Για τις υπέροχες στιγμές που μου
χαρίσατε! Σας ευχαριστώ για όλα!».
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Γάμος για την 
ερωτική μετανάστρια

Ήρωας από 
τα Φάρσαλα



Τ
α νεότερα δεδομένα για το μελάνωμα
από το αρμόδιο τμήμα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας αναφέρουν ότι το
2020 καταγράφηκαν παγκοσμίως

325.000 νέα περιστατικά μελανώματος, ενώ περί-
που 57.000 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από τη
νόσο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι την περίοδο
2020-2040 ο αριθμός των νέων περιστατικών θα
αυξηθεί κατά περισσότερο από 50%, φθάνοντας
στα 500.000 σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, ο αριθ-
μός των θανάτων από μελάνωμα εκτιμάται ότι θα
αυξηθεί κατά τουλάχιστον 75%, σε σχεδόν 100.000
ετησίως. 

«Το μελάνωμα είναι η πιο σοβαρή μορφή καρ-
κίνου του δέρματος και ευθύνεται για το περίπου
ένα πέμπτο των περιστατικών δερματικού καρκί-
νου», λέει ο δρ Μάρκος Μιχελάκης, δερματολό-
γος-αφροδισιολόγος. Οι εκτιμήσεις για την Ελλά-
δα είναι πως κάθε χρόνο καταγράφονται πάνω
από 1.300 περιστατικά μελανώματος. Ο αριθμός,
ωστόσο, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Σημαν-
τικό ποσοστό από αυτούς είναι νέοι. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2019 το μελάνωμα κό-
στισε τη ζωή σε 265 ασθενείς. Σχεδόν το 10% από
αυτούς είχαν ηλικία 20-50 ετών. «Δυστυχώς, βλέ-
πουμε ολοένα περισσότερους νέους 20-30 ετών
με μελάνωμα στο δέρμα. Ως φαίνεται, το μήνυμα
της προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία,
που είναι η κύρια αιτία του, δεν έχει περάσει
επαρκώς στον κόσμο, παρά τις αλλεπάλληλες

προειδοποιήσεις και ενημερωτικές εκστρατείες
που γίνονται», τονίζει ο ειδικός. 

Το μελάνωμα είναι συχνότερο σε άτομα με
ανοιχτόχρωμο δέρμα, μαλλιά και μάτια, αλλά
μπορεί να εκδηλωθεί και σε όσους έχουν πιο με-
λαχρινή επιδερμίδα. Συνήθως μοιάζει με σκου-
ρόχρωμο εξόγκωμα, αλλά μπορεί να είναι και πο-

λύχρωμο (λευκά, μελανά και γκριζωπά σημεία
ταυτοχρόνως). Υπάρχει επίσης μια σπάνια μορφή
που λέγεται αμελανωτικό μελάνωμα και μοιάζει
με άχρωμο σπυράκι ή ουλή στο δέρμα. Μελάνωμα
μπορεί να αναπτυχθεί και στο νύχι, όπου θυμίζει
γραμμωτή μελανιά η οποία εμφανίζεται χωρίς να
έχει προηγηθεί τραυματισμός.

Αν και το μελάνωμα είναι συχνότερο σε ανθρώ-
πους που φέρουν πολλούς σπίλους στο δέρμα
τους, αυτό δεν σημαίνει πως δεν κινδυνεύουν
όσοι δεν έχουν ελιές. Επιπλέον, δεν αναπτύσσεται
πάντοτε στα σημεία του σώματος που εκτίθενται
περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως η
πλάτη ή το πρόσωπο. Μπορεί να εκδηλωθεί στην
πτέρνα, στο πέλμα, στην παλάμη, στο δέρμα ανά-
μεσα στα δάκτυλα, στις μασχάλες, ακόμα και
στους γλουτούς ή στο δέρμα του κρανίου. Η πρό-
γνωση του μελανώματος εξαρτάται από το στάδιό
του όταν γίνει αντιληπτό. Όσο νωρίτερα γίνει η
διάγνωση, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότη-
τες ιάσεως.
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kpapakosto@yahoo.gr

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο
καταγράφονται πάνω από 1.300
περιστατικά. Το 2019 το μελάνωμα
κόστισε τη ζωή σε 265 ασθενείς

Πρόληψη
«Το μελάνωμα είναι πολύ σοβαρό, αλλά ευ-
τυχώς μπορεί να προληφθεί αλλά και να
αντιμετωπιστεί, εάν διαγνωστεί εγκαίρως.
Είναι, επομένως, σημαντικό να ελέγχουμε
τακτικά τους σπίλους στο δέρμα μας και να
πηγαίνουμε μία φορά τον χρόνο στον δερ-
ματολόγο για έλεγχο. Απαραίτητο είναι
ακόμα να τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας
από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η αποφυγή
της έκθεσης στον ήλιο από τις δώδεκα το
μεσημέρι έως τις πέντε το απόγευμα, η κα-
θημερινή χρήση αντηλιακού, με τακτική
ανανέωση κατά τη διάρκεια έκθεσης στον
ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμα
και υπό σκιά, καθώς και ο κατάλληλος ρου-
χισμός είναι η ισχυρότερη προστασία.
Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η χρήση
σολάριουμ, το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο»,
καταλήγει ο δρ Μιχελάκης.

Το μελάνωμα απειλεί τους νέους

δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος



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)
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι βρίσκεται ο πλα-
νήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας, όταν μάλιστα η
σύνοδος με τον Ποσειδώνα εξαντλεί τα ψυχικά
σας αποθέματα και σας δημιουργεί ανασφάλειες
και έντονο παρασκήνιο.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια μέρα που μπορεί να νιώσετε μεγάλα συναι-
σθηματικά αποθέματα να σας πνίγουν για κά-
ποια σχέση σας ή για ένα πρόσωπο που ζείτε
μαζί του κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως να σμίξετε
με άτομα που είχατε απομακρυνθεί, από αδιευ-
κρίνιστη αιτία. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Βρίσκεστε σε μια περίεργη μέρα, που καλό είναι
να μην πάρετε αποφάσεις που θα αφορούν μεγά-
λο χρονικό διάστημα. Οι επαγγελματικές και κοι-
νωνικές προκλήσεις ίσως να μην είναι ξεκάθαρες
και αυτό σας προκαλεί ανασφάλεια. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα υπάρξουν κάποια έντονα σημάδια ότι
μια υπόθεσή σας δεν είναι ακριβώς όπως σας την
έχουν παρουσιάσει οι άλλοι. Μην εμπιστεύεστε
την κρίση τους, αλλά και μην πάρετε καμία ορι-
στική απόφαση, για την οποία αργότερα θα μετα-
νιώσετε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Προσοχή σήμερα στις οικονομικές πλάνες, αλλά
και στη διαχείριση των χρημάτων σας. Είναι πολύ
δύσκολο να καταλάβετε τις προθέσεις των άλλων,
όταν, μάλιστα, έχετε μαζί τους οικονομικές δοσο-
ληψίες. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για κάποιον λόγο έχετε αρχίσει να νιώθετε μια
ανησυχία για κάποια σχέση σας. Όσοι ανήκετε
στο τρίτο δεκαήμερο θα πρέπει να προσέξετε νο-
μικές υποθέσεις, που συνδέονται με οικονομικά
συμφέροντα και άλλων προσώπων. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα ίσως να νιώσετε μια αδιαθεσία ή μια έν-
τονη δυσφορία, ύστερα από κάποια θέματα που
αφορούν τη φυσική σας κατάσταση. Μην αφήσε-
τε την εξαπάτηση ή την κακή συμπεριφορά των
άλλων να χαλάσει τη μέρα σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Στο πέμπτο ηλιακό σας σπίτι, η πλανητική όψη
Άρη - Ποσειδώνα δημιουργεί σε εσάς του τρίτου
δεκαημέρου μια συναισθηματική έκρηξη. Ίσως,
μάλιστα, να έχετε την ανάγκη να δείτε τις καταστά-
σεις μέσα από τις προσωπικές σας αναζητήσεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι μια μέρα που θα σας απασχολήσουν οικο-
γενειακές υποθέσεις, που μάλλον δεν θα είναι
αρκετά ξεκάθαρες. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει σή-
μερα να ανακαινίσετε τον χώρο σας ή να τακτο-
ποιήσετε βλάβες του σπιτιού σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αφήστε λίγο τον χρόνο να κυλήσει, πριν πάρετε
οριστικές αποφάσεις, γιατί είναι λάθος να πιέσετε
καταστάσεις, που θα φέρουν αρνητικά αποτελέ-
σματα. Ένα ψέμα, μια παραπλάνηση ή μια κακοή-
θεια από πρόσωπο του περιβάλλοντός σας θα σας
προκαλέσει αστάθεια και άγχος.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτι-
κοί σε οικονομικά θέματα, όταν, μάλιστα, θεω-
ρούσατε βέβαιο ότι η παρέμβαση δικού σας προ-
σώπου θα σας έδινε τις λύσεις που χρειαζόσα-
σταν. Έτσι, αφήστε τα ρίσκα και τις έντονες κινή-
σεις που αφορούν την ασφάλεια του πορτοφολι-
ού σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η σύνοδος Άρη - Ποσειδώνα είναι μια αρκετά δύ-
σκολη στιγμή για όσους έχετε γεννηθεί 14, 15 και
16 Μαρτίου. Τα λάθη που μπορεί να γίνουν, λόγω
ελλιπούς κρίσης σας, θα είναι αρκετά επικίνδυνα,
όσον αφορά τις σχέσεις σας, αλλά και την οικονο-
μική σας κατάσταση. 
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Σήμερα ο Άρης σχηματίζει σύνοδο με τον
Ποσειδώνα, στο ζώδιο των Ιχθύων. Είναι
μια αρκετά αμφιλεγόμενη πλανητική
όψη, όπου η δύναμη της θέλησης με την

ψευδαίσθηση θα σμίξει για λίγο, σε ένα απατηλό
παιχνίδι. Η όψη αυτή, στην τωρινή περίοδο,
σίγουρα κάτι θέλει να πει, όταν μάλιστα
βρίσκεται κοντά σε εκλείψεις. Το γενικότερο
αποτέλεσμα αυτής της τόσο ιδιαίτερης περιόδου
δείχνει ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη χρονική
στιγμή, που οι αλήθειες είναι πολύ ακριβές, ενώ
η εξαπάτηση βρίσκεται σε περίοπτη θέση. 



Μ
ια εικόνα, χίλιες λέξεις. Στην προκει-
μένη, δύο εικόνες, χωρίς σχόλια.
Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα, η
οποία διά της παρουσίας του πρωθυ-

πουργού Κ. Μητσοτάκη στην καρδιά λήψεως των
αποφάσεων στις ΗΠΑ κεφαλαιοποιεί τη συνεπή
σχέση της με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και αναδεικνύε-
ται σε εξαιρετικά αξιόπιστο σύμμαχο στην περιο-
χή της Ανατολικής Μεσογείου. Και από την άλλη,
η σταθερή προκλητικότητα, ο αναθεωρητισμός
και η αυταρχικότητα του καθεστώτος Ερντογάν,
που σε κάθε ευκαιρία διεκδικεί με λογική ανατο-
λίτικου παζαριού κάτι παραπάνω από τους συμ-
μάχους της, απρόθυμη να ασκήσει τα καθήκοντα
που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε συμμα-
χικά σχήματα. 

Το έπραξε στον πόλεμο στην Ουκρανία από την
πρώτη μέρα. Το συνεχίζει και τώρα με την ένταξη
της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. 

Από τη μία πλευρά, ο αξιόπιστος πρωθυπουρ-
γός μιας στρατηγικά αναβαθμισμένης χώρας που
κέρδισε την «επιστροφή της» με το σπαθί της.

Και από την άλλη, ο αναξιόπιστος πρόεδρος
μιας χώρας που είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη
στα μέλη της Συμμαχίας και επιμένει να δημιουρ-
γεί πρόβλημα, όταν ακόμα και ο Ρώσος πρόεδρος
Πούτιν εμφανίζεται συγκρατημένος -για τους δι-
κούς του λόγους- δηλώνοντας ότι η ένταξη των
δύο σκανδιναβικών χωρών δεν συνιστά πρόβλη-

μα.  Υπ’ αυτή την οπτική, άριστα έπραξε χθες ο
πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και δεν αναλώ-
θηκε στη γνωστή «κλάψα», όπως κάποια εγχώρια
κέντρα ιδιοτελώς θα ήθελαν. 

Το ότι το «γυαλί» έχει ραγίσει στις σχέσεις της
Άγκυρας με την Ουάσιγκτον, το γνωρίζουν πρώτοι
και καλύτεροι οι Αμερικανοί. Προφανώς, αυτό σε
καμία περίπτωση δεν μειώνει τη σημασία που
έχει η Τουρκία για τις ΗΠΑ. Ας μη λησμονούμε
ότι, πέραν όλων των άλλων, στην αεροπορική βά-
ση του Ιντσιρλίκ είναι εγκατεστημένες αμερικανι-
κές πυρηνικές βόμβες.

Δεν προϋποθέτει, όμως, και ότι το αμερικανικό
Κογκρέσο, τα μέλη του οποίου χειροκρότησαν
θερμά τον Έλληνα πρωθυπουργό χθες, θα δώσει,
χωρίς δεύτερη σκέψη, το πράσινο φως στον
Τούρκο πρόεδρο για την αγορά νέων αεροσκα-
φών F-16. 

Το αντίθετο. Άλλωστε, ο πρόεδρος Ερντογάν
έσπευσε -κατά την προσφιλή του μέθοδο- να δια-
ψεύσει αρκετούς κορυφαίους, με πρώτο και κα-
λύτερο τον γγ του ΝΑΤΟ, που προσπαθώντας να
διασκεδάσει τις αρχικές δηλώσεις του «σουλτά-
νου» για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλαν-
δίας είχε αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι τελικά η
Άγκυρα δεν θα επιμείνει. 

Αμ, δε. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε δρι-
μύτερος για να απειλήσει ότι «δεν μπορούμε να
πούμε “ναι” σε εκείνους που έχουν επιβάλει κυρώ-

σεις στην Τουρκία, ώστε να ενταχθούν σε μια συμ-
μαχία για την ασφάλεια, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Να
μην μπουν στον κόπο να έρθουν στην Τουρκία…».

Η ερώτηση, βεβαίως, πίσω από όλα αυτά, είναι
γιατί το πράττει αυτό η Άγκυρα. Διότι είναι δύσκο-
λο να πιστέψει κανείς ότι η Τουρκία, σε αυτή την
κρίσιμη και καθοριστική στιγμή για τις ΗΠΑ και
την ΕΕ, απειλεί με βέτο, μόνο και μόνο γιατί οι δύο
σκανδιναβικές χώρες δεν της κάνουν τα χατίρια. 

Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Όταν ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος όλως τυχαίως
βρίσκεται και αυτός στην Ουάσιγκτον, θα ανοίξει
τη βαλίτσα των αιτημάτων του και θα τα θέσει υπ’
όψιν του ομολόγου του Άντονι Μπλίνκεν. Αιτήμα-
τα, που ξεκινούν από την έγκριση της αγοράς νέ-
ων μαχητικών F-16 και την αναβάθμιση του υπάρ-
χοντος στόλου της τουρκικής πολεμικής αεροπο-
ρίας και φτάνουν ως την έκδοση του ιμάμη Φε-
τουλάχ Γκιουλέν και, φυσικά, την αναγνώριση του
αναβαθμισμένου στρατηγικού της ρόλου στην ευ-
ρύτερη περιοχή, που περιλαμβάνει και έναν βαθ-
μό αυτονομίας στις επιλογές και τις συμμαχίες
της, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

Όπως και το ελεύθερο να εισβάλλει και να έχει
στρατιωτική παρουσία όπου κρίνει αναγκαίο για
τα συμφέροντά της. 

Θα του τα δώσουν όλα αυτά οι ΗΠΑ; Σε αυτήν τη
συγκυρία; Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Απίθανο για
την ακρίβεια…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Συγκρίσεις 

Από τη μία
πλευρά, 

ο αξιόπιστος
πρωθυπουργός

μιας στρατηγικά
αναβαθμισμένης

χώρας που
κέρδισε την

«επιστροφή της»
με το σπαθί της

και, από την
άλλη, 

ο αναξιόπιστος
πρόεδρος μιας

χώρας που είναι
πολλαπλώς

εκτεθειμένη στα
μέλη της

Συμμαχίας
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