
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 386 www.political.gr

EDITORIAL

Η πιο μεγάλη
ώρα 

είναι τώρα 
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Ω
ραίες οι καθελκύσεις υποβρυχίων, ωραίοι οι
διαστημικοί σταθμοί, ωραία τα drones, τα
ελικοπτεροφόρα, τα λευκά παλάτια, όλη η
επίδειξη μεγαλομανίας από την πλευρά του

Ερντογάν, προκειμένου να πείσει, κυρίως τους συμπα-
τριώτες του και δευτερευόντως τους ξένους, πως η
Τουρκία επί των ημερών του είναι ένα σύγχρονο, ισχυ-
ρό και πλούσιο κράτος, μια περιφερειακή δύναμη που
μπορεί να καθίσει και να μιλήσει στο τραπέζι των μεγά-
λων παιχτών. 

Ωστόσο αυτή η εικόνα δεν είναι παρά ένας μανδύας
που κρύβει το βαθιά αναχρονιστικό κράτος και ένα
ανελεύθερο και αντιδημοκρατικό καθεστώς, ένα κρά-
τος-bully για να μιλήσουμε και τη γλώσσα της μόδας,
εντός και εκτός συνόρων. 

Στη σημερινή Τουρκία του Ερντογάν λείπουν πολλά

κομμάτια του παζλ μιας σύγχρονης και δημοκρατικής
χώρας. Μία από τις βασικές ελλείψεις της, ο σεβασμός
στο διαφορετικό, στη διαφορετική εθνότητα, στη δια-
φορετική θρησκεία, στις διαφορετικές απόψεις και αν-
τιλήψεις. Δείτε πώς εργαλειοποιούν την Αγια-Σοφιά ο
Ερντογάν και η αυλή του, κόντρα σε κάθε έννοια σεβα-
σμού της θρησκευτικής διαφορετικότητας και πνεύμα-
τος ανεξιθρησκίας. Μέσα σε μια τριετία τη μετέτρεψε
από μουσείο σε τζαμί, ενάντια σε κάθε ψήφισμα της
Ουνέσκο αλλά και των «δικών» του πνευματικών αν-
θρώπων, την άφησε στο έλεος βανδάλων και είναι
υπεύθυνος για μια αναπάντεχη φθορά ενός μνημείου
παγκόσμιας κληρονομιάς.

Δεν είναι τυχαία, μάλιστα, και η φράση που χρησιμο-
ποιείται από πολλά τουρκικά ΜΜΕ και χρήστες των so-
cial media: «Ο ναός που άντεξε χιλιάδες χρόνια κατα-

στρέφεται τώρα». Πράγματι, η καταστροφή της Αγια-
Σοφιάς, που συντελείται με την ανοχή της τουρκικής
κυβέρνησης, αποτελεί «αιδώ» απέναντι στην Ιστορία. 

Ο Ερντογάν θεωρεί πως με τη μετατροπή της Αγια-
Σοφιάς σε τζαμί κατάφερε μια νίκη… συμβολισμών και
από τότε άρχισε μια ανεπανάληπτη κατακρεούργηση
του ιστορικού ναού. Από την Αυτοκρατορική Πύλη, που
έχει αφεθεί στις ορέξεις των βανδάλων, μέχρι τις άλλες
πύλες που χρησιμοποιούνται ως παπουτσοθήκες και
από το ξύσιμο των τοίχων μέχρι το «Κ+Μ=LFE» στους
κίονες του Ανθέμιου και του Ισιδώρου, όλα συνηγο-
ρούν σε ένα πράγμα: πως οι σημερινοί ηγήτορες της
Τουρκίας δεν διαφέρουν πολύ από τους καταστροφείς
του ναού της Παλμύρας και από τους τζιχαντιστές που
διέλυσαν με κομπρεσέρ τα αγάλματα των Ασσυρίων
και στην Αρχαία Μεσοποταμία. 
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Μ
ε τον πόλεμο στην Ουκρανία
να μαίνεται, την ενεργειακή
κρίση να πλήττει ολόκληρη
την Ευρώπη και τις τιμές στα

καύσιμα να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το
άλλο, η κυβέρνηση αναμένει έστω την
ύστατη στιγμή η ΕΕ να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων και να αντιμετωπίσει
από κοινού το ζήτημα της ακρίβειας. 

Ωστόσο, ο πήχης των προσδοκιών είναι
χαμηλός, καθώς σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή
δεν υπάρχει ενιαία στάση μεταξύ των «27»,
παρά τις προτάσεις που έχει καταθέσει εδώ
και περίπου τρεις μήνες ο πρωθυπουργός.
«Υπάρχει πολύς δρόμος να διανυθεί ακό-
μη», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεί-
χνοντας το κλίμα που επικρατεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδεύει προς
το... κρίσιμο ραντεβού των «27» στις Βρυ-
ξέλλες με την ξεκάθαρη θέση ότι η ευρω-
παϊκή οικογένεια θα πρέπει να υιοθετήσει
συγκεκριμένα μέτρα-μαξιλάρι στην προ-
σπάθεια στήριξης των οικονομιών και των
καταναλωτών, ωστόσο η τακτική που θα
ακολουθήσουν οι αποκαλούμενες «φει-
δωλές» χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά
δεν αφήνει πολλά περιθώρια και ελπίδες.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός βγαίνει μπρο-
στά στην Ευρώπη των «27», όμως ήδη κά-
ποιες χώρες ακολουθούν τη δική τους
στρατηγική περικοπών στην ενέργεια με-
τακυλίοντας το πρόβλημα στους πολίτες.
Εν ολίγοις, πάμε σε ένα δύσκολο ενεργει-
ακά φθινόπωρο και έναν ακόμη πιο δύ-
σκολο χειμώνα.

Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει
διαρκώς πως δεν αρκούν οι εθνικοί πό-
ροι για να χτυπηθεί στον πυρήνα του το
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Ήδη
έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα περιθώ-
ρια του προϋπολογισμού από τις επιδο-
τήσεις που αποφασίστηκαν για τους λο-
γαριασμούς ρεύματος. «Δεν μπορούμε
να αφήσουμε την κοινωνία, τα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις απροστάτευτες
απέναντι σε ένα κύμα αυξήσεων όσον
αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρι-
κού ρεύματος, για το οποίο οι ίδιοι δεν
έχουν καμία ευθύνη και το οποίο πρέπει
να αντιμετωπίσουμε και με κρατική στή-
ριξη, όπως κάναμε και την εποχή της
πανδημίας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης κατά τη συνάντησή του με την Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, όπως

προανήγγειλε στο Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ του Νταβός, θα επαναφέρει την
πρότασή του για την επιβολή πλαφόν στη
χονδρική τιμή του φυσικού αερίου. Μια
κίνηση που βρίσκει σύμφωνες αρκετές
χώρες, κυρίως αυτές του ευρωπαϊκού
Νότου. «Αυτές τις απόψεις ο πρωθυπουρ-
γός προφανώς και τις έχει συζητήσει με
ομολόγους του, προφανώς και έχει δει ότι
υπάρχει συναντίληψη στο πνεύμα και
στην κατεύθυνση των απόψεων αυτών.
Περιμένουμε στη Σύνοδο Κορυφής τις τε-
λικές προτάσεις της Επιτροπής», τόνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου, υπενθυμίζοντας την επιστολή που
έχει στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις
Βρυξέλλες για το επίμαχο ζήτημα.

Μέτρα για τη βενζίνη
Η ακρίβεια εξακολουθεί τους τελευταί-

ους μήνες να αποτελεί το Νο1 πρόβλημα
για την ελληνική κοινωνία, όπως κατα-
γράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Ωστόσο, οι συνεχείς ανατιμήσεις στην τιμή
της βενζίνης δημιουργούν έναν πρόσθετο
«πονοκέφαλο» στο οικονομικό επιτελείο
που αναζητά τρόπους αντιμετώπισής του.
Το υπουργείο Ανάπτυξης αύξησε τον
έλεγχο στα πρατήρια όπου παρατηρήθη-
καν κρούσματα αισχροκέρδειας σε αρκε-
τές περιπτώσεις, όμως η κατάσταση στα
νησιά δείχνει να είναι απελπιστική. Στο

τραπέζι έχουν πέσει αρκετές προτάσεις,
όπως η αύξηση της επιδότησης στα καύ-
σιμα στις νησιωτικές περιοχές κυρίως για
την περίοδο του καλοκαιριού. Ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε τη
συγκεκριμένη πληροφορία: «Οφείλουμε
να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, δεδο-
μένου ότι υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός
συσχέτισης και σύνδεσης των δημοσίων
εσόδων με φορολογικά έσοδα αυτής της
κατηγορίας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε
ένα περιβάλλον αστάθειας, σε ένα περι-
βάλλον όπου ο δανεισμός γενικότερα έχει
δυσκολέψει».

Από τους λογαριασμούς στο ρεύμα
στις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην κυβέρνηση προχωρούν στον σχε-
διασμό για τις μειώσεις στους λογαρια-
σμούς ρεύματος, καθώς η άνοδος της
θερμοκρασίας θα φέρει και τη λειτουργία
των κλιματιστικών, ενώ παράλληλα ψηφί-
στηκε διάταξη που αφορά τη φορολόγηση
με 90% των υπερκερδών των εταιρειών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. «Κα-
μία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει χρησιμοποιήσει τόσο δραστική φο-
ρολογία, κάτι που αναγνωρίστηκε και από
τη διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ», τόνισε ο
πρωθυπουργός. Είναι ενδεικτικό πως η

γειτονική Ιταλία έχει θεσπίσει ανώτατο
όριο αύξησης κερδών πάνω από το οποίο
θα υπάρχει φορολογία μόλις 10%, ενώ το
Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την πρό-
θεση για συντελεστή 25%.

Το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρ-
νηση αναμένεται να παρουσιάσει ένα συ-
νολικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας
που θα αφορά τα δημόσια κτίρια και τις
ιδιωτικές κατοικίες. Στόχος είναι με συγ-
κεκριμένες παρεμβάσεις να εξοικονομη-
θεί ενέργεια, γεγονός που θα αποφέρει
μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.
Στα μέσα Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα
για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλά-
ζω Συσκευή», το οποίο θα επιδοτεί την
αγορά ηλεκτρικών συσκευών και την αντι-
κατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συ-
σκευών, όπως κλιματιστικών, ψυγείων και
καταψυκτών, με την επιδότηση να κυμαί-
νεται από 35% έως 50%.
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του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Λερναία  Ύδρα για την 
κυβέρνηση η ακρίβεια

Στο τραπέζι έχουν πέσει
αρκετές ιδέες, όπως η
αύξηση της επιδότησης στα
καύσιμα στις νησιωτικές
περιοχές κυρίως για την
περίοδο του καλοκαιριού 



Σ
τη λογική της διεθνοποίησης της
τουρκικής παραβατικότητας και κατ’
επέκταση της αποδόμησης σημείο
προς σημείο τής ανυπόστατης τουρ-

κικής επιχειρηματολογίας, που έχει ως στόχο
να παραχαράξει την ιστορία, να διαστρεβλώ-
σει την πραγματικότητα και εντέλει να εξαπα-
τήσει συμμάχους αλλά και τη διεθνή κοινή
γνώμη παραμένει προσηλωμένη η Αθήνα. 

Στο φόντο του νέου παραληρήματος Τσα-
βούσογλου, ο οποίος απείλησε πως η Άγκυρα
δεν μπλοφάρει, την ώρα που αναμάσησε την
έωλη τουρκική επιχειρηματολογία περί κυ-
ριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
και τη δήθεν ανάγκη αποστρατιωτικοποίησής
τους, η χώρα μας απέστειλε στον γγ του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτέρες, επιστολή της Μονίμου Αν-
τιπροσώπου στον Οργανισμό σε απάντηση της
περιβόητης τουρκικής επιστολής στα τέλη του
περασμένου Σεπτεμβρίου, στην οποία συσχέτι-
ζε την κυριαρχία των νησιών με την αποστρα-
τιωτικοποίησή τους. Πηγές του υπουργείου
Εξωτερικών κάνουν λόγο για μια νομικά άρτια
επιστολή, που συντρίβει, όπως λέγεται, την έω-
λη από κάθε άποψη τουρκική επιχειρηματολο-
γία. Συγκεκριμένα, η ελληνική πλευρά απορρί-
πτει τη διασύνδεση της ελληνικής κυριαρχίας
των νησιών με τη δήθεν υποχρέωση αποστρα-
τιωτικοποίησής τους. Τονίζει, επίσης, πως τα
νησιά αυτά έχουν δικαίωμα σε χωρικά ύδατα,
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Στην επιστολή αποδο-
μούνται πλήρως τα τουρκικά επιχειρήματα για
την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ως στε-
ρούμενα νομικής βάσης αλλά και με την επισή-
μανση αφενός του casus belli και αφετέρου
των ισχυρών τουρκικών δυνάμεων, που σταθ-
μεύουν έναντι αυτών στα τουρκικά παράλια.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται η παραβατική
συμπεριφορά της Τουρκίας με έμφαση στις
υπερπτήσεις. Όπως, δε, αναφέρεται στην ίδια
επιστολή, «η Ελλάδα καλεί επισήμως την Τουρ-
κία να πάψει να αμφισβητεί την ελληνική κυ-
ριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου, ιδίως μέσω
ανυπόστατων και ανιστόρητων ισχυρισμών, να
απέχει από την απειλή του casus belli, στην πε-
ρίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά
της ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, παρα-
βιάζοντας έτσι το άρθρο 2, παράγραφος 4 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και να σταματή-
σει να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες, που
παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο». Επιπλέον, εκφράζεται η
ελπίδα πως οι δύο χώρες μπορούν να επιλύ-
σουν τη μόνη μεταξύ τους διαφορά, ήτοι τον
καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, με τρόπο
και σε πνεύμα που σέβεται πλήρως τους κανό-
νες καλής γειτονίας.

Όχι σε αναταραχή εντός του ΝΑΤΟ
Είναι σαφές πως Μέγαρο Μαξίμου και

υπουργείο Εξωτερικών επιδόθηκαν τις προ-
ηγούμενες ημέρες και ειδικότερα μετά την
υπερπτήση τουρκικών μαχητικών κοντά στην
Αλεξανδρούπολη σε έναν γύρο ενημέρωσης
εταίρων και συμμάχων σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ
γύρω από τη νέα φάση έξαρσης της τουρκι-
κής επιθετικότητας. Στο ίδιο μήκος κύματος,

ο πρωθυπουργός διεμήνυσε χθες από το
Προεδρικό Μέγαρο και τη συνάντησή του με
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου, ότι είναι περιττές, αλλά και
επικίνδυνες για τη γενικότερη ευστάθεια της
Ανατολικής Μεσογείου, νέες εστίες έντασης
εντός του ΝΑΤΟ. 

Μετά το πρωθυπουργικό μήνυμα μέσω
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο
Νταβός, στην κυβέρνηση επισημαίνουν
πως οι θέσεις της Αθήνας είναι καθαρές,
ως προς τον κίνδυνο που θέτει ο τουρκικός
αναθεωρητισμός, και επιμένουν πως δεν
θα περνά αναπάντητη καμία τουρκική
πρόκληση. 

Οι ίδιες πηγές προοικονομούν ότι η παρου-
σία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες
στο πλαίσιο της έκτακτης Συνόδου Κορυφής
της ΕΕ, την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη, δεν
θα αναλωθεί στην ένταση που τεχνηέντως
επιχειρεί να καλλιεργήσει στην ευρύτερη πε-
ριοχή η Άγκυρα, καθώς η ατζέντα της κινείται
γύρω από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
και τις επιπτώσεις που αυτή προκαλεί με έμ-
φαση στην αγορά της ενέργειας, χωρίς, βε-
βαίως, αυτό να σημαίνει πως στο περιθώριο
των εργασιών της Συνόδου δεν θα επισημάνει
ο πρωθυπουργός τούς κινδύνους που εγκυ-
μονεί η τουρκική επιθετικότητα. 
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Η ελληνική πλευρά κινείται
θεσμικά χωρίς να πέφτει 
στην παγίδα της επιθετικής
ρητορικής των Τούρκων

Στοπ στα τουρκικά ψεύδη Στο υπουργείο
Κλιματικής 
Κρίσης 
ο Μητσοτάκης
Σύσκεψη υπό την προεδρία του
πρωθυπουργού πραγματοποι-
ήθηκε στο υπουργείο Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτική Προ-
στασίας ενόψει της αντιπυρικής
περιόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης ενημερώθηκε για την προ-
ετοιμασία και τις ενέργειες που
έχουν γίνει συνολικά με εκτε-
νείς προληπτικούς καθαρι-
σμούς και απομάκρυνση συσ-
σωρευμένης καύσιμης βιομά-
ζας από ευαίσθητα δασικά οικο-
συστήματα και για τη σημαντική
αύξηση της επίγειας και εναέ-
ριας επιτήρησης επικίνδυνων
περιοχών με στόχο την αποτρο-
πή εμπρησμών αλλά ταυτόχρονα
την έγκαιρη αναγγελία ενδεχό-
μενης πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι τη φετινή πε-
ρίοδο θα αυξηθεί σημαντικά η
επίγεια παρατήρηση με τη συμ-
μετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων,
ειδικότερα στις πλέον επικίνδυ-
νες περιοχές, ενώ οι περίπολοι
μετατρέπονται σε αμιγώς στρα-
τιωτικές, απελευθερώνοντας
δυνάμεις του Πυροσβεστικού
Σώματος και της Ελληνικής
Αστυνομίας. Ταυτόχρονα, θα αυ-
ξηθούν και οι εναέριες περιπο-
λίες από έμφορτα μονοκινητή-
ρια αεροσκάφη τύπου Air Trac-
tor και PZL τις μέρες με δείκτη
κινδύνου πυρκαγιάς 4 ή 5, με
σκοπό την έγκαιρη αναγγελία
πυρκαγιάς και άμεση πρώτη
προσβολή. Υπογραμμίζεται ότι
τα εναέρια μέσα ενισχύθηκαν
σημαντικά, ενώ έχει γίνει πιο
εξειδικευμένη στόχευση.
Το Πυροσβεστικό Σώμα ενι-
σχύεται με 500 πυροσβέστες
δασικών επιχειρήσεων, οι οποί-
οι θα στελεχώσουν τις Ειδικές
Μονάδες Δασικών Επιχειρήσε-
ων (ΕΜΟΔΕ). H συνολική δύνα-
μη των ΕΜΟΔΕ φτάνει τα 590
στελέχη, συμπεριλαμβανομέ-
νων των 90 ειδικά εκπαιδευμέ-
νων πυροσβεστών.
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Α
πάντηση στους προκλητικούς
και παράνομους ισχυρισμούς
της Τουρκίας που αμφισβητούν
την κυριαρχία των νησιών του

Ανατολικού Αιγαίου δίνει η Αθήνα με την
επιστολή που επέδωσε η μόνιμη αντιπρό-
σωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη
Μαρία Θεοφίλη. 

Η επιστολή, που τις επόμενες ώρες θα
βρίσκεται στα χέρια του γενικού γραμμα-
τέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, αποδομεί
ένα προς ένα τα ανυπόστατα επιχειρήματα
της Άγκυρας με τα οποία επιχειρεί να συν-
δέσει το κυριαρχικό καθεστώς των νη-
σιών με τη δήθεν υποχρέωση αποστρα-
τιωτικοποίησής τους. Έρχεται μάλιστα να
απαντήσει σε όσα ψευδώς αναφέρει η
τουρκική επιστολή της 30ής Σεπτεμβρίου
2021, στην οποία ο μόνιμος αντιπρόσωπος
της Άγκυρας στα Ηνωμένα Έθνη Φεριν-
τούν Σινιρλίογλου ξεδιπλώνει ολόκληρο
το αναθεωρητικό αφήγημα της Τουρκίας.

Διπλωματικές πηγές της Αθήνας τονί-
ζουν ότι η τουρκική επιστολή αποτελεί ένα
«επικίνδυνο» βήμα κλιμάκωσης που
«υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερό-
τητα στην περιοχή», καθώς μέσω της υπο-
τιθέμενης παραβίασης του όρου της απο-
στρατιωτικοποίησης επιχειρούσε να θέ-
σει ζήτημα κυριαρχίας. Η ελληνική απάν-
τηση έρχεται να αποκαταστήσει την πραγ-
ματικότητα καταρρίπτοντας τους τουρκι-
κούς ισχυρισμούς. «Οι Τούρκοι έχουν την
τέχνη να βάζουν άσχετα πράγματα σε ένα
χαρτί και να τα παρουσιάζουν ως δεδομέ-
να σε κάποιον που δεν γνωρίζει», σχολιά-
ζουν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας ότι ο
υπουργός Εξωτερικών έδωσε εντολή να
συνταχθεί μια επιστολή που αποδομεί τα
έωλα επιχειρήματα της Τουρκίας. Η ελλη-
νική επιστολή απαντά στο θέμα των συνό-
ρων υπογραμμίζοντας πως τα σύνορα από
τη στιγμή που ορίζονται από τις Συνθήκες
είναι οριστικά, ενώ ξεκαθαρίζει ότι τα νη-
σιά έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται
από το Δίκαιο της Θάλασσας, δηλαδή όχι
μόνο κυριαρχία αλλά ΑΟΖ και υφαλοκρη-
πίδα, ενώ καθιστά σαφές ότι όλα τα νησιά
διαθέτουν πλήρη δικαιώματα και μάλιστα
σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες, χωρίς αυτό
το γεγονός να επιδέχεται την παραμικρή
νομική αμφισβήτηση. «Όταν μια συνθήκη
έχει ορίσει ένα σύνορο ή έχει θέσει εδα-
φική κατάσταση, το αποτέλεσμα αυτό δεν
είναι εξαρτώμενο από τη συνθήκη», ανα-
φέρει η ελληνική επιστολή.

Η Αθήνα απορρίπτει στο σύνολό τους
και τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί
υποχρέωσης αποστρατιωτικοποίησης των
νησιών, τονίζοντας πως ούτε στη Συνθήκη
της Λωζάννης του 1923 ούτε και στη Συν-
θήκη των Παρισίων του 1947, της οποίας η
Άγκυρα δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος,
υπάρχει όρος ή υποχρέωση που να συν-
δέει την αποστρατιωτικοποίηση με την
κυριαρχία. «Οι αιτιάσεις αυτές, οι οποίες
δεν στέκουν νομικά αλλά έχουν καθαρά
πολιτικά κίνητρα, τροφοδοτούν έτι περαι-
τέρω την αστάθεια που προκαλεί η Τουρ-
κία με τις ενέργειές της», τονίζουν πηγές
του υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η παρα-
βατική συμπεριφορά της Τουρκίας με τις
υπερπτήσεις, την παρενόχληση πλοίων
του Πολεμικού Ναυτικού και τη διαρκή
απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας με
το casus belli υποδηλώνει το αναθεωρη-
τικό πνεύμα της Άγκυρας. Η Αθήνα καλεί
μάλιστα την Τουρκία να απόσχει από την
απειλή χρήσης βίας και να σταματήσει τις
παράνομες ενέργειες που παραβιάζουν

τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τον χαβά της η Τουρκία
Παρά την έντονη ελληνική αντίδραση, ο

Μεβλούτ Τσαβούσογλου εμμένει στις
προκλήσεις απειλώντας την Ελλάδα με
κλιμάκωση της έντασης. «Δεν μπλοφά-
ρουμε, αν η Αθήνα δεν συμμορφωθεί, θα
πάνε δύσκολα τα πράγματα», είπε ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών επαναφέρον-
τας το ζήτημα του αφοπλισμού των νη-
σιών. Κανείς πάντως δεν μπορεί να απο-
κλείσει ένα «θερμό» καλοκαίρι όπως
εκείνο του 2020, ενώ διπλωματικές πη-
γές, στην ερώτηση αν περιμένουμε νέο
γύρο έντασης με την Τουρκία, απαντούν
ότι «αυτό εξαρτάται από τους απέναντι»,
διευκρινίζοντας ότι «θα είναι δύσκολα τα
πράγματα, αλλά δεν θα ξεφύγουν».

Απάντηση στη Ρωσία
Το υπουργείο Εξωτερικών φρόντισε

να απαντήσει και στην ολομέτωπη επί-
θεση της Μαρίας Ζαχάροβα στον πρω-

θυπουργό με αφορμή την ομιλία του στο
Κογκρέσο, πιο συγκεκριμένα τη σύγ-
κριση της Εξόδου του Μεσολογγίου με
την πολιορκία της Μαριούπολης από τα
ρωσικά στρατεύματα. «Είναι απίστευτο,
οι ήρωες που υπερασπίστηκαν το Με-
σολόγγι να συγκρίνονται με τους ναζί
του τάγματος Αζόφ», είπε η εκπρόσω-
πος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερι-
κών. «Οι εν λόγω δηλώσεις δυστυχώς
αποτελούν μια περαιτέρω όξυνση στις
διμερείς σχέσεις, όξυνση για την οποία
η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη», το-
νίζουν διπλωματικές πηγές.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μετά την επιστολή
παραλήρημα για τα νησιά

H Ελλάδα ανατρέπει τους
ψευδείς ισχυρισμούς του
μόνιμου αντιπροσώπου της
Άγκυρας στα Ηνωμένα Έθνη
Φεριντούν Σινιρλίογλου



Α
ν κάτι έχει σημασία στην καταγρα-
φή της πολιτικής ιστορίας, είναι
να συγκρίνεις όμοια γεγονότα σε
όμοιες συνθήκες στην ίδια χρονι-

κή συγκυρία. Το β’ τρίμηνο του 2022 υπήρξε
αυτή η δυνατότητα και για τα τρία κόμματα
που προηγούνται στις προτιμήσεις των πολι-
τών. Το συνέδριο της ΝΔ έχει ειδικά χαρα-
κτηριστικά, απευθυνόμενα στους συντηρητι-
κούς πολίτες της χώρας, χωρίς η ευρεία
συμμετοχή πολιτών να είναι πρωταρχικό ζη-
τούμενο. 

Στα άλλα δύο κόμματα που θα ήθελαν να
καταλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του προ-
οδευτικού κόσμου, υπήρξε ευρεία συμμετο-
χή τόσο κατά τις προσυνεδριακές διαδικα-
σίες όσο και στα συνέδρια των κομμάτων. 

Το ίδιο θα συμβεί από εδώ και στο εξής,
καθώς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του
Μαΐου συνοδεύεται από την πρώτη σύγκλη-
ση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου από
την αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ. 

Και κάπου εδώ τελειώνουν οι ομοιότητες
στις δύο παρατάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λειτουρ-
γεί ως ένα κόμμα που ευελπιστεί σύντομα να
βρεθεί στην εξουσία. Τόσο οι διεργασίες που
έγιναν, οι συμφωνίες υπόγειες και μη, αλλά
και η καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποτε-
λεσμάτων δείχνουν ένα κόμμα που δημιουρ-

γεί συσχετισμούς κτήσης εξουσίας. 
Στον αντίποδα, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

προσομοίαζε με μια μάζωξη φίλων του μπα-
σκετικού Τρίτωνα, όπως μας είπαν χαρακτη-
ριστικά πασοκογενή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάποτε τους είχε νικήσει όλους, ήταν πρω-
ταθλήτρια, αλλά πλέον μαζεύτηκαν όλοι για
να θυμίσουν ότι υπήρξαν πρωταθλητές και
όχι για να χαράξουν τον δρόμο προς την επα-
νάκτηση της κορυφής.

Οι συσχετισμοί, το μοίρασμα των θέσεων,
ανάγονταν καθαρά σε εσωτερικές αναγνώ-
σεις του ΠΑΣΟΚ. Πόσοι ήταν με τον Ανδρου-
λάκη, πόσοι με τον Παπανδρέου, με τον Λο-
βέρδο κ.λπ. Ο δρόμος προς την εξουσία είναι
σαφές ότι δεν μπορεί να περάσει αυτόνομα
ούτε για το ΠΑΣΟΚ ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Και αν κάπου εντοπίζεται ένα πρόβλημα
που θα πρέπει να τεθεί στις ΚΕ και των δύο
κομμάτων, είναι πώς πραγματικά θα συγκλί-
νουν και προγραμματικά αλλά κυρίως απέ-
ναντι στη Δεξιά, που αυτήν τη στιγμή κατέχει
το πολιτικό πλεονέκτημα της διακυβέρνησης
της χώρας, αλλά και της διαχείρισης του Τα-
μείου Ανάκαμψης. Ενδεικτικό του προβλή-
ματος είναι πως στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τους κα-
νονισμούς που οι ίδιοι έβαλαν, ανοίγουν την
ΚΕ σε ακόμη 30 μέλη, για να πάψουν οι γκρί-
νιες των βουλευτών που έμειναν έξω. 

«Ούτε οι γενίτσαροι και τα απόβλητα, ούτε

οι επετηρίδες και οι κλειδοκράτορες συμ-
βάλλουν στην οικοδόμηση προοδευτικής
διακυβέρνησης της χώρας», τονίζουν κύκλοι
της Κουμουνδούρου, για να καταλήξουν λέ-
γοντας: «Καλό θα ήταν και στα δύο κόμματα
να καταλάβουν ότι κάπου εδώ τελειώνει η
απεύθυνση στο κομματικό ακροατήριο και
πρέπει να αρχίσει η απεύθυνση στην κοινω-
νία». 

Ναι μεν αλλά…
Και στα δύο κόμματα, υπάρχουν εκείνοι

που προτιμούν την ανεξάρτητη πορεία, αλ-
λά και εκείνοι που λένε «ναι μεν αλλά» και
αφήνουν ανοιχτή την «πόρτα» της συγκυ-
βέρνησης. Στον ΣΥΡΙΖΑ, η τάση της συνερ-
γασίας με τον ευρύτερο προοδευτικό κό-
σμο του πολιτικού συστήματος, άρα και το
ΠΑΣΟΚ, εκφράζεται από τον πρόεδρο και
τις τάσεις που πρόσκεινται σε αυτόν. Η τάση
των «προεδρικών», που συμπεριλαμβάνει
και πολλούς «πασοκικούς», απευθύνει ξε-
κάθαρη πρόταση κυβερνητικής συνεργα-
σίας με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ οι της «Ομ-
πρέλας» βλέπουν με σκεπτικισμό ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο. 

Στον αντίποδα, στο στρατόπεδο της Χαρι-
λάου Τρικούπη δεν είναι λίγοι εκείνοι που
θα… καλοδέχονταν μια συγκυβέρνηση με
τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως οι «φωνές» αυτές είναι με-

μονωμένες και δεν εκφράζονται δημόσια.
Όπως αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σε πε-
ρίπτωση που κρατήσει προεκλογικά στάση…
μελλοντικού κυβερνητικού εταίρου, τότε τα
ποσοστά του θα «ρουφηχτούν» από ΣΥΡΙΖΑ
και Νέα Δημοκρατία. 

Πάντως, και στα δύο κόμματα και κυρίως
στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκείνοι που τάσσον-
ται «υπέρ» της σύστασης προπαρασκευαστι-
κών επιτροπών, με σκοπό να φανερωθεί το
κατά πόσο υπάρχει σύγκλιση απόψεων με-
ταξύ Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικού-
πη. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι που
βλέπουν μόνο μετεκλογικά οποιαδήποτε συ-
ζήτηση για «γάμο» των δύο, κυρίως από το
«πράσινο» στρατόπεδο.

Το σίγουρο είναι ότι μέχρι και την τελευ-
ταία στιγμή τα πάντα μπορούν να μεταβλη-
θούν, επηρεασμένα από τους συσχετισμούς
που θα διαμορφώσουν τα ποσοστά, μέχρι και
τις εσωκομματικές αντιδράσεις.
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Επισήμως διαφωνούν,
ανεπίσημα δείχνουν 
να το συζητάνε 

Θα συναντηθούν οι δρόμοι τους;
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ / ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
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Σε τσακίρ κέφι με Πασχάλη
Στο γνωστό bar restaurant «Παπάκια» στον Χολαργό
πετύχαμε την υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη
να διασκεδάζει την Τετάρτη το βράδυ.
Όπως μάθαμε από αυτόπτες μάρτυ-
ρες, η κυρία Ράπτη είχε πάει μαζί με
συνεργάτες της να ευχηθεί και να
γιορτάσει τα γενέθλια της πολύ κα-
λής της φίλης, προέδρου της Κοινό-
τητας Χολαργού και κομματάρχισσάς
της Κατερίνας Γκούμα. Το βράδυ της Τε-
τάρτης μάλιστα το μαγαζί είχε φέρει να τραγουδήσει
τον Πασχάλη, ο οποίος συνεπήρε με τις διαχρονικές
επιτυχίες του τις κυρίες της μεγάλης παρέας. Το
γλέντι κράτησε για ώρα, αλλά όχι μέχρι πολύ αργά.
Την επόμενη μέρα η κυρία Ράπτη θα μιλούσε στο Δη-
μαρχείο Παπάγου - Χολαργού για την πανδημία και
τον ψυχισμό των γυναικών… 

Συνάντηση με Ρώσους εξόριστους 
Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση είχε ο βουλευτής Βο-
ρείου Τομέα Αθήνας Δημήτρης Καιρίδης με δύο Ρώ-
σους δημοσιογράφους. Όχι τυχαίους δημο-
σιογράφους, αλλά αυτοεξόριστους που τώ-
ρα ζουν και εργάζονται στο BBC στο Λον-
δίνο. Μιλάμε για τους Ιρίνα Μπορογκάν
και Αντρέι Σολντάτοφ, οι οποίοι εδώ και
χρόνια έχουν επικρίνει σφόδρα το καθε-
στώς Πούτιν. Ο Σολντάτοφ μάλιστα είναι ει-
δικός για στρατιωτικά θέματα ασφάλειας και τό-
νισε στον συνομιλητή του ότι όντως η Ρωσία έχει μεγά-
λες απώλειες στην Ουκρανία (ίσως και 20.000) και ότι
το επόμενό της βήμα είναι να επιβάλει επιστράτευση.
Με άλλα λόγια, δεν έχει πρόθεση να βάλει τέλος στις
πολεμικές επιχειρήσεις, έχει πληγωθεί ο εγωισμός
του… 

Ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης βρίσκεται στη Θεσσα-
λονίκη και σήμερα το από-
γευμα θα μπει στο Άγιον
Όρος. Θα πάει σε συγκε-
κριμένες ελεγχόμενες μο-
νές. Θα μείνει στη Μονή
Ιβήρων, θα φάει στη Μονή
Καρακάλλου και θα επι-
σκεφτεί και τη μεγάλη Μο-
νή της Μεγίστης Λαύρας.
Το ένα βράδυ θα κοιμηθεί
και στις Καρυές. Έχει επι-
λέξει να μην επισκεφτεί
μονές με έντονο ρωσικό
στοιχείο και να κρατήσει
χαμηλά τις εντάσεις στην
ασκητική κοινότητα. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Τα κόμματα της Αριστεράς
χαϊδεύουν το τέρας της
αναρχίας και της παραβατι-
κότητας στα πανεπιστήμια,
διότι από αυτό «τρέφονται»
και τα κόμματα. Στις 7 το από-
γευμα χθες οι φοιτητικοί
σύλλογοι της Θεσσαλονίκης
καλούσαν σε συλλαλητήριο
καταγγελίας της αστυνομι-
κής βίας στο πανεπιστήμιο,
ενώ η ΚΝΕ κάνει λόγο για εν
εξελίξει κρατικό σχέδιο επι-
βολής της Πανεπιστημιακής
Αστυνομίας και «συντεταγ-
μένο σχέδιο καταστολής», το
οποίο, όπως τονίζει, «δεν θα
περάσει».

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Συνάντηση Νικολάου - Στουρνάρα Τα «γαλλικά» της Ντόρας στον Σχοινά
Μου λένε οι πηγές μου ότι η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν πολύ

έξαλλη με αυτή την υπάλληλο της Κομισιόν, την αναπληρώ-
τρια εκπρόσωπο Ντάνα Σπινάντ, η οποία κράτησε αδιάφο-
ρη στάση σχετικά με τις απαράδεκτες εκφράσεις του Τούρ-
κου προέδρου Ερντογάν απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Ήταν τέτοιος ο εκνευρισμός της που πήρε τηλέφωνο τον
αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά και του διαμαρ-
τυρήθηκε έντονα για τη στάση της αδιάφορης και ανέμελης εκ-
προσώπου του. Κάτι τα «γαλλικά» της Ντόρας, κάτι η ελληνική του
καταγωγή, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν βγήκε να υπερασπιστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη
λέγοντας ότι ο Ερντογάν πρέπει να σέβεται τις χώρες της ΕΕ. 

Αρκετά δυναμικά κινείται στην Εύβοια η Σοφία Νικολάου,
η οποία τις προηγούμενες μέρες είχε και μια συνάντηση
με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρ-
νάρα σχετικά με την Εύβοια, τον νομό όπου δραστηριο-
ποιείται πολιτικά. Στον Γιάννη Στουρνάρα η πολιτεύτρια
της ΝΔ έθεσε το ζήτημα των πυρόπληκτων δανείων που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του νησιού. Μάλιστα,
η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοι-
ας είχε θέσει σε επιστολή της στην κυρία Νικολάου επιτακτι-
κά το ζήτημα αυτό. Πάντως, για την ιστορία ο κ. Στουρνάρας δε-
σμεύτηκε ότι θα λύσει το ζήτημα των δανειοληπτών… 

Το «πράσινο» 
θα σας κυνηγάει
πάντα
Όψιμο ενδιαφέρον για το περιβάλλον
και την κλιματική αλλαγή χρέωσε στη
ΝΔ από το βήμα της Ολομέλειας ο επι-
κεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος
Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, τονίζοντας
πως η πράσινη ανάπτυξη ως έννοια
μπήκε στον δημόσιο διάλογο από το
ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια πριν. «Τότε κά-
ποιοι μας λοιδορούσαν με ευφυολογή-
ματα για “πράσινα άλογα”», υπενθύμι-
σε, «τώρα οι ίδιοι μιλάνε για πράσινη
ανάπτυξη, για πράσινη οικονομία και
για πράσινη ενέργεια», ενώ κατέληξε
πως «τελικά το πράσινο, με ό,τι αυτό αν-
τιπροσωπεύει και εκφράζει, θα σας κυ-
νηγάει πάντα». Ωραίο το λογοπαίγνιο!

Τ
ην ώρα που έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης έπεφτε ξύλο μεταξύ ΜΑΤ και
φοιτητών, σε ειδική αίθουσα εντός του ΑΠΘ ανα-

γορευόταν σε επίτιμο διδάκτορα Κοινωνικής Θεολο-
γίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ο καθηγητής Βλάσιος
Φειδάς, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου,
του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου, του υφυ-

πουργού Σταύρου Καλαφάτη και πλήθους ανώτερων
κληρικών και καθηγητών. Τα κινητά σε αυτή την αίθου-
σα δεν έπιαναν και κανείς δεν μπορούσε να ενημερώ-
σει τους παρισταμένους να μην κινηθούν προς την έξο-
δο, διότι η ατμόσφαιρα ήταν πνιγηρή και γεμάτη δακρυ-
γόνα. Η τελετή κράτησε μιάμιση ώρα. Αργότερα ο κ.
Καλαφάτης ενημερώθηκε ακριβώς για το τι είχε γίνει
έξω από το ΑΠΘ. 

ΑΠΘ: Πανικός έξω, μέσα ηρεμία...

Οι ευρωβουλευτές σε σχετικές ερωτήσεις
που δέχονται επισημαίνουν ότι πλέον ο Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς δεν έχει τις άκρες στην Κομι-
σιόν που είχε όσο ήταν ισχυρός ο Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ. Η γυναίκα του, γόνος γνωστής ισπα-
νικής εφοπλιστικής οικογένειας, ήταν η
γραμματέας του Γιούνκερ και τότε έλυνε κι
έδενε… Τώρα λίγο δύσκολο… ΓΙ
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Κι όμως, είναι αλήθεια… Εύσημα στον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ομιλία
του στο Κογκρέσο αποδίδει με άρθρο του στη
«Hurriyet» ο πρώην διευθυντής της εφημερί-
δας και κορυφαίος πλέον Τούρκος αναλυτής
Σεντάτ Εργκίν. «Υπάρχει μια θεμελιώδης αλή-
θεια που δείχνει σε όλους αυτή η επίσκεψη. Οι
σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ χάνουν συνε-
χώς έδαφος, μεταξύ άλλων προβλημάτων,
όπως η αγορά των S-400 από τη Ρωσία, και ως
απάντηση οι ΗΠΑ απομάκρυναν την Άγκυρα
από το πρόγραμμα των F-35», επισημαίνει ο αρ-
θρογράφος της «Hurriyet». Και προσθέτει:
«Από την άλλη, όταν βλέπουμε το ελληνικό μέ-
τωπο, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ διανύουν μια από
τις πιο κοντινές περιόδους της ιστορίας τους,
αντιστρόφως ανάλογη με την Τουρκία. Όσο πε-
ρισσότερο η Τουρκία απομακρύνεται από τις
ΗΠΑ, τόσο πλησιάζει η Ελλάδα σε αυτήν τη χώ-
ρα». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει, δε, στη συμφω-
νία Ελλάδας και ΗΠΑ για τη στρατιωτική βάση
στην Αλεξανδρούπολη.

ΟΟ Καμπουράκης στα Χανιά

Δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά
μαθαίνω ότι κάποιοι έχουν ξεκινήσει να φορ-
τσάρουν στον προεκλογικό τους αγώνα. Μετα-
ξύ αυτών είναι, μαθαίνω, και ο δημοσιογρά-
φος Δημήτρης Καμπουράκης, ο οποίος έχει
πυκνώσει τις επισκέψεις του στα Χανιά για να
πάρει feedback και να δει αν θα κατέβει τελικά
υποψήφιος. Βέβαια, θα γίνει ένας χαμούλης
εκεί… Ας μην αρχίσω να σας λέω ποσοστά δη-
μοσκοπήσεων… Δεν είναι εύκολα τα πράγμα-
τα να βγεις βουλευτής επειδή έχεις καταγωγή
από Κρήτη… 

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή δεν συνηθίζει να
παίρνει θέση σε διαμάχες κ.λπ. Όμως, με
αφορμή την αντιπαράθεση του Χαμόγελου
του Παιδιού και της υφυπουργού Δόμνας
Μιχαηλίδου εξέδωσε ανα-
κοίνωση, σύμφωνα με
την οποία «η Ιερά
Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή
Αθηνών, ακολου-
θώντας πάντα πι-
στά τις διατάξεις
που ορίζουν την
αποτελεσματική και
διαφανή λειτουργία των
ιδρυμάτων της, εκφράζει την
ικανοποίησή της για το νέο σχετικό νομο-
θετικό πλαίσιο που θέσπισε η Βουλή, κα-
τόπιν εισηγήσεως της υφυπουργού Πρό-
νοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυ-
ρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Η Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών προσβλέπει στη συνέχιση
της αγαστής συνεργασίας της με την κυρία
υφυπουργό, η οποία εμπράκτως συμπαρί-
σταται στο έργο των ιδρυμάτων της».

Ο Νίκος Σβέρκος ρωτούσε επιμόνως
την υφυπουργό Μετανάστευσης -σε τη-
λεοπτικό πάνελ- αν λένε ψέματα οι Βρυ-
ξέλλες για το αν γίνονται pushbacks με-
ταναστών από την κυβέρνηση. Ερώτηση
γραμμένη κατευθείαν από Τουρκία, δη-
λαδή, αλλά το προσπερνώ. Με τη Σοφία
Βούλτεψη να απαντάει «δεν μας ενδια-
φέρει τι λένε κάθε φορά για τη Frontex
οι Βρυξέλλες». Στην επιμονή του Νίκου
Σβέρκου να απαντήσει η αρμόδια υφυ-
πουργός αν γίνονται pushbacks, η Σο-
φία Βούλτεψη είπε «δεν υπάρχουν ούτε
έχουν αποδειχτεί», ενώ στη συνέχεια
εξερράγη λέγοντας στον διευθυντή του
avgi.gr «είσαι φασίστας και ντροπή της
δημοσιογραφίας».

Ο Ταγίπ και 
ο εργολάβος

M
ε έναν εργολάβο που έχει αναλά-
βει την ανέγερση ενός γηροκο-
μείου τα... έβαλε ο Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν -και μάλιστα «ζωντανά» μπροστά
στις κάμερες- απειλώντας τον πως πρέπει
να τελειώσει το έργο σε 12 μήνες και όχι σε
τρία χρόνια, όπως αναφέρει η σύμβαση.
Μάλιστα, του είπε πως, αν χρειαστεί, ας
δουλεύουν όλο το 24ωρο, ενώ του εγγυή-
θηκε ο ίδιος πως κανείς στην περιοχή δεν
θα ενοχληθεί. Στην εκδήλωση θεμελίωσης
του συγκεκριμένου έργου ο Τούρκος πρό-
εδρος κάλεσε στο βήμα τον εργολάβο και
άρχισε το σόου. «Πότε θα ολοκληρώσεις το
έργο;», τον ρώτησε, για να πάρει την απάν-
τηση «σε 30 μήνες». Τότε ήρθε η πρώτη έν-
τονη αντίδραση του Ερντογάν, λέγοντας
προς το κοινό που τον επευφημούσε: «Μα
τι λέει αυτός; Εσύ πώς είσαι απόγονος του
Πορθητή; Μα τι κάνεις; Κύριε Χαμζά, είχε
πει 36 μήνες, τώρα λέει 30. Να αλλάξουμε
εργολάβο. Δεν πάει έτσι». Ο εργολάβος χα-
μογελούσε αμήχανα, αλλά στη συνέχεια
ήρθε και το δεύτερο χτύπημα από τον
Τούρκο πρόεδρο. «Αυτό το έργο οπωσδή-
ποτε θα πρέπει να το ολοκληρώσετε του
χρόνου τέτοια μέρα. Αν χρειαστεί, θα αλλά-
ξετε τις βάρδιες, στην περιοχή δεν θα ενο-
χληθεί κανένας. Θα δουλέψετε νυχθημε-
ρόν. Full time».

Στην επικείμενη Σύνοδο Κορυ-
φής θα δοθεί μεγάλη μάχη για
τα ενεργειακά, όχι μόνο από
την Ελλάδα. Σε ανοιχτή γραμ-

μή βρίσκεται η Αθήνα και με τη
Ρώμη για έναν καλύτερο δυνατό

συντονισμό ενόψει της Συνόδου στις 30 Μαΐου.
Κρίσιμο ρόλο μαθαίνω ότι παίζει η πρώην διπλω-
ματική σύμβουλος του πρωθυπουργού Ελένη
Σουρανή, η οποία δεν τοποθετήθηκε τυχαία πρέ-
σβειρα στην Ιταλία. 
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Ο Ιερώνυμος 
στο πλευρό της Δόμνας

Εκτός εαυτού 
η Βούλτεψη
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«Όχι αστυνομικούς-ταχυδρόμους»,
λέει ο Θεοδωρικάκος

E
πιτέλους, ό,τι λένε το κάνουν. Είχε πει ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα... απεγ-
κλωβιστούν τουλάχιστον 1.500 αστυνομικοί από την επίδοση δικαστικών
εγγράφων και γίνεται πραγματικότητα. «Σήμερα κάνουμε πράξη ένα αίτη-

μα των αστυνομικών επί 40 χρόνια και παύουν οι αστυνομικοί να είναι οι ταχυ-
δρόμοι δικαστικών εγγράφων», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μι-
λώντας στην κοινοβουλευτική επιτροπή όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την
«Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων». Σύμφωνα με το συγκε-
κριμένο σχέδιο νόμου, η Αστυνομία αποδεσμεύεται πλέον από αυτή την ευθύνη
και οι αστυνομικοί θα αφοσιώνονται αποκλειστικά στην κάλυψη των επιχειρησια-
κών αναγκών της ΕΛΑΣ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 1.500
υπολογίζονται οι αστυνομικοί που μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να διακινούν 1,2
εκατομμύριο δικόγραφα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το
υπουργείο.

Η Ντόρα και ο ανασχηματισμός  
Σας έχω ξαναπεί ότι η Ντόρα βγάζει ειδήσεις. Την παρακολουθούσα
προχθές σε μια τηλεοπτική της εμφάνιση και έβγαλε δύο σημαντικές
ειδήσεις που λίγοι κατάλαβαν, μια και δεν διέψευσε το σενάριο των
πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο: «Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν οι
εκλογές, ούτε εγώ αλλά ούτε και ο Κυριάκος το γνωρίζει. Στόχος βέ-
βαια του Κυριάκου είναι οι εκλογές να πραγματοποιηθούν στο τέλος
της τετραετίας, αλλά κανείς όμως δεν μπορεί να ξέρει». Ορθάνοικτο το
παράθυρο, δηλαδή. Το δεύτερο που είπε ήταν για τον ανασχηματισμό:
«Στον Κυριάκο δεν αρέσουν οι ανασχηματισμοί». Όλα τα λεφτά βέβαια
ήταν το χαμόγελό της… 
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Kαι άλλο μπλέξιμο
στα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά  
Σας το φύλαγα για… κερασάκι στην
τούρτα. Μπορεί το ΣτΕ να ξεμπλόκαρε
την επένδυση στα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά μετά την προσφυγή του Δήμου
Χαϊδαρίου που κατέπεσε, αλλά οι περι-
πέτειες του εφοπλιστή Προκοπίου δεν
τελειώνουν εδώ. Για αυτό και ο άνθρω-
πος, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε:
«Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για την Ελλά-
δα, θέλω να κουνάω τα πόδια μου αφού
ανέβω στον γάιδαρο. Όταν ανέβω, θα
σας ενημερώσω». Πάμε τώρα στην ταμ-
πακέρα. Έναν Ισκαντάρ Σάφα που είχε
πάρει τα ναυπηγεία στο παρελθόν τον
θυμάστε; Έναν Λιβανέζο… Άνοιξε ζη-
τήματα διεκδικήσεων και έχει δικαιω-
θεί στη Διαιτησία, αφού του επιδικά-
στηκε αποζημίωση ύψους 240 εκατ.! Το
2019 το Δημόσιο έχασε στο Εφετείο το
αίτημα ακύρωσης της διαιτητικής από-
φασης. Μιλάμε για τρελό μπλέξιμο. Αρ-
μοδίως δηλώνουν ότι όλο αυτό δεν επη-
ρεάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
ναυπηγείων. Μακάρι, μπας και μπορέ-
σει ο Γιώργος Προκοπίου να ανέβει
στον... γάιδαρο. 

Επειδή με έχετε φάει με την άνο-
δο του Ανδρουλάκη στις δημο-
σκοπήσεις, κάθισα και τις μέ-
τρησα. Μετά το Πάσχα έχουν βγει
εννέα δημοσκοπήσεις και όλες
τον δίνουν (το ΠΑΣΟΚ δηλαδή,
όχι τον ίδιο) από 11% μέχρι 14% με
τις αναγωγές. Θυμίζω ότι πριν
από μήνες τον έδιναν στο 17%.
Άρα μιλάμε για πτώση, να ξέρου-
με τι λέμε… Επίσης, για τον πρό-
εδρο Αλέξη τα προσωπικά του
ποσοστά (δημοφιλία, καταλληλό-
τητα κ.λπ.) είναι χειρότερα από
τα συνολικά ποσοστά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Το κόμμα έχει ένα «τσιμέν-
το» γύρω στο 22%-24%, σε αντίθε-
ση με το πρόσωπο του Τσίπρα
που κινείται σε ελεύθερη πτώση
με την επιτάχυνση της βαρύτη-
τας, που λέμε στη Φυσική.

Οι βασιλιάδες της
παραλιακής και το
σφυρί των 30 εκατ.

Μια και σας έγραψα για τον Προκοπί-
ου, έμαθα ότι χτύπησε σε πλειστηρια-
σμό και μια πολυτελέστατη βίλα στο
Λαγονήσι, το παραλιακό ακίνητο-φιλέ-
το της οικογένειας Τίγκα. Συγκεκριμέ-
να, το ακίνητο βγήκε σε ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης τα
14.650.000 ευρώ και άλλαξε χέρια στην
τιμή των 30.568.359 ευρώ, δηλαδή
υπερδιπλάσια. Το ύψος-ρεκόρ του τε-
λικού τιμήματος -από τα μεγαλύτερα
που έχουν καταγραφεί- δείχνει τη δύ-
ναμη του Προκοπίου στο real estate με
εκατοντάδες πανάκριβα ακίνητα στην
Ελλάδα και σε άλλες χώρες που ανή-
κουν στο χαρτοφυλάκιό του. Μη με ρω-
τήσετε ποια είναι η οικογένεια Τίγκα;
Ήταν οι βασιλιάδες του real estate στην
παραλιακή τα παλαιά καλά χρόνια…

Σκοτωμός για την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
Το συνέδριο ήταν τόσο ενωτικό που η «μουρμούρα» στον ΣΥΡΙ-

ΖΑ δεν έχει σταματήσει. Τις προηγούμενες μέρες πήγαν επι-
στολές στον πρόεδρο Αλέξη για τις ενστάσεις που έχουν κα-
ταγραφεί εξαιτίας των ποσοστώσεων. Τα στελέχη που τη
συνέταξαν διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι τα πρόσω-
πα από τη διεύρυνση που πήραν το «εισιτήριο» για την Κεν-
τρική Επιτροπή των «300» είναι περισσότερα από 60 (20%
ήταν η ποσόστωση), ενώ την ίδια στιγμή άλλα στελέχη με μεγα-
λύτερο αριθμό σταυρών έμειναν εκτός. Μια λύση σκέφτηκε ο εκλο-
γολόγος και σύμβουλος του Τσίπρα Ηλίας Νικολακόπουλος: Να αυξήσουν τα μέλη
της ΚΕ για να μπουν και αυτοί που δεν εξελέγησαν… Μη γελάτε, σας παρακαλώ. Μι-
λάμε για ΚΕ «φυσαρμόνικα». Ο Ηλίας Νικολακόπουλος, μετά τις ενστάσεις που κα-
τατέθηκαν, έστειλε επιστολή στον Αλέξη Τσίπρα και στον Δημήτρη Τζανακόπουλο
με την οποία πρότεινε μια μικρή αύξηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής (έως
5%). Τελικά, αφού σφάχτηκαν, η πρόταση απορρίφθηκε γιατί μετά θα έπρεπε να
μπουν όχι δέκα άτομα αλλά καμιά τριανταριά.
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Η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε μια
σειρά γεωπολιτικών και οικονομικών ανισορρο-
πιών, οι οποίες σε διάστημα περίπου 80 ημερών

άλλαξαν τα πάντα όσον αφορά τον τρόπο ζωής μας. Από
τα χρόνια της ειρήνης και της συνεννόησης περάσαμε
και βιώνουμε μια περίοδο γενικευμένης αναταραχής. 

Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι πως, σε έναν κό-
σμο που μεταβάλλεται ραγδαία, είναι αναγκαίο να ανοί-
ξουμε τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα. Οι τεκτονι-
κές αλλαγές στο γεωστρατηγικό πεδίο, που φέρνει ο πό-
λεμος Ρωσίας - Ουκρανίας, «γεννούν» μια νέα πραγμα-
τικότητα στην οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε τά-
χιστα. 

Κατά γενική παραδοχή, η Ελλάδα απαντά στις προ-
κλήσεις τού σήμερα με δυναμισμό, αποφασιστικότητα,
ψυχραιμία και νηφαλιότητα, συνεπής στη δέσμευσή της
να παραμείνει στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στο πλαί-
σιο αυτό οικοδομεί ισχυρές συμμαχίες, ώστε να εξελιχ-
θεί σε πρωταγωνίστρια δύναμη στην ευρύτερη περιοχή

της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και στον καινούργιο κόσμο που
αναδύεται. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες του
πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρ-
νησης της Νέας Δημοκρατίας, αναδεικνύεται σε ενερ-
γειακό κόμβο και επανεπιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πυ-
λώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη πε-
ριοχή μας. 

Κατά την προσωπική μου άποψη, η Ελλάδα δεν μπο-
ρούσε να δεχθεί παθητικά μια αδιαμφισβήτητη παρα-
βίαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ από την πλευρά
της Ρωσίας. Δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να συμπερι-
φερθεί ως… επιτήδειος ουδέτερος σε εμφανείς κατα-
στάσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Διότι, σε δια-
φορετική περίπτωση, η απουσία ισχυρής και «καθαρής»
αντίδρασης είναι βέβαιο πως θα ενίσχυε τάσεις αναθεω-
ρητισμού και στη δική μας γεωγραφική «γειτονιά». 

Στο πλαίσιο αυτό, το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πε-
ριβάλλον τού σήμερα, σε συνδυασμό με την εγκατάλει-
ψη παλαιών βεβαιοτήτων, επιβάλλει την περαιτέρω ενί-

σχυση των εθνικών μηχανισμών στρατηγικής σχεδια-
σμού. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της
περιφερειακής σταθερότητας είναι περισσότερο ανα-
γκαία από ποτέ. Η Ελλάδα πιστεύει και υπηρετεί αυτή την
αρχή. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη αποδεικνύει πως δεν
αρέσκεται μόνο να είναι θιασώτρια της δημοκρατίας και
της ειρήνης, αλλά αγωνίζεται για αυτές. 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι συμφωνούμε ότι οι ημέρες
που ζούμε είναι οι πιο σημαντικές από τη λήξη του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό γιατί τα γεγονότα στην
Ουκρανία, σε συνδυασμό με την παγκόσμια ακρίβεια,
αλλάζουν τα πάντα. 

Εκείνο που αξίζει να κρατήσουμε είναι πως σε αυτό το
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η Ελλάδα ψηλώ-
νει, δυναμώνει, κερδίζει τον σεβασμό της υφηλίου. 

Όσο και αν ενοχλεί αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, καταλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή
που ξημερώνει, καθώς κρατά τα ενεργειακά «κλειδιά»
της ΝΑ Ευρώπης. 

ΗΕλλάδα πρέπει και οφείλει να προχωρήσει δυνα-
μικά στο περιβαλλοντικό πεδίο, αλλά παράλληλα
να «τρέξει κατοστάρι» στο ενεργειακό πεδίο. Το

οποίο αποτελεί και τη βάση για τις όποιες παρεμβάσεις
στο περιβαλλοντικό πεδίο να αποδειχτούν αποτελεσμα-
τικές με χρονοδιαγράμματα και επάρκεια ηλεκτροδότη-
σης. Το τρίπτυχο αυτό, αν δεν «καλυφθεί ολιστικά και με
ορθολογικό σχεδιασμό», θα δημιουργήσει ένα «εκρη-
κτικό μείγμα», το οποίο με τη «σχάση» του θα παραπέμ-
ψει σε βιώματα της καθημερινής πραγματικότητας.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλά φιλόδοξα νομοθετή-
ματα «σκόνταψαν» στο «διά ταύτα», δηλαδή στη «μετά-
φρασή τους» με βάση όχι το «όραμα» του νομοθέτη αλλά
την πραγματικότητα του συστήματος. Ενός συστήματος
που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η χρονοτριβή ελέω
της γραφειοκρατίας. Οι περισσότερες πρόνοιες του Κλι-
ματικού Νόμου, που κινείται προς τη σωστή κατεύθυν-
ση, είναι αισιόδοξες, αλλά ενέχουν τον κίνδυνο δύσκολα
να τεθούν σε εφαρμογή εντός των προθεσμιών που τί-
θενται. Το γιατί το ξέρουμε όλοι από τη μέχρι τούδε εμ-
πειρία μας.

Αλλά ας πάμε πρώτα στον στόχο. Σύμφωνα με τα μέχρι
τώρα γνωστά, ο πρώτος Εθνικός Κλιματικός Νόμος, το
τονίζω ο πρώτος, ορίζει το θεσμικό πλαίσιο και θέτει
συγκεκριμένους στόχους για τη σταδιακή μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να
επιτευχθούν οι εθνικοί κλιματικοί στόχοι για το 2030 και
η μετάβαση σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας
έως το 2050. Βρισκόμαστε στο μέσο της «τέλειας καται-
γίδας» του ενεργειακού χάρη, στο οποίο το περιθώριο
απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, η καύση των οποί-
ων προκαλεί αέριους ρύπους, μάλλον έχει έρθει από
2025-2030-2050 στο 2022… Σήμερα δηλαδή. Είναι
προφανές ότι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θα
πρέπει να γίνει ταχύτατα αν δεν θέλουμε, που δεν θέ-
λουμε, τα νούμερα του πληθωρισμού να γίνουν διψήφια
και με εύρος χρονικού ορίζοντα που όλοι κατανοούμε τι
σημαίνει αυτό για την οικονομία.

Η απαγόρευση πώλησης μη ηλεκτρικών αυτοκινήτων
από το 2030 και καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από
το 2025, οι προθεσμίες για την αντικατάσταση των ταξί

και των ενοικιαζόμενων οχημάτων με ηλεκτρικά οχήμα-
τα, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο Εθνικός Κλιματι-
κός Νόμος, προϋποθέτουν ηλεκτροπαραγωγική επάρ-
κεια σε τέτοιον βαθμό ώστε η χρήση του ηλεκτρομηχα-
νολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, η χρήση των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων που απαιτούν φόρτιση και η
χρήση θερμαντικών και ψυκτικών στοιχείων που κατα-
ναλώνουν ηλεκτρική ισχύ να μην είναι ασύμφορες.

Τούτου δοθέντος, καθίσταται σαφές ότι άμεσα πρέπει
να προηγηθούν επενδύσεις και μάλιστα σημαντικές
ώστε η ηλεκτροπαραγωγή να είναι οικονομικά βιώσιμη
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εν αρχή ενεργειακό
«κέρδος», αφού η ζήτηση από τις ηλεκτροπαραγωγικές
μονάδες θα μειωθεί σημαντικά. Εδώ οφείλουμε να δού-
με το «μείγμα» της ηλεκτροπαραγωγής. Οφείλουμε ως
χώρα να επενδύσουμε τάχιστα στις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) για την επίτευξη τριών βασικών στό-
χων. Πρώτον, για να πέσει το κόστος παραγωγής της ηλε-
κτρικής ενέργειας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεύτερον να
απεξαρτηθούμε από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα και,
τρίτον, να καταστεί εφικτή η επίτευξη των στόχων που
περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

Όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αυ-
τή και πάλι καλείται να προσαρμοστεί - περάσει εν μέσω
συσσωρευμένων προβλημάτων και υποχρεώσεων σε
μια «πράσινη πραγματικότητα». Αναφορικά με τις επι-
χειρήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι Μελέτες Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για όλα τα έργα και
δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεω-
τικά ποσοτική καταγραφή μειώσεων/αυξήσεων εκπομ-
πών CO2, που θα προκύψουν από τη λειτουργία του έρ-
γου/δραστηριότητας και οδικό χάρτη για την επίτευξη
των στόχων της απανθρακοποίησης. Οι εγκαταστάσεις
που κατατάσσονται στα συστήματα περιβαλλοντικών
υποδομών (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμοί, ΚΔΑΥ κ.λπ.),
στις τουριστικές, αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα
αθλητισμού και αναψυχής, στις πτηνοκτηνοτροφικές,
στις υδατοκαλλιέργειες, στις βιομηχανικές δραστηριό-
τητες, θα πρέπει να έχουν μειώσει κατ’ ελάχιστο τις εκ-
πομπές CO2 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2019. Εξαι-
ρούνται οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που εντάσσον-

ται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αε-
ρίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ). Σε περίπτωση μη επίτευ-
ξης του στόχου, επιβάλλεται πρόστιμο που δεν υπερβαί-
νει το 0,5% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας. Έως το
2026 θα πρέπει να έχουν τροποποιήσει την Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τους (ΑΕΠΟ) και από
το 2026 και κάθε χρόνο να υποβάλουν έκθεση σχετικά
με τις εκπομπές του προηγούμενου έτους, η οποία θα
επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα. Σε περίπτωση
μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά ημέ-
ρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,1% των
ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Από το 2023 επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκρι-
μένες κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκ-
θεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το
προηγούμενο έτος, η οποία θα επαληθεύεται από πιστο-
ποιημένο φορέα. Η υποβολή της έκθεσης θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί έως 31/10 κάθε έτους. Το μέτρο αφο-
ρά μεταξύ άλλων επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματι-
στήριο, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές, επενδύσεων,
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης και αποχέ-
τευσης, ταχυμεταφορών, παροχής ηλεκτρικής ενέργει-
ας και φυσικού αερίου και αλυσίδες λιανεμπορίου που
απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους. Σε περίπτω-
ση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 50 ευρώ ανά
ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,01%
των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Και το ερώτημα που αναδύεται αφορά το κόστος που
συνεπάγεται η σύνταξη μελετών και εκθέσεων από τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Ερώτημα που πρέπει να απαν-
τηθεί με ρεαλιστικό τρόπο όχι για την αποφυγή των προ-
στίμων που προβλέπονται αλλά για την επίτευξη των στό-
χων. Ουδείς αμφιβάλλει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
δεν θέλουν να επιχειρούν σε ένα «καλύτερο» - καθαρότε-
ρο περιβάλλον, ουδείς θέλει να ζει σε ένα ανθυγιεινό πε-
ριβάλλον. Αλλά η επιλογή αυτή έχει ένα κόστος το οποίο
οφείλουμε να μελετήσουμε και να δώσουμε την πρέπου-
σα λύση μέσα από την παροχή κινήτρων. Η μείωση των
αέριων ρύπων και του CO2 περνάει από την ηλεκτροπα-
ραγωγή, η οποία πρέπει να γίνεται αν όχι 100% από ΑΠΕ,
τουλάχιστον σταδιακά να φτάσει έστω και το 70%.

Επένδυση ζωής ο πρώτος κλιματικός νόμος στην Ελλάδα

του 
Θεόδωρου 
Γ. Καράογλου

Βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης 
με τη ΝΔ 

του 
Βασίλη 

Κορκίδη

Προέδρος 
ΕΒΕΠ

Η Ελλάδα δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να συμπεριφερθεί ως… επιτήδειος ουδέτερος 



της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Χ
αμένη πολιτικά στάθηκε ακόμη
μια ευκαιρία για συμφωνία των
πολιτικών δυνάμεων σε ένα εθνι-
κό σχέδιο που αφορά το κλίμα

και τις επόμενες γενιές, καθώς όλα τα
κόμματα της αντιπολίτευσης επέλεξαν να
καταψηφίσουν τον νέο κλιματικό νόμο
που έφερε η κυβέρνηση και ψηφίστηκε
μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ. 

Στον βωμό της κομματικής αντιπαράθε-
σης, η αντιπολίτευση δεν στήριξε καθαρά
ούτε την τροπολογία που αφορά την οικο-
νομική ενίσχυση των νοικοκυριών έως
600 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέ-
ρος της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρι-
κού ρεύματος, χρησιμοποιώντας ως πρό-
φαση τον τρόπο που θα φορολογηθούν τα
υπερκέρδη των εταιρειών παραγωγής
ενέργειας. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύ-
ση και ΚΚΕ επέλεξαν το αμήχανο «πα-
ρών» στην τροπολογία, ενώ η ΜέΡΑ25 κα-
ταψήφισε. Προκειμένου να μη στηρίξει
την τροπολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες πριν
από την ψηφοφορία κατέθεσε νέα δική
του ρύθμιση, ώστε να μη γίνονται διακο-
πές ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να
πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η
έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πολι-
τών να παρέχεται για την κατανάλωση που
έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2021 ανε-
ξάρτητα από την περίοδο έκδοσης των λο-
γαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας.

Από το βήμα της Ολομέλειας ο Α. Τσί-
πρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην
κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι βλέπει
την ενεργειακή κρίση ως μεγάλη ευκαιρία
όχι για την κοινωνία αλλά για να συσσω-
ρεύσουν κέρδη επιχειρήσεις και ελίτ.
Αναφερόμενος στη φορολόγηση των
υπερκερδών, την κατηγόρησε, δε, ότι το
«μεγάλο της άγχος είναι πώς θα εμφανί-
σει λιγότερα τα υπερκέρδη με μαγειρέμα-

τα για να πέσουν στα μαλακά τα καρτέλ της
ενέργειας». Χαρακτήρισε τον κλιματικό
νόμο φτιαγμένο «όχι για να προστατεύσει
το περιβάλλον αλλά για να προστατευτούν
τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, με-
ταφέροντας το κόστος στην κοινωνική
πλειοψηφία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί τρολ! 
Σε απόγνωση του ΣΥΡΙΖΑ απέδωσε τους

ισχυρισμούς του Α. Τσίπρα ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για κρε-
σέντο, με επιχειρήματα που αλιεύει από
τα τρολ του διαδικτύου, αφορισμούς και
μπόλικα ψέματα, όπως το συνηθίζει. Δια-
βεβαίωσε, δε, ότι αυτό που ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός και θα υλοποιηθεί στο
ακέραιο είναι ότι θα επιστραφεί σε όσους
έχουν εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ το 60%

της υπερβάλλουσας αύξησης, και έως του
ποσού των 600 ευρώ.

Απάντηση εντός Βουλής πήρε ο Α. Τσί-
πρας από τον υπουργό Περιβάλλοντος. «Ο
κ. Τσίπρας επαναλαμβάνει τον κακό του
εαυτό, με καταστροφολογία και λαϊκι-
σμό», απάντησε ο υπουργός Περιβάλλον-
τος Κώστας Σκρέκας, σχολιάζοντας ότι
τον ΣΥΡΙΖΑ τον ενοχλεί που η κυβέρνηση
παίρνει μέτρα. Για τη φορολόγηση των
υπερκερδών ο κ Σκρέκας σχολίασε ότι
ούτε η Ιταλία ούτε η Πορτογαλία έχουν
φορολογήσει τα υπερκέρδη και ότι οι πο-
λίτες εκεί πληρώνουν το ρεύμα εξήντα και
είκοσι τοις εκατό περισσότερο. 

Κριτική και από ΠΑΣΟΚ - Ελλ. Λύση
«Στα μαθήματα κλιματικής δημοκρα-

τίας η κυβέρνηση περνά κάτω από τον πή-

χη», είπε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης και τόνισε
ότι το νομοσχέδιο για τον κλιματικό νόμο
στοχεύει μόνο σε διαχείριση και επικοι-
νωνία. Για αποτυχημένο νόμο που θάβει
τα ελληνικά κοιτάσματα και τις εξορύξεις
έκανε λόγο ο Κ. Βελόπουλος, ζητώντας
από την κυβέρνηση να προσκομίσει το έγ-
γραφο της Κομισιόν στο οποίο υποστηρί-
ζεται ότι δεν πρέπει να μειωθούν οι φόροι
στα καύσιμα.
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Τα κομματικά συμφέροντα
μπήκαν πάνω από 
την κλιματική αλλαγή

Εξελίξεις αναμένονται το προσεχές διάστημα σε ό,τι
αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) με το σενάριο της αποχώρησης του νυν διευθύνος
συμβούλου Στέφανου Βλαστού να επανέρχεται στο
προσκήνιο. Μια απομάκρυνση που θα συμπα-
ρασύρει και άλλα πρόσωπα σε καίριες θέσεις
ανά τη χώρα της εταιρείας, καθώς ο κ. Βλα-
στός είχε φροντίσει να στελεχώσει κρίσιμα
πόστα με ανθρώπους της εμπιστοσύνης του. 

Αυτός, άλλωστε, είναι ένας από τους λόγους
που «παίζει» ως σενάριο η πρόωρη αποχώρησή του
από το τιμόνι της ΕΤΑΔ. Στις 8 Ιουνίου αναμένεται να εκδι-
καστεί η αναβληθείσα από τον περασμένο Μάρτιο υπόθε-

ση σε βάρος του κ. Βλαστού και τεσσάρων ακόμα
πρώην και νυν μελών της διοίκησης με την

κατηγορία της παράβασης καθήκοντος με
αφορμή δεκάδες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ
στην Εταιρεία Ακινήτων. Ο άλλος λόγος
αφορά την επίτευξη των στόχων της διοίκη-

σής του, ήτοι της αξιοποίησης των δημόσιων
ακινήτων, αφού εκτός από κάποιες περιπτώσεις

που «το πράγμα πάει μόνο του», οι περισσότερες
έχουν βαλτώσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρά τις

υποσχέσεις για πλήρη αξιοποίηση από επενδυτικά funds
μεγάλων τουριστικών ακινήτων, χώρων logistics αλλά και
ήπιας οικιστικής ανάπτυξης, τελικά δεν έχει προχωρήσει
σχεδόν τίποτα, κάτι που επισημαίνεται και από την πλευρά
της Κομισιόν. 

Κερασάκι στην τούρτα, η καθυστέρηση στην έκδοση των
αποτελεσμάτων του διαχειριστικού ελέγχου που διενεργή-
θηκε στην ΕΤΑΔ τους προηγούμενους μήνες, τα οποία ανα-
μένονταν λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα αλλά έχουμε φτά-
σει του… Αγίου Πνεύματος και δεν έχουν δημοσιευθεί.
«Έχει κι αυτό την αξία του», λένε με νόημα πηγές της εται-
ρείας που σχετίζουν την καθυστέρηση με τις υπόλοιπες
εξελίξεις στην ΕΤΑΔ.

Καμία συναίνεση 
ούτε για τον κλιματικό 

Η ΕΤΑΔ… ξεβλασταίνει; 



«Κ
αταιγίδα» στο Αιγαίο
προκαλούν οι ελληνι-
κές Ένοπλες Δυνά-
μεις, αποδεικνύοντας

ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
αποτροπής, υπερασπιζόμενες την κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα
της χώρας.

Τις τελευταίες ημέρες, αμφίβιοι κατα-
δρομείς αλλά και κομάντος των Μονά-
δων Ειδικών Επιχειρήσεων βρίσκονται
γαντζωμένοι στις βραχονησίδες του
Ανατολικού Αιγαίου, καθώς συμμετέ-
χουν στη μεγάλη άσκηση του Πολεμικού
Ναυτικού «Καταιγίδα 22», για την οποία
έχει κινητοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος
του ελληνικού Στόλου. Η Διακλαδική Δι-
οίκηση Ειδικού Πολέμου έχει κινητοποι-
ήσει την ελίτ των Ελλήνων κομάντος, δί-
νοντας άμεση «απάντηση» στις απειλές
της Άγκυρας σχετικά με το καθεστώς κυ-
ριαρχίας και την αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών.

Οι υπερασπιστές του Αιγαίου κάνουν
επίδειξη δύναμης και επιχειρησιακής
ετοιμότητας στο μαλακό υπογάστριο της
Άγκυρας και κυρίως στις περιοχές τις

οποίες η Τουρκία επιχειρεί να «γκριζά-
ρει» με υπερπτήσεις και παραβιάσεις.
Ηχηρό «παρών» δίνει η Ζ’ Μοίρα Κατα-
δρομών που εκτελεί σενάρια ανακατά-
ληψης νησίδων, ακόμη και μετά τη δύση
του ηλίου, χάρη στην άριστη εκπαίδευσή
της και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό
που διαθέτει.

Παράλληλα, Μονάδες Επιφανείας και
υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού
βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη σε ολό-
κληρο το Αιγαίο, εστιάζοντας τόσο σε σε-
νάρια ναυτικού και ανορθόδοξου πολέ-
μου όσο και στην αντιμετώπιση υβριδι-
κών απειλών. Στις ασκήσεις συμμετέ-
χουν και τα νέα πλωτά μέσα των Ειδικών
Επιχειρήσεων, ενώ στα μεγάλα νησιά του
Αρχιπελάγους, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο,
την Κω, τη Ρόδο, αλλά και στον Έβρο
πραγματοποιούνται ασκήσεις και εκπαι-
δευτικές βολές από Μονάδες της ΑΣΔΕΝ
και του Δ’ Σώματος Στρατού. Οι ασκήσεις
αυτές έχουν διακλαδικό χαρακτήρα,
αφού λαμβάνουν μέρος και μαχητικά της
Πολεμικής Αεροπορίας, δημιουργώντας
μια άθραυστη ασπίδα πάνω από το Αι-
γαίο και τα ανατολικά σύνορα της χώρας.

Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να δια-
τηρήσει τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας
των Ενόπλων Δυνάμεων και το καλοκαί-
ρι, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλεί-
σει επανάληψη της κρίσης του 2020. Μέ-
χρι στιγμής, οι ενδείξεις από την άλλη
πλευρά του Αιγαίου είναι αρκετά ανησυ-
χητικές, με τους γείτονες να παίζουν ξα-
νά το χαρτί του Μεταναστευτικού, ενώ
προαναγγέλλουν νέες έρευνες για υδρο-
γονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η «δοκιμαστική» έξοδος του «Γιουνούς»
έδειξε σε μεγάλο βαθμό τις προθέσεις
της Άγκυρας, ενώ στο μωσαϊκό των
τουρκικών προκλήσεων προστίθενται
πλέον και οι νυχτερινές υπερπτήσεις πά-
νω από ελληνικά νησιά αλλά και οι ρητο-
ρικές απειλές που εκτοξεύουν ανώτατοι
Τούρκοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποί-
ων και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ελληνικό Επιτελείο έχει σχεδιάσει
τις «κατάλληλες» απαντήσεις για κάθε
τουρκική πρόκληση, διαμηνύουν αρμό-
δια στελέχη, ενώ σύμφωνα με στρατιωτι-
κές πηγές προγραμματίζονται ήδη ασκή-
σεις και συνεργασίες με χώρες της πε-
ριοχής που μοιράζονται τις ίδιες αρχές

και αξίες με την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η
Αθήνα πατάει «γκάζι» και στα εξοπλιστι-
κά, με έξι ακόμη Rafale να αναμένονται
στην Τανάγρα μέχρι το τέλος του έτους,
ενώ πριν από τον Ιούλιο θα σταλεί στην
κυβέρνηση η εισήγηση του Πολεμικού
Ναυτικού για νέες κορβέτες αλλά και για
τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕ-
ΚΟ. Με ταχείς ρυθμούς κινείται και η
διαδικασία για την απόκτηση μίας μοίρας
μαχητικών αεροσκαφών F-35, ενώ εντός
Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να έρ-
θει στη Βουλή το πρόγραμμα για την ανα-
βάθμιση των 38 F-16 Block 50, τα οποία
μαζί με τα 83 Viper θα αποτελούν τη ρα-
χοκοκαλιά της Πολεμικής Αεροπορίας.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Προγραμματίζονται ήδη
ασκήσεις και συνεργασίες 
με χώρες της περιοχής που
μοιράζονται τις ίδιες αρχές 
και αξίες με την Ελλάδα

«Καταιγίδα» σαρώνει 
το Ανατολικό Αιγαίο 



της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
ε τέσσερις άξονες -αναβάθμιση
της ποιότητας, ενίσχυση της λει-
τουργικότητας, προώθηση της
σύνδεσης με την κοινωνία και

εκσυγχρονισμός του ΔΟΑΤΑΠ- κινείται το
περίφημο νομοσχέδιο «Νέοι Ορίζοντες
για τα ΑΕΙ», που παρουσιάστηκε από την
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Ο νέος νόμος-πλαίσιο φέρνει σαρωτι-
κές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των
ιδρυμάτων με τη θεσμοθέτηση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης που θα αποτελείται
από έξι εσωτερικά μέλη, που θα εκλέγον-
ται από τους καθηγητές, και πέντε εξωτε-
ρικά μέλη. Το Συμβούλιο Διοίκησης θα
εκλέγει τον πρύτανη, ο οποίος αναγκαστι-
κά θα είναι ένας εκ των εσωτερικών με-
λών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 10 πανε-
πιστήμια που λήγει η θητεία των πρυτανι-
κών Αρχών τον Αύγουστο θα πραγματο-
ποιηθούν με τις νέες διαδικασίες, ενώ στα
υπόλοιπα θα διατηρηθεί η ισχύουσα κατά-
σταση με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής
του θεσμού του εκτελεστικού διευθυντή.

Μπαίνει μάνατζερ
Θεσπίζεται παράλληλα ο εκτελεστικός

διευθυντής (μάνατζερ) που θα ορίζεται
από το Συμβούλιο Διοίκησης. Οι κοσμήτο-
ρες θα εκλέγονται από επιτροπή έπειτα
από προεπιλογή των τριών επικρατέστε-
ρων υποψηφίων. Τέλος, καταργείται το
Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος θα
έχει μόνο ακαδημαϊκές αρμοδιότητες. Σε
επίπεδο μελών ΔΕΠ καταρτίζεται μητρώο
γνωστικών αντικειμένων με τετραετή ισχύ
και ευρύτητα επιστημονικού πεδίου με
στόχο να μπει τέλος στις «φωτογραφικές»
προσλήψεις. Με άλλη διάταξη στο νόμο-
πλαίσιο, το Συμβούλιο Φοιτητών θα εκλέ-
γεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ξε-
καθάρισε ότι «η σύσταση των παρατάξεων
προβλέπεται και προστατεύεται από το

Σύνταγμα και τον αστικό κώδικα. Αυτό
που αλλάζει είναι ότι το ενιαίο ψηφοδέλ-
τιο θα αφορά την εκπροσώπηση των φοι-
τητών στα όργανα των ΑΕΙ. Αν θέλει κά-
ποιος να συγκροτήσει ένα σωματείο, φυ-
σικά μπορεί».

Η ίδια τόνισε ότι μέσω του νομοσχεδίου
προωθείται η αυτονομία των πανεπιστη-
μίων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα
την ίδρυση προπτυχιακών και μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων Σπουδών, χωρίς
να απαιτούνται η έγκριση του υπουργείου
και ο ελεύθερος καθορισμός των πηγών

χρηματοδότησης και του ύψους των τε-
λών φοίτησης. Επιπλέον, τα πανεπιστήμια
θα μπορούν με απόφασή τους να παρατεί-
νουν το εξάμηνο και να κατανείμουν το δι-
δακτικό έργο κάθε μαθήματος χωρίς χρο-
νικούς περιορισμούς. 

Εισάγεται, επίσης, ο θεσμός του «Ελλη-
νικού Erasmus», όπου ένας φοιτητής θα
μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο
σε ομοειδές ή άλλο γνωστικό αντικείμενο
στο ίδιο ή άλλο πανεπιστήμιο, ενώ θεσμο-
θετούνται και Προγράμματα Σπουδών δευ-
τερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree)

τουλάχιστον ενός έτους για προπτυχιακούς
φοιτητές, με απονομή διακριτού τίτλου
σπουδών σε άλλο επιστημονικό πεδίο.

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ13

Οι τέσσερις βασικοί άξονες
στους οποίους θα κινηθούν 
οι «Νέοι Ορίζοντες» και 
ο θεσμός του 
«παράλληλου πτυχίου»
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Εκσυγχρονισμός των ΑΕΙ
με «σφραγίδα» Κεραμέως

Τέλος στην ισοτιμία πτυχίων της αλλοδαπής
Την απλοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της αλλοδαπής με

την κατάργηση των διαδικασιών «ισοτιμίας», στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του ΔΟΑ-
ΤΑΠ, ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, καταργείται η
αναγνώριση πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό
στην Ελλάδα, εφόσον ο τίτλος έχει απονεμηθεί από πανεπιστήμιο ενταγμένο στο μητρώο
του ΔΟΑΤΑΠ. Ως εκ τούτου, ο ενδιαφερόμενοι δεν θα υποβάλλουν ατομική αίτηση και η
αναγνώριση θα γίνεται απευθείας.

Εφόσον το πανεπιστήμιο απ’ όπου έχουν λάβει το πτυχίο τους δεν είναι στο μητρώο,
τότε θα ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης του ιδρύματος και όχι ατομικής αίτησης. Επι-
πλέον, καταργούνται η «ισοτιμία» και η «ισοτιμία με αντιστοιχία» για αποφοίτους ξένων
πανεπιστημίων που επιθυμούν να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας και θα γίνε-
ται αναγνώριση του τίτλου σπουδών βάσει «ουσιωδών διαφορών με τα ελληνικά Προ-
γράμματα Σπουδών».

Χορήγηση υποτροφίας βάσει αριστείας
Βάσει αριστείας θα χορηγούνται οι υποτροφίες, ενώ εξορθολογίζονται και τα οικονο-

μικά κριτήρια, καθώς θα λαμβάνονται υπόψη τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό
εισόδημα του ενδιαφερόμενου. Εισάγονται επίσης και κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνες
και τρίτεκνες οικογένειες κ.λπ.). Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη η σύσταση Κέν-
τρων Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε κάθε πανεπιστήμιο, στα οποία
μπορούν να απευθύνονται φοιτητές αλλά και πανεπιστημιακοί και Κέντρων Υποστήριξης
Διδασκαλίας και Μάθησης.

Επεκτείνεται ακόμη ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στα Προγράμματα Σπουδών α’
και β’ κύκλου και εισάγονται η κατανομή του αριθμού πιστωτικών μονάδων ανάλογα με
τη διάρκεια, η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών έναντι εργατικού ατυχή-
ματος και ο καθορισμός ελάχιστου ύψους αποζημίωσης. Δίνεται, τέλος, η δυνατότητα ει-
σαγωγής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (συμμετοχή στη συγγραφή δημοσιεύσεων,
στην έκδοση πανεπιστημιακών περιοδικών κ.λπ.) στην πρακτική άσκηση.
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Ένα... κλασικό «σχήμα Πόντσι» ή, αλλιώς,
μια «πυραμίδα» στήθηκε με θύματα εκατοντά-
δες χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες ανά τον
κόσμο, ανάμεσά τους και περίπου 10.000 Έλ-
ληνες. Μια εταιρεία με την ονομασία Wind Me-
dia κατηγορείται ότι χρησιμοποιώντας παρα-
πλανητικές μεθόδους (ερασιτεχνικά βίντεο στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης) αποκόμιζε τεράστια κέρδη
υποσχόμενη... χρυσές πληρωμές με αντάλλαγμα likes. Η
ιστοσελίδα, που πλέον είναι ανενεργή, προέτρεπε χρήστες
να επενδύσουν στην πλατφόρμα για «τρελά κέρδη». 

«Σε τρεις μέρες με τα likes της Wind Media τα πήρα

όλα», έγραφε ένας χρήστης μέσου κοινωνικής
δικτύωσης που λειτουργούσε ως «λαγός» της
εταιρείας και καλούσε ανυποψίαστους πολίτες
να κάνουν το ίδιο για να... κονομήσουν και αυ-
τοί. Περίπου 10.000 ευκολόπιστοι Έλληνες πί-
στεψαν ότι βρήκαν την ευκαιρία για κερδίσουν
χρήματα, αγνοώντας κάποιοι τον βασικό κανόνα

της «πυραμίδας», ότι θα πρέπει να προσελκύσουν άλλα
άτομα, που θα προσέλκυαν άλλα άτομα, που με τη σειρά
τους θα έκαναν το ίδιο, για να κάνουν like σε συγκεκριμένα
προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ως αντάλλαγ-
μα θα κέρδιζαν χρήματα. Προϋπόθεση και ταυτόχρονα πα-

γίδα ήταν ο τρόπος εγγραφής στην πλατφόρμα, όπου προ-
έβλεπε αγορά «πακέτου» από τη Wind Media, καθώς «μό-
νο έτσι» θα πετύχαιναν τους στόχους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για να γίνει ακόμη πιο δύ-
σκολος ο εντοπισμός της απάτης όλες οι πληρωμές από
και κυρίως προς την εταιρεία γίνονταν με κρυπτονομίσμα-
τα. Όσοι προσέλκυαν νέα μέλη λάμβαναν όντως μία προ-
μήθεια, δεν αποκόμιζαν όμως κέρδος. Όσοι δεν τα κατά-
φερναν, έβλεπαν τα κρυπτονομίσματα που είχαν αγοράσει
για να... «επενδύσουν» στο πλάνο της Wind Media να γί-
νονται... καπνός! 

Παπ.

Wind Media: Η μεγάλη κομπίνα των likes με θύματα 10.000   Έλληνες

Αντιμέτωπος με την καταγγελία μιας 21χρονης
τουρίστριας από την Αγγλία, η οποία υποστηρίζει ότι
τη βίασε εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι κατανά-
λωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, βρίσκεται το
31χρονο μοντέλο Στέφανος Μιλάτος. Η καταγγελία
και η σύλληψη έγιναν το βράδυ της Τρίτης στη Λίνδο
της Ρόδου, με την 21χρονη να υποστηρίζει ότι ο

πρώην παίκτης του ριάλιτι «Big Brother» της πρό-
τεινε -μετά τη γνωριμία τους σε κλαμπ- να διασκε-
δάσουν σε άλλο νυχτερινό μαγαζί και στη συνέχεια
την οδήγησε σε χωράφι όπου ασέλγησε σε βάρος
της. Η νεαρή Αγγλία κατέθεσε στους αστυνομικούς
ότι ο Στέφανος Μιλάτος πρότεινε και στη φίλη της να
τους ακολουθήσει και αυτή είπε ότι έχει σχέση. Ο

δικηγόρος του 31χρονου μοντέλου, Στέλιος Αλεξαν-
δρής, ανέφερε ότι ο πελάτης του υποστηρίζει πως
όλα έγιναν με τη συναίνεση της 21χρονης. Η νεαρή
θα εξεταστεί από ιατροδικαστή και ψυχίατρο, ενώ
τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη, με εισαγγελέα
και ανακριτή να αποφασίζουν την ποινική μεταχεί-
ριση του Στέφανου Μιλάτου. Παπ.

Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε πασίγνωστο μοντέλο για βιασμό

Μ
ε κινηματογραφικό τρόπο
και καταφέρνοντας να ξεγε-
λάσει τις ελληνικές Αρχές
χρησιμοποιώντας και πλα-

στό διαβατήριο και πτήση από το αερο-
δρόμιο «Μακεδονία» για την Κοπεγχάγη
της Δανίας, ο πατέρας του 6χρονου Ράι-
νερ Π. κατάφερε να τον «φυγαδεύσει» στη
Νορβηγία.

Την ώρα που η ΕΛΑΣ αναζητούσε στοι-
χεία μέσω της διαδρομής που ακολούθη-
σε το λευκό μισθωμένο βαν, το δικηγορικό
γραφείο που τον εκπροσωπεί στη χώρα
καταγωγής του ενημέρωνε με email τους
νομικούς εκπροσώπους τής εν διαστάσει
συζύγου του ότι το παιδί βρίσκεται ήδη
στη Νορβηγία και είναι καλά. 

«Σήμερα το απόγευμα (σ.σ.: το απόγευ-

μα της Τετάρτης) ο πελάτης μου με ενημέ-
ρωσε ότι ο ίδιος και το παιδί επέστρεψαν
με ασφάλεια στη χώρα μόνιμης διαμονής
του παιδιού, τη Νορβηγία. Το παιδί αντα-
ποκρίθηκε με χαρά και ευτυχία κατά την
επανένωση με τον κύριο κηδεμόνα του
μετά την απαγωγή του στην Ελλάδα τον
Ιούλιο του 2020. Το ταξίδι της επιστροφής
στην πατρίδα πραγματοποιήθηκε υπό τη
στοργική φροντίδα του πατέρα του και
χωρίς κανένα πρόβλημα», αναφέρει με-
ταξύ άλλων το email που εστάλη.

Μάλιστα, στην επιστολή τους προς τους
Έλληνες δικηγόρους οι Νορβηγοί λένε ότι
«τα ελληνικά δικαστήρια απέτυχαν να αν-
ταποκριθούν στα πρότυπα της Σύμβασης
της Χάγης του 1980 για την άμεση επι-
στροφή του απαχθέντος παιδιού στη χώρα
της μόνιμης διαμονής του»! 

Την ίδια ώρα, η μητέρα διά του δικηγό-
ρου της κάνει λόγο για «αυξημένες πιθα-
νότητες να εμπλέκονται και ειδικά εκπαι-
δευμένα άτομα σε μεθόδους καταδρομι-
κής απαγωγής ανθρώπων, κάλυψής τους,
έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, εκπό-
νησης και εκτέλεσης σχεδίου διαφυγής
(με περισσότερων του ενός πλάνων)» και
πως ο πατέρας του παιδιού περιγελά τις
ελληνικές διωκτικές και ελεγκτικές αρ-
χές. Από τα στοιχεία πάντως προκύπτει ότι
η «αρπαγή» του Ράινερ σχεδιάστηκε και
εκτελέστηκε από τον πατέρα και τον θείο
του παιδιού, ίσως και από ένα ακόμη άτο-
μο σε υποστηρικτικό ρόλο.

Αργά το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά
την ενημέρωση της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Αθηνών για τις εξελίξεις, διατάχθηκε
να πάψει η κατάσταση συναγερμού για την
εξαφάνιση του 6χρονου αγοριού. Αυτό ση-
μαίνει ότι αποσύρθηκε το μήνυμα «Amber
Alert» με το ονοματεπώνυμο και τη φωτο-
γραφία του παιδιού, με το «Χαμόγελο του
Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση
που ανέφερε: «Θα θέλαμε να σας ενημε-
ρώσουμε για τη λήξη του Amber Alert Hel-
las. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαι-
τέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρα-
καλώ επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή
Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000».

Πώς ο πατέρας
«φυγάδευσε»
στη Νορβηγία
τον 6χρονο γιο

Μαζί με τον θείο του μικρού
Ράινερ σχεδίασε 
και εκτέλεσε την αρπαγή 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο εντολής για εκταφή της
9χρονης Τζωρτζίνας Δασκαλάκη μετά και την κατάθεση του
ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη στη 18η ανακρίτρια Χριστί-
να Σαλάππα που χειρίζεται την υπόθεση. Δύο εβδομάδες με-
τά την υποβολή της ιατροδικαστικής έκθεσης στο Τμήμα Εγ-
κλημάτων κατά Ζωής, ο ιατροδικαστής που τη συνέταξε κλή-
θηκε να καταθέσει ως μάρτυρας προκειμένου να δώσει δι-
ευκρινιστικές απαντήσεις γύρω από το πόρισμά του. Ο ίδιος
έμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μια ώρα για
να εξηγήσει εκτενώς τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής
του έκθεσης και δεν αποκλείεται μετά την κατάθεσή του να
διαταχθεί η εκταφή της μικρής Τζωρτζίνας. Ήδη με το πόρι-
σμά του έθετε ζήτημα εκταφής του παιδιού για να ληφθούν
τρίχες προκειμένου να διαπιστωθεί αν της είχε χορηγηθεί
και άλλη ουσία και σε προγενέστερο χρόνο. Σύμφωνα με το
έγγραφο που έχει στη διάθεσή της η ανακρίτρια, η Τζωρτζίνα
έφυγε από τη ζωή εξαιτίας «θανατηφόρου δηλητηρίασης
από τη φαρμακευτική ουσία κεταμίνη», ενώ υπογραμμίζεται
ότι «σε περίπτωση εκταφής θα ήταν σκόπιμη η λήψη τριχών

για τον περαιτέρω έλεγχο χορήγησης ουσιών σε προγενέ-
στερο του συμβάντος χρόνο». Ως προς τις βλάβες που προ-
κλήθηκαν στα όργανα του παιδιού, κατά την έκθεση εμφανί-
στηκαν τέτοιες στο ήπαρ, στα κολποειδή πυλαία τριχοειδή,
στον σπλήνα και στο πάγκρεας.

Τι περιμένει από τον ΕΟΦ
Ο κύκλος των καταθέσεων γιατρών και νοσηλευτών ενώ-

πιον της δικαστικής λειτουργού έχει πλέον ολοκληρωθεί,

με την κυρία Σαλάππα να αναμένει πλέον απαντήσεις στα
αιτήματα που έχει υποβάλει, αλλά και τις εκτιμήσεις των ει-
δικών στα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Ειδικότερα, η 18η ανακρίτρια αναμένει απάντηση στο αί-
τημά της προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), από
τον οποίο έχει ζητήσει να της διαβιβαστούν στοιχεία για την
κεταμίνη που εντοπίστηκε στον οργανισμό της 9χρονης
Τζωρτζίνας. 

Στο αίτημά της ζητούσε να ενημερωθεί σχετικά με το πού
έχει διανεμηθεί η συγκεκριμένη ουσία στην Ελλάδα, αλλά
και με ποιον τρόπο μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος νό-
μιμα ή και παράνομα, με στόχευση κυρίως στην ευρύτερη
περιοχή της Αχαΐας.

Την ίδια στιγμή αναμένεται η έκθεση που θα συντάξει η
παιδοψυχολόγος πραγματογνώμονας, η οποία έχει ήδη
πιάσει δουλειά αναλύοντας τις ζωγραφιές της 9χρονης
προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν στοιχεία μέσα σε
αυτές σχετικά με τα όσα βίωσε το παιδάκι.

ΣΣοφία Σπίγγου

Π
ολιτική σύγκρουση πυροδότη-
σαν τα χθεσινά επεισόδια στο
ΑΠΘ. Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ
αντάλλαξαν σκληρές ανακοι-

νώσεις, ενώ το θέμα προκάλεσε ένταση
και μέσα στη Βουλή, με τον υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονό-
μου να έχει έντονους διαλόγους με βου-
λευτές της αντιπολίτευσης.

«Καλούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει ευ-
θέως όχι στη ΝΔ αλλά στην κοινωνία: Ο
χώρος του ΑΠΘ που φύλαγαν οι αστυνομι-
κοί για να μην γκρεμιστεί ξανά με βαριο-
πούλες πρέπει να γίνει βιβλιοθήκη ή όχι;
Στο όνομα ποιας ακαδημαϊκής ελευθερίας
μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να κατέχει
ακαδημαϊκό χώρο ανεξάρτητα από τη βού-
ληση της πανεπιστημιακής κοινότητας; Ας
πάψει ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίζει τις ομάδες
βίας και την ανομία», σημειώνεται στην
ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Είχε
προηγηθεί η ανάρτηση του Νάσου Ηλιό-
πουλου: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει
νεκρό στα πανεπιστήμια; Μπροστά στα
αδιέξοδά της η κυβέρνηση Μητσοτάκη κά-
νει το μόνο που ξέρει να κάνει κάθε αυταρ-
χική νεοφιλελεύθερη πολιτική δύναμη.
Αυξάνει την ένταση της καταστολής».

«Οι αστυνομικές δυνάμεις ασκούν τη
νόμιμη βία που προβλέπεται προκειμένου
να φέρουν σε πέρας το έργο και να παρέ-
χουν συνδρομή στις πρυτανικές αρχές για
την ανέγερση της βιβλιοθήκης στο πανεπι-
στημιακό ίδρυμα», τόνισε στη Βουλή ο
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευ-
τέρης Οικονόμου. «Θέλουμε ένα πανεπι-
στήμιο χώρο εκπαίδευσης ή άντρο ανο-
μίας, θέλουμε βιβλιοθήκη ή καταλήψεις;»,
διερωτήθηκε. Νωρίτερα ο Διονύσης Κα-

λαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε
στην κυβέρνηση καθεστωτική συμπερι-
φορά, ενώ εκ μέρους του ΚΚΕ ο Μανώλης
Συντυχάκης ανέφερε ότι «η κυβέρνηση
έχει ξεπεράσει κάθε όριο αθλιότητας».

Δύο τραυματίες
Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά

τη διάρκεια των επεισοδίων που σημει-
ώθηκαν εντός του ΑΠΘ, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της Αστυνομίας. Στην ανακοίνω-

ση της ΕΛΑΣ γίνεται λόγος και για έναν
ιδιώτη που τραυματίστηκε. Ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν φοιτητή που
έφερε τραύματα στο πρόσωπο.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:
«Μεσημβρινές ώρες, Πέμπτη 26 Μαΐου
2022, κατά τη διάρκεια αστυνομικών μέ-
τρων για την περιφρούρηση οικοδομικών
εργασιών σε ισόγειο χώρο της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών του ΑΠΘ ομάδα περίπου

120 ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές
δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον τραυματι-
σμό αστυνομικού και ιδιώτη, οι οποίοι με-
ταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παρο-
χή πρώτων βοηθειών. Ενεργείται προανά-
κριση από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσ-
σαλονίκης».

Η ένταση προκλήθηκε στο ΑΠΘ μπροστά
από τον ισόγειο χώρο του τμήματος Βιολο-
γίας, όπου διεξάγονται οικοδομικές εργα-
σίες για την κατασκευή Βιβλιοθήκης της
σχολής Θετικών Επιστημών. Μέλη φοιτητι-
κών παρατάξεων που στους συλλόγους τους
εκπροσωπούν το σχήμα των ΕΑΑΚ, καθώς
και μέλη αντιεξουσιαστικων ομάδων είχαν
συγκεντρωθεί μπροστά από τον χώρο όπου
βρίσκονταν δυνάμεις της Αστυνομίας για
την περιφρούρηση των εργασιών. Η ένταση
κλιμακώθηκε όταν άτομα κινήθηκαν προς το
μέρος των αστυνομικών δυνάμεων που τους
απώθησαν κάνοντας και χρήση κροτίδων
κρότου λάμψης.
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Πολιτικές φωτιές άναψαν
οι μπαχαλάκηδες του ΑΠΘ

Σκληρές ανακοινώσεις 
από κυβέρνηση και αντιπολίτευση
μετά τα νέα επεισόδια - ΝΔ: 
«Να πάψει ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίζει 
τις ομάδες βίας και την ανομία»

Η κατάθεση του ιατροδικαστή άνοιξε τον δρόμο για την εκταφή της Τζωρτζίνας



Αντωνακόπουλος - Κικίλιας

Συζήτηση για τουριστική
ανάπτυξη και εναλλακτικές
μορφές 

Θέματα τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης
εναλλακτικών μορφών τουρισμού απασχόλησαν τον
δήμαρχο Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλο και
τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, κατά την
προχθεσινή συνάντησή τους στο υπουργείο Τουρι-
σμού. «Ενημερώσαμε τον υπουργό για την τουριστι-
κή κίνηση και για την κρουαζιέρα που οι μέχρι σήμε-
ρα προγραμματισμένες αφίξεις είναι πολύ ικανοποι-
ητικές και προμηνύουν μια καλή τουριστική περίο-
δο. Επίσης μιλήσαμε για τα υδατοδρόμια, όπου στο
πλαίσιο της επικαιροποίησης του Master Plan του
λιμένα προβλέπεται και η υποβολή φακέλου αδει-
οδότησης για την ίδρυση υδατοδρομίου, ενώ έγινε
αναφορά και σε άλλες εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού που έχει για αυτές προδιαγραφές ο τόπος μας
και το πώς αυτές μπορούν να αναπτυχθούν περισσό-
τερο, και συμφωνήσαμε στην ανάδειξη αυτών των
μορφών τουρισμού», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο
δήμαρχος Πύργου.

Με νέο προωθητικό βίντεο προβάλλει το νησί της Σαντορίνης στη διεθνή τουριστική

αγορά ο Δήμος Θήρας. Στο πρωτότυπο αυτό βίντεο, κάνοντας χρήση αγγλικών

λέξεων με ελληνική ρίζα, η δημοτική αρχή καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν

το νόημά τους επισκεπτόμενοι το νησί. Φιλοδοξία του δήμου είναι οι επισκέπτες

που γνωρίζουν αυτό το λεξιλόγιο να ανακαλύψουν το νόημα που περικλείει όταν

επισκεφτούν τη Σαντορίνη και να αναλύσουν τη σημασία κάθε λέξης που είναι

αντιπροσωπευτική για όσα διαθέτει και προσφέρει το νησί, εξηγεί ο ειδικός

συνεργάτης του δήμου Δημήτρης Σιγάλας. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει αναρτηθεί

στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας και διανέμεται σε δημοσιογράφους,

bloggers, ταξιδιωτικά πρακτορεία και στα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό,

προκειμένου να αναμεταδοθεί ηλεκτρονικά σε όλο τον κόσμο.

Βόρειο Αιγαίο

Υπόθεση
δημοσιογράφων 
οι αυτοδιοικητικές
εκλογές του 2023
Ο διευθυντής Ειδήσεων του Mega Σταμάτης
Μαλέλης έχει ήδη καταθέσει την υποψη-
φιότητά του για την Περιφέρεια του Βορεί-
ου Αιγαίου, με συγκροτημένη ομάδα και
πλήρες πρόγραμμα. Οι φήμες που κυκλο-

φορούν στη Μυ-
τιλήνη θέλουν
έναν ακόμη δη-
μοσιογράφο να
διεκδικεί τον
θώκο του περι-
φερειάρχη.
Πρόκειται για
τον πρώην επι-
κεφαλής του
πολιτικού ρε-
πορτάζ στον
ΑΝΤ1, και επί-
σης Μυτιληνιό,
Στρατή Λιαρέλ-
λη. Οι ίδιες φή-
μες επιμένουν
πως ο κ. Λιαρέλ-
λης έχει ήδη συ-
ζητήσει με τον
πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Νίκο Ανδρουλά-
κη την υποψη-
φιότητά του.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Στη Λάρισα η «Επιχειρηματική
Περιφέρεια της Ευρώπης»

Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη της αντιπροσωπείας
της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (ECON) της Επιτρο-
πής των Περιφερειών της Ευρώπης στη Λάρισα, ύστερα από
πρόσκληση του οικείου περιφερειάρχη και μέλους της επι-
τροπής Κώστα Αγοραστού. Η επίσκεψη της ECON οργανώ-
θηκε στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρηματική Περιφέρεια
της Ευρώπης», με την οποία έχει βραβευτεί η Περιφέρεια
Θεσσαλίας για την ολοκληρωμένη στρατηγική της στην ενί-
σχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με έργα, προ-
γράμματα και δράσεις που οδηγούν σε επενδύσεις άνω του
1,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας
έχει επιλεγεί από την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώ-
πης ως μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που αποτελεί Ευ-
ρωπαϊκό Περιφερειακό Κόμβο RegHUB. Τα 17 μέλη της
ΕCON είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον περιφε-
ρειάρχη για την οικονομία και την παραγωγική διάρθρωση
της Θεσσαλίας, καθώς και για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία που αξιοποιεί η περιφέρεια για την ενίσχυση των
επιχειρήσεων, με έμφαση στις επενδύσεις κατά τη διάρκεια
της πανδημίας Covid-19.
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Θήρα

Εντυπωσιακό βίντεο προβάλλει
τη Σαντορίνη σε όλο τον κόσμο



Μ
ε αφορμή την κινητοποίηση των
εργαζομένων στους δήμους, ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης

Παπαστεργίου συναντήθηκε με το προ-
εδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ και επισήμανε τη ση-
μασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο φο-
ρέων, ακόμη και αν σε ορισμένα ζητήματα
υπάρχουν διαφωνίες. 

Ο κ. Παπαστεργίου επανέλαβε στους εκ-
προσώπους της ΠΟΕ-ΟΤΑ πως η πάγια θέ-
ση της ΚΕΔΕ, αναφορικά με την κινητικότη-
τα των υπαλλήλων, είναι πως «δεν πάει άλ-
λο» και επισήμανε πως «οι δήμοι κινδυ-
νεύουν να μείνουν χωρίς επαρκή αριθμό
εργαζομένων, έστω για να επιτελούν τις βα-
σικές τους λειτουργίες. Πιέζουμε καθημε-
ρινά και με κάθε διαθέσιμο θεσμικό μέσο
που διαθέτουμε για περισσότερες προσλή-
ψεις στους δήμους και το γνωρίζουν όλοι
αυτό. Είναι αναγκαίες οι προσλήψεις, προ-
κειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία

των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εγώ θέλω προσωπικό στους δήμους αλλά
με διαφανή και ορθό τρόπο, που να απαντά
στις ανάγκες των οργανισμών. Όχι προσλή-
ψεις που δεν θα ωφελήσουν πουθενά».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επανέλαβε την πά-
για θέση του, που αποτελεί και θέση της
ΚΕΔΕ, για την ανάγκη μονιμοποίησης των
συνεργατών, όπως τους χαρακτήρισε, που
εργάζονται στα ΚΔΑΠ και τους παιδικούς
σταθμούς: «Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να
μονιμοποιηθούν».

Τέλος, όσον αφορά τις συμβάσεις που
έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τις
συμβάσεις Covid-19, ο κ. Παπαστεργίου
πρότεινε να γίνει μια διάταξη που θα λέει
ότι όσοι είχαν συμβάσεις Covid και δεν
συμπλήρωσαν 24 μήνες να τους δοθεί η
δυνατότητα να κάνουν μια δίμηνη σύμβα-
ση, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή
σήμερα.

Ανακατασκευή δρόμων
με μεγάλη κλίση 
στον Πειραιά

Ένα νέο, μεγάλο έργο ανακατασκευής 57
δρόμων ξεκίνησε ο Δήμος Πειραιά, με στό-
χο τη λειτουργική αναβάθμιση του οδικού
δικτύου σε γειτονιές της πόλης. Οι εργασίες
ανακατασκευής αφορούν δρόμους με κλίση, στους οποίους μετά την ολοκλήρωση αυτού
του σημαντικού έργου θα διευκολύνονται η κυκλοφορία των οχημάτων και η ομαλή διέ-
λευση του οδικού δικτύου.

Η αρχή έγινε από την Ε’ Δημοτική Κοινότητα και όπως επισήμανε ο δήμαρχος Γιάννης
Μώραλης, «ξεκίνησε ένα σημαντικό έργο, το οποίο αφορά την ανακατασκευή και κατ’ επέ-
κταση τη βελτίωση 57 δρόμων με μεγάλη κλίση σε γειτονιές της πόλης. Πρόκειται για δρό-
μους σε διαφορετικές Δημοτικές Κοινότητες, σε γειτονιές με δύσκολη πρόσβαση και νομί-
ζω ότι ο κόσμος θα ικανοποιηθεί, αφού μπροστά στα σπίτια τους θα έχουν πλέον νέα οδο-
στρώματα».

Αττική… «Βιώσιμη
Περιφέρεια»

Τους βασι-
κούς άξονες
του στρατη-
γικού σχε-
διασμού της
περιφέρειας
για την ενί-
σχυση της
οδικής
ασφάλειας

στην Αττική ανέπτυξε ο περιφερει-
άρχης Γιώργος Πατούλης, χαιρετί-
ζοντας το 5ο Υβριδικό Συνέδριο
Auto Forum, με θέμα «Είναι η Αττι-
κή Βιώσιμη Περιφέρεια», που
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα
της περιφέρειας. Ο περιφερειάρ-
χης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη
λειτουργία του νέου σύγχρονου
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφο-
ρίας, το οποίο εποπτεύει την κυ-
κλοφορία στην Αττική μέσω 300
περίπου καμερών και χιλίων αι-
σθητήρων μέτρησης, ενώ παράλ-
ληλα αναφέρθηκε και στη δημι-
ουργία σύγχρονων διαβάσεων με
στόχο τη διευκόλυνση της προσβα-
σιμότητας των πεζών και των ΑμεΑ.
Ακόμη υπενθύμισε τις καινοτόμες
πρωτοβουλίες που υλοποιούνται,
όπως η δημιουργία του τετραψήφι-
ου τηλεφωνικού αριθμού 1544, η
αντικατάσταση των παλαιών, ενερ-
γοβόρων φωτιστικών σωμάτων με
τα πλέον σύγχρονα led και η εγκα-
τάσταση τεχνικών μέσων ανίχνευ-
σης παραβίασης ερυθρού σηματο-
δότη.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, ο
«γαλάζιος» δήμαρχος «πανη-
γυρίζει», καθώς οι βασικοί αν-
τίπαλοί του, ο ένας μετά τον άλ-
λο, πάνε σε διάσπαση; Μετά τον
πολυκερματισμό των Συριζαί-
ων, τώρα και επίσημα βλέπει να
διασπάται και η, μέχρι πρότινος
κραταιά, «πράσινη» παράταξη,
οπότε το μόνο του μέλημα είναι
να προσπαθήσει να «μαζέψει»
τους δικούς του…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Προχωρούν
η αξιολόγηση 
και η ανταμοιβή 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευ-
ση του νομοσχεδίου του υπουργείου
Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα στοχο-
θεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής
για την ενίσχυση της αποτελεσματικό-
τητας της δημόσιας διοίκησης και άλ-
λες διατάξεις για το ανθρώπινο δυνα-
μικό του δημοσίου τομέα». Το υπουρ-
γείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι με
το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επι-
διώκεται, μεταξύ άλλων, η πλήρης
αναμόρφωση του συστήματος αξιολό-
γησης του ανθρώπινου δυναμικού της
δημόσιας διοίκησης στην κατεύθυνση
ενίσχυσης της αξιοκρατίας και ενδυ-
νάμωσης των δεξιοτήτων των δημό-
σιων υπαλλήλων. Παράλληλα, για
πρώτη φορά εφαρμόζεται σύστημα
στοχοθεσίας, το οποίο θα είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένο με την αξιολόγηση,
και η επίτευξη των στόχων θα ανατίθε-
ται στον προϊστάμενο της οργανικής
μονάδας. 

Κυκλοφοριακή
Αγωγή στα σχολεία 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία άλλος
ένας κύκλος στο Πρόγραμμα Κυκλο-
φοριακής Αγωγής που διοργανώνει ο
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
των Πόλεων (ΣΒΑΠ) σε σχολεία των
δήμων-μελών του συνδέσμου. Συγκε-
κριμένα, η κυκλοφοριακή εκπαίδευ-
ση αφορούσε σχολεία των Δήμων
Πεντέλης, Αμαρουσίου, Μεταμόρφω-
σης, Κηφισιάς, Παλλήνης, Μαρκό-
πουλου, Ψυχικού. Υπενθυμίζεται ότι
το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγω-
γής γίνεται για ένατη χρονιά σε συ-
νεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και συ-
νίσταται σε θεωρητική εκπαίδευση
και σε πρακτική εκπαίδευση με χρή-
ση προσομοιωτή. Το πρόγραμμα θα
συνεχιστεί το φθινόπωρο μετά το
άνοιγμα των σχολείων.

Κ Ε Δ Ε - Π Ο Ε - Ο Τ Α
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Κοινή γραμμή για μόνιμες
προσλήψεις στους δήμους 



Στις ΗΠΑ τον Ιούλιο 
ο Τζιτζικώστας

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ταξιδέψει
στις αρχές Ιουλίου ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας - Θράκης, όπου θα έχει πλήθος συναν-
τήσεων. Τη συγκεκριμένη επίσκεψη ανακοίνωσε
στη διάρκεια της συνάντησής του με τον νέο πρέσβη
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη, που πραγμα-
τοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Ανασχηματισμό ετοιμάζει
ο Κωνσταντίνος Ζέρβας

Σε ανασχηματισμό ετοιμάζεται να προχωρήσει
το επόμενο διάστημα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, προκειμένου να μοιράσει
τις αρμοδιότητες του πρώην αντιδημάρχου Γιώρ-
γου Αβαρλή. Ο κ. Ζέρβας κράτησε προσωρινά το
χαρτοφυλάκιο της αντιδημαρχίας Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Μεταναστευτικής Πολιτικής μετά τη γνωστο-
ποίηση της υπόθεσης για το φακελάκι. Ωστόσο, το
επόμενο διάστημα θα αναθέσει σε νέο πρόσωπο
το συγκεκριμένο πόστο. Το μόνο που μένει να
δούμε είναι αν θα υπάρξουν καραμπόλες και σε
άλλες αντιδημαρχίες και αν θα υπάρξουν επι-
στροφές... 

Βαρύ κλίμα στο δημαρχείο
Βέβαια, όπως μαθαίνουμε, το κλίμα στο δημαρ-

χείο της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί και είναι βαρύ.
Μάλιστα, οι φήμες λένε ότι σύντομα θα σκάσουν και
άλλες ειδήσεις-βόμβα που θα συζητηθούν. Δεν μπο-
ρούμε να πούμε πολλά. Πάντως, θα συνδέονται με
τον ανασχηματισμό. 

Φ υλάκιση 40 μηνών με τριετή
αναστολή επέβαλε το Μεικτό

Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε
54χρονο καθηγητή μουσικής του Δη-
μοτικού Ωδείου Κατερίνης για κατά-
χρηση σε ασέλγεια 10χρονου μαθητή
του. Τον καθηγητή «συνέλαβε» τον
Ιούνιο του 2015 η ίδια η μητέρα του
παιδιού, που κατά τύχη είδε τη σκηνή
από τη χαραμάδα της πόρτας στην αί-
θουσα διδασκαλίας. Το δικαστήριο
τον έκρινε ένοχο, όπως και πρωτόδικα, επιβάλλοντας μια
σειρά από περιοριστικούς όρους για τη χορήγηση της
αναστολής, συγκεκριμένα της παρακολούθησης του κα-

ταδικασθέντος από κοινωνική υπη-
ρεσία, της εμφάνισής του στο Αστυ-
νομικό Τμήμα μία φορά τον μήνα,
της απαγόρευσης οποιασδήποτε
επικοινωνίας με τον ανήλικο, όπως
και της απαγόρευσης προσέγγισής
του σε απόσταση 100 μέτρων. Στη δί-
κη η μητέρα του παιδιού περιέγρα-
ψε όσα είδε οδηγώντας την υπόθε-
ση στη Δικαιοσύνη, ενώ ο κατηγο-
ρούμενος αρνήθηκε ότι ασέλγησε,

υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να πάρει το χέρι του παι-
διού από εκεί όπου το είχε και παρεξηγήθηκε η κίνησή
του, χωρίς όμως να πείσει το δικαστήριο.

Και αυτή την εβδομάδα «έτρεξε» δημοσκόπηση που είχε να
κάνει με πιθανούς υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης. Δώδεκα ήταν τα ονόματα. Το ποια δεν θα σας το
πω, θα σας κρατήσω σε αγωνία. Αυτό που θα σας πω όμως είναι

πως όλοι τρέχουν από καφετέρια σε εκδήλωση. Πάντως, ανα-
μένεται να είναι θερμό το καλοκαίρι και αν όντως οι εκλογές γί-
νουν το 2023, όπως επανειλλημένα έχει πει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, τότε οι περισσότεροι θα «καούν» στην προθέρμανση.

Η δημοσκόπηση στην Α’ και η αγωνία των «γαλάζιων» υποψηφίων

Τα δώρα της ΧΑΝΘ 
στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Με δώρο μια μπάλα του μπάσκετ και μια φανέ-
λα έφυγε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαίος από τον χώρο της ΧΑΝΘ, τον οποίο επισκέ-
φτηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσα-
λονίκη. Μικρά παιδιά με λουλούδια στα χέρια
υποδέχτηκαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ
έσπευσαν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ένα βιβλίο στον
Τζορτζ Τσούνη
Για τις νέες προοπτικές συνεργα-
σίας Ελλάδας και ΗΠΑ στη Θεσσα-
λονίκη και την υπόλοιπη Βόρεια
Ελλάδα συζήτησαν ο υφυπουργός
Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος
Καλαφάτης, και ο νέος Αμερικα-
νός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης, ο
οποίος επισκέφτηκε το διοικητή-
ριο συνοδευόμενος από τη γενική
πρόξενο στη Θεσσαλονίκη Ελίζαμ-
πεθ Λι. Ο κ. Καλαφάτης χάρισε
στον πρέσβη την ελληνική έκδοση
του βιβλίου «Οι θησαυροί του Αγί-
ου Όρους», με τον κ. Τσούνη να
απαντά με ενθουσιασμό «επιτέ-
λους, θα διαβάσω ελληνικά».

Η ανάρτηση από 
το παρελθόν 
του Θεόδ. Μητράκα
Με μια ανάρτησή του, ακριβώς τρία
χρόνια πριν, θυμήθηκε το βράδυ που
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
των περιφερειακών εκλογών ο Θεό-
δωρος Μητράκας. Συγκεκριμένα, ο
πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
έγραψε σε ανάρτησή του: «Ένα βρά-
δυ διπλής χαράς, της μεγάλης νίκης
του Απόστολου και της εκλογής μου
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεν-
τρικής Μακεδονίας. Σήμερα είναι
επίσης μια μέρα χαράς για εμένα,
γιατί αισθάνομαι ότι μπορώ να σας
κοιτάω στα μάτια για την εμπιστοσύ-
νη που μου δείξατε».

Βρέθηκε ο σωσίας 
του Αμερικανού 
πρέσβη στο ΥΜΑΘ
Ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ
Τσούνης έχει σωσία και μάλιστα
στην Ελλάδα. Παρακολουθώντας
τη συνάντηση που είχε στο υπουρ-
γείο Μακεδονίας Θράκης με τον
υφυπουργό Σταύρο Καλαφάτη,
διαπιστώσαμε την τρομερή ομοι-
ότητα που έχει με τον δημοσιο-
γράφο του γραφείου Βόρειας Ελ-
λάδας της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Δημήτρη Ασπροπούλη. Και κάπως
έτσι άρχισαν τα πειράγματα και οι
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Δείτε τη φωτογρα-
φία… Έχουμε άδικο;
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταδίκη 54χρονου καθηγητή μουσικής 
για ασέλγεια σε 10χρονο μαθητή του
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Σ
τον απόηχο ενός ακόμα μακελειού
σε σχολείο στις ΗΠΑ με θύματα παι-
διά δημοτικού και θύτη έναν 18χρο-
νο, η μισή Αμερική θρηνεί, κοιτάζε-

ται στον καθρέφτη και αναρωτιέται: «Γιατί οι
δικοί μας έφηβοι είναι οι πιο βίαιοι στον δυτι-
κό κόσμο, και γιατί επιμένουμε ακόμα σε αυ-
τήν τη φονική κουλτούρα των όπλων;». Οι άλ-
λοι μισοί Αμερικανοί επιμένουν στο δικαίωμα
της οπλοφορίας, που είναι κατοχυρωμένο στο
Σύνταγμα της χώρας.

Καθώς την τελευταία δεκαετία έχουν ση-
μειωθεί τουλάχιστον 291 ένοπλες επιθέσεις
σε σχολεία των ΗΠΑ, πολλοί μιλούν για μια
«αμερικανική επιδημία», μια μάστιγα με θύ-
ματα και δράστες δεκάδες παιδιά, όχι από
σύμπτωση, ούτε από κακή τύχη. 

Αλλεπάλληλες μελέτες δείχνουν ότι φταίνε
τα όπλα που υπάρχουν σε εκατομμύρια αμε-
ρικανικά σπίτια και η εύκολη πρόσβαση σε
αυτά. Ένα κατάλοιπο από την εποχή της
Άγριας Δύσης, όπου το… κουμπούρι αποτε-
λούσε μόνιμο αξεσουάρ για τον καθένα και
επικρατούσε ο νόμος του ισχυρού και των
όπλων.

Οι διαφορές με την Ευρώπη
Στις περισσότερες δυτικές χώρες, όσοι θέ-

λουν να αγοράσουν όπλα υποβάλλονται διά
νόμου σε αυστηρό έλεγχο ιστορικού που
διαρκεί εβδομάδες, κάτι που δεν ισχύει στις
ΗΠΑ. Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι
στην Ευρώπη η υποχρεωτική ασφάλιση υγεί-
ας επιτρέπει σε πολλά σχολεία να έχουν άμε-
ση πρόσβαση σε ψυχολόγους και ομάδες πα-
ρέμβασης. Τέτοια μέτρα εφαρμόζονται στη
Γερμανία, τη χώρα με τις περισσότερες μαζι-
κές δολοφονίες σε σχολεία στη σύγχρονη ευ-
ρωπαϊκή ιστορία. Επιπλέον, εκπαιδευτικά συ-
στήματα στη Δυτική Ευρώπη (Γερμανία, Γαλ-
λία, Βρετανία) διδάσκουν στα παιδιά από νω-
ρίς να αναζητούν συμβιβασμούς αντί ανοι-
χτών συγκρούσεων, με παρουσία και ψυχο-
λόγων στα σχολεία.

Το παράδειγμα του 18χρονου που άνοιξε
πυρ στο δημοτικό του Τέξας, σκοτώνοντας 19
παιδιά και δύο δασκάλες, είναι αποκαλυπτικό:
ο Σαλβαντόρ Ράμος ήταν ένα παιδί από φτωχή
οικογένεια, με μητέρα που έκανε χρήση ου-
σιών. Δεχόταν επί χρόνια εκφοβισμό από
συμμαθητές που τον χλεύαζαν για τον τραυλι-
σμό του. Τελικά σταμάτησε να πηγαίνει σχο-
λείο στα 15 του, «αλλά παρά τα εμφανή προ-
βλήματα στη συμπεριφορά του, το εκπαιδευ-
τικό σύστημα τον ξέχασε -κανένας δεν ασχο-
λήθηκε μαζί του», λένε ψυχολόγοι που μίλη-
σαν στους «New York Times».

Υποστήριξη από πανίσχυρο λόμπι
Όλα ξεκινούν, βέβαια, από το δικαίωμα της

οπλοκατοχής, η οποία είναι νόμιμη και δημο-

φιλής στις ΗΠΑ, ενώ υποστηρίζεται και από
ένα πανίσχυρο λόμπι, που θεωρείται το «τρίτο
κόμμα» στην Αμερική.

Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο με
κάθε μαζική δολοφονία με όπλα, και ο κατά-
λογος είναι μακρύς. Αλλά ακόμη και οι σφα-
γές στα σχολεία δεν μοιάζουν ικανές να αλλά-
ξουν τη λεγόμενη «κουλτούρα των όπλων»
της Αμερικής. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η
2η Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία ανα-
φέρει ότι το «δικαίωμα του λαού να κρατά και

να φέρει όπλα δεν θα παραβιαστεί». 
Η Αμερική φαίνεται, πράγματι, να έχει απο-

δεχθεί ένα ορισμένο επίπεδο ένοπλης βίας.
Ακόμη και τραγωδίες με θύματα παιδιά, όπως
η σφαγή στο γυμνάσιο Κολουμπάιν (1999) και
στο δημοτικό σχολείο του Σάντι Χουκ (2012),
δεν έχουν στρέψει εντυπωσιακά την κοινή
γνώμη κατά της οπλοκατοχής. 

Περισσότεροι έλεγχοι
Υπάρχουν ψυχοκοινωνικά και οικονομικά

ζητήματα που εμποδίζουν την αλλαγή, γιατί η
κουλτούρα των όπλων συνδέεται εγγενώς με
την κατάσταση και την έννοια της ατομικής
ελευθερίας στις ΗΠΑ. Για πολλούς απογόνους
των ένοπλων κατακτητών του Νέου Κόσμου,
το δικαίωμα στην οπλοκατοχή θεωρείται ανα-
φαίρετο στοιχείο της «αμερικανικής ταυτότη-
τας». Φαίνεται, όμως, ότι πολλοί Αμερικανοί
στηρίζουν τώρα πρωτοβουλίες για περισσό-
τερους ελέγχους. Έρευνα των «New York Ti-
mes» διαπίστωσε ότι δύο στους τρεις είναι
υπέρ προτάσεων όπως οι καθολικοί έλεγχοι
ιστορικού των υποψήφιων αγοραστών, οι
απαγορεύσεις στις πωλήσεις σε βίαιους εγ-
κληματίες, φυλακισμένους και ψυχικά ασθε-
νείς, ισχυρότερες ποινές για τα παράνομα
όπλα, η υποχρεωτική αναφορά σε αρχείο για
χαμένα ή κλεμμένα όπλα και η απαγόρευση
πωλήσεων ημιαυτόματων όπλων.

Οι αριθμοί, ωστόσο, δεν δημιουργούν αι-
σιοδοξία: εκτιμάται ότι σήμερα υπάρχουν γύ-
ρω στα 390 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα στα
χέρια πολιτών των ΗΠΑ, μιας χώρας με πλη-
θυσμό 335 εκατομμυρίων κατοίκων. Αυτά τα
όπλα είναι, πάντως, πολύ συγκεντρωμένα, με
μόλις το 3% των Αμερικανών ενηλίκων να κα-
τέχει τα μισά όπλα της χώρας. Αυτοί οι «σού-
περ ιδιοκτήτες» διαθέτουν κατά μέσο όρο 17
όπλα ο καθένας!

Κατάλοιπα Άγριας Δύσης
ο νόμος των… όπλων

Γιατί οι ΗΠΑ επιμένουν 
στη φονική κουλτούρα -
Περίπου 390 εκατ.
πυροβόλα βρίσκονται 
στα χέρια 335 εκατ.
Αμερικανών πολιτών



Απειλώντας να δυναμιτίσει την εύθραυστη
ισορροπία στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ο εθνικι-
στής ηγέτης των Σέρβων Μίλοραντ Ντόντικ ζή-
τησε χθες την «ειρηνική διάλυση» της χώρας,
λέγοντας ότι αλλιώς «δεν θα έχουμε κανένα
μέλλον».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 63χρονος
Ντόντικ κάνει τέτοιες εμπρηστικές και αποσχι-
στικές δηλώσεις. Τον περασμένο Δεκέμβριο εί-
πε ότι «ήρθε η ώρα να ενεργοποιήσουμε τον μη-

χανισμό διάλυσης», προσθέτοντας ότι μόλις
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όλοι θα μπο-
ρέσουν «να ζήσουν ειρηνικά».

Ο πόλεμος της Βοσνίας το 1992-1995 ξεκίνη-
σε όταν οι Σέρβοι αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν
την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γιουγκοσλα-
βία και δημιούργησαν το δικό τους «εθνοκαθα-
ρισμένο έδαφος». Η ειρηνευτική συμφωνία του
1995 δημιούργησε τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη ως
μια χαλαρή ένωση οντοτήτων με αδύναμη κεν-

τρική κυβέρνηση και δυσκίνητες δομές σε όλα
τα επίπεδα.

Ο Ντόντικ, στον οποίο η αμερικανική κυβέρ-
νηση έχει επανειλημμένως επιβάλει κυρώσεις
για υπονόμευση των ειρηνευτικών προσπαθει-
ών και του κράτους δικαίου, είναι ένθερμος
υποστηρικτής της Μόσχας, ενώ αρνήθηκε να
εγκρίνει την ένταξη της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης
στις διεθνείς κυρώσεις κατά του Πούτιν μετά
τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κ
αθώς η Τουρκία επιμένει
ακόμη στο βέτο για την έντα-
ξη της Σουηδίας και της Φιν-
λανδίας στο ΝΑΤΟ, ο Γάλλος

πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε
χθες διαμεσολαβητικό ρόλο στην τηλε-
φωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την
ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων,
ο Μακρόν ζήτησε από τον Τούρκο πρό-
εδρο «να γίνουν σεβαστές» οι αποφά-
σεις που έλαβαν οι κυβερνήσεις των
δύο σκανδιναβικών χωρών για προσχώ-
ρηση στη Βορειοατλαντική Συμμαχία
και ευχήθηκε να βρεθεί γρήγορα λύση
στο θέμα με την αρνητική στάση της Άγ-
κυρας.

Ο Ερντογάν φέρεται να είπε για άλλη
μια φορά ότι οι επαφές Σουηδίας και
Φινλανδίας με «κουρδικές οργανώ-
σεις τρομοκρατών» υπό τον έλεγχο του
PKK/YPG «δεν είναι συμβατές με το
πνεύμα της συμμαχίας υπό την ομπρέ-
λα ασφαλείας του ΝΑΤΟ». Οι περισσό-
τεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία
θα άρει το βέτο μόλις ικανοποιηθούν οι
μεγαλύτερες απαιτήσεις της στο «ανα-
τολίτικο παζάρι» που έχει αρχίσει.

Τι θέλει να κερδίσει
Ζητώντας ανταλλάγματα κυρίως από

τις ΗΠΑ, ο Ερντογάν έχει θέσει τους
όρους του: χαρακτηρίζει Σουηδία και
Φινλανδία «ξενώνες τρομοκρατών»,
απαιτώντας να σταματήσει η χρηματο-
δότηση των Κούρδων και να εκδοθούν
στην Τουρκία όσοι από αυτούς καταζη-
τούνται σαν τρομοκράτες.

Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει περισ-
σότερο είναι «η άρση των κυρώσεων
CAATSA (Countering America’s Adver-
saries Through Sanctions), οι οποίες
μπλόκαραν την Άγκυρα από το κοινό
πρόγραμμα ανάπτυξης των υπερσύγ-
χρονων αεροσκαφών πέμπτης γενιάς
Stealth F-35, και να εκσυγχρονίσει τα-
χέως τον γερασμένο στόλο των αερο-
σκαφών F-16», όπως τονίζει το πρακτο-
ρείο Bloomberg.

Το Πεντάγωνο απέσυρε την Τουρκία
από το πρόγραμμα F-35, αφότου ο Ερν-
τογάν αγόρασε συστήματα αντιαεροπο-
ρικής άμυνας S-400 από τη Ρωσία, τα
οποία η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι
αποτελούν απειλή για την ασφάλεια του

ΝΑΤΟ. Ο γενικός γραμματέας της Συμ-
μαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ κρατάει
πάντως ίσες αποστάσεις μεταξύ Δύσης
και Τουρκίας, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα
θα πειστεί και χαρακτηρίζοντας την
Τουρκία «σημαντική σύμμαχο, απαραί-
τητη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

ΟΟι Τούρκοι λένε
πως συνέλαβαν τον
νέο αρχηγό του ISIS

Ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι
δήλωσαν στο πρακτορείο
Bloomberg ότι συνελήφθη ο νέος
αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους
Αμπού αλ Χασάν αλ Κουράισι σε
πρόσφατη επιχείρηση της αστυνο-
μίας στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με όσα είπαν, δυνάμεις
της αντιτρομοκρατικής και των
υπηρεσιών Πληροφοριών της
Τουρκίας (MIT) συνέλαβαν τον νυν
ηγέτη των βάρβαρων τζιχαντιστών
του Ισλαμικού Κράτους, ο οποίος
ανέλαβε την ηγεσία μετά την εξόν-
τωση του Αμπού Ιμπραχίμ αλ Κου-
ράισι τον Φεβρουάριο σε επίθεση
αμερικανικών ειδικών δυνάμεων
στη Βορειοδυτική Συρία.

Οι Τούρκοι είπαν ότι ο ηγέτης του
ISIS συνελήφθη έπειτα από μακρά
παρακολούθηση και ένοπλη έφοδο
στην κατοικία όπου διέμενε.

Ανέλαβε διαμεσολαβητικό ρόλο
ώστε να πείσει τον «σουλτάνο»
να αποσύρει το βέτο 
για την ένταξη Σουηδίας 
και Νορβηγίας στο ΝΑΤΟ

Διπλωματικό «μασάζ»
από Μακρόν σε Ερντογάν
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Μπαρούτι στα Βαλκάνια από Σέρβο εθνικιστή που ζητάει διάλυση της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης



Ν
έο γύρο εθελούσιων εξό-
δων αλλά και μείωσης κα-
ταστημάτων σχεδιάζουν οι
τράπεζες για φέτος αλλά

και το 2023, προκειμένου να μειώσουν
περαιτέρω τα λειτουργικά τους έξοδα.
Στόχος τους είναι συνολικά το προσω-
πικό των τεσσάρων συστημικών τρα-
πεζών να μην ξεπερνά τα 24.000 άτομα
μέχρι το τέλος του 2023, έναντι περί-
που 32.000 στο τέλος του 2020.

Αυτό σημαίνει ότι συνολικά θα απο-
χωρήσουν, με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο, περισσότεροι από 8.000 εργαζόμε-
νοι. Ήδη η συμμετοχή σε εθελούσιες
ξεπερνά τα 3.000 άτομα, ενώ περίπου
2.500 αποτέλεσαν μέρος κάποιου
«carve out», απόσχισης δηλαδή δρα-
στηριοτήτων, κυρίως εκείνων που
αφορούν τους κλάδους των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων αλλά και των πι-
στωτικών καρτών.

Με άλλα λόγια, περίπου 2.500 ακό-
μη τραπεζοϋπάλληλοι θα πρέπει, με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να βρεθούν
εκτός τραπεζικού συστήματος μέσα
στην επόμενη διετία. Η συντριπτική
πλειονότητα αυτών θα λάβει μέρος σε
κάποιας μορφής εθελούσια έξοδο,
ενώ κάποιοι θα συνταξιοδοτηθούν και
οι θέσεις τους δεν θα καλυφθούν.

Οι σχεδιασμοί
Ήδη η Τράπεζα Πειραιώς, στην πα-

ρουσίαση του επιχειρηματικού της
πλάνου, προβλέπει τη διενέργεια νέας
εθελούσιας, και μάλιστα εμπροσθο-
βαρούς, με την αποχώρηση 1.000-
1.100 υπαλλήλων, καθώς επιδιώκει
σημαντική μείωση του λειτουργικού
της κόστους. Σημειώνεται πως, με βά-
ση το νέο business plan για την επι-
στροφή στην κερδοφορία, το προσω-
πικό στην Ελλάδα πρόκειται να μει-
ωθεί από τους 9.000 υπαλλήλους
στους 6.000 έως τα τέλη του 2025. Το
νέο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει
δραστική περικοπή εξόδων, σημαντι-
κό μέρος της οποίας θα προέλθει από
τη συρρίκνωση του δικτύου των κατα-
στημάτων και τη μείωση των υπαλλή-
λων. Συγκεκριμένα, το κόστος προσω-
πικού προβλέπεται να μειωθεί από τα
405 εκατ. ευρώ το 2021 στα 300 εκατ.
ευρώ έως τα τέλη του 2025.

Αντίστοιχα ολοκληρώθηκε το πρό-
γραμμα εθελούσιας αποχώρησης που
είχε θέσει σε εφαρμογή η Τράπεζα Ατ-
τικής, ενώ σύντομα αναμένεται να
προχωρήσουν σε αντίστοιχες κινήσεις
η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η
Eurobank. Αναφορικά με τη Euro-
bank, αναμένεται τα καταστήματα να
υποχωρήσουν κάτω από τα 300, ενώ
εντός του έτους θα κατεβάσουν ρολά
περί τα 25 καταστήματα.

Η Εθνική Τράπεζα, που έχει μει-
ώσει ήδη το δίκτυό της στα 320 κατα-
στήματα και το προσωπικό της στους
7.100 υπαλλήλους, στοχεύει για φέ-
τος να αριθμεί 20 με 25 λιγότερα κα-
ταστήματα. 

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε πέρυσι
ένα μεγάλο πρόγραμμα εθελούσιας
εξόδου προσωπικού, μέσω του οποίου
αποχώρησαν 600 υπάλληλοι, επιτυγ-
χάνοντας τη μείωση του προσωπικού
που εργάζεται στο δίκτυο και στις κεν-
τρικές υπηρεσίες της τράπεζας στα
5.900 άτομα, ενώ για φέτος δρομολο-
γεί στοχευμένες παρεμβάσεις. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κινή-
σεις των τραπεζών στο μέτωπο της
συρρίκνωσης καταστημάτων και μεί-

ωσης προσωπικού είναι σαφώς πιο
στοχευμένες σε σχέση με το παρελ-
θόν, καθώς πλέον εστιάζονται σε συγ-
κεκριμένους κλάδους εντός των χρη-
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Για παρά-
δειγμα, επιδίωξη των τραπεζών είναι
να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη από
το δίκτυο των υποκαταστημάτων τους,
προχωρώντας ταυτόχρονα στον μετα-
σχηματισμό τους. Έτσι, δίνουν ξεχω-
ριστά κίνητρα στη συγκεκριμένη κατη-
γορία εργαζομένων. Αντίθετα, ουσια-
στικά «αποκλεισμένες» από τις εθε-
λούσιες είναι οι διευθύνσεις επιχειρη-
ματικών δανείων αλλά και πληροφορι-
κής, καθώς αποτελούν βασικό μοχλό
για την επίτευξη των οικονομικών στό-
χων όπως και των έργων ψηφιακού
μετασχηματισμού των τραπεζών.

Μεγάλη μείωση 
υποκαταστημάτων

Παράλληλα, εκτός από τις εθελού-
σιες εξόδους, τα πιστωτικά ιδρύματα
προχωρούν τις διαδικασίες μείωσης
του δικτύου των τραπεζικών υποκατα-
στημάτων. Ειδικά μετά την πανδημία,
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επι-
σπεύδουν τις κινήσεις τους, στοχεύον-

τας στο κλείσιμο τουλάχιστον 150 επι-
πλέον καταστημάτων μέχρι το τέλος
του 2023. Η μείωση αυτή στο δίκτυο
έρχεται να προστεθεί στα ήδη 250 και
πλέον καταστήματα που έχουν κλείσει
την τελευταία τριετία, ενώ και στα ενα-
πομείναντα αναμένεται να γίνουν ση-
μαντικές αλλαγές ως προς τον τρόπο
λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, οι
τράπεζες επιδιώκουν αυτά να εστιά-
σουν περισσότερο στην παροχή τρα-
πεζικών συμβουλών και εξειδικευμέ-
νων υπηρεσιών και όχι στην παραδο-
σιακή εξυπηρέτηση «από το γκισέ».
Παράλληλα, προχωρούν στην ψηφιο-
ποίηση επιπλέον διαδικασιών, ενώ δη-
μιουργούν ειδικές υποδομές εντός
των καταστημάτων, ώστε η μεγάλη
πλειονότητα των συναλλαγών να γίνε-
ται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, δίχως
να εμπλέκονται εργαζόμενοι.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Έρχονται νέες εθελούσιες -
Στόχος η μείωση των
λειτουργικών εξόδων 

Τα σχέδια τραπεζών για 
προσωπικό, καταστήματα



Σ
ε μια αγορά με τεράστια
γκάμα χρηματοοικονομι-
κών προϊόντων, ώστε να
προσελκύσει υψηλής ποι-

ότητας χαρτοφυλάκια, θα μετατραπεί
το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα
με το σχέδιο που επεξεργάζεται το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης. 

Χθες ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας έθεσε ως βασι-
κή προτεραιότητα την ανάπτυξη της
Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, ανακοι-
νώνοντας τη συνεργασία με την DG
REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Όπως δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας,
στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων
που προωθεί η κυβέρνηση για τον
εκσυγχρονισμό της εγχώριας κεφα-
λαιαγοράς, θα είναι πολύτιμη η συ-
νεργασία του ελληνικού κράτους με
τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
(DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για το έργο τεχνικής βοήθει-
ας του προγράμματος «Σχεδιασμός
της Στρατηγικής Ανάπτυξης της Κε-
φαλαιαγοράς για την Ελλάδα». Το έρ-
γο χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, μέσω του προγράμμα-

τος υποστήριξης διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και υλοποιείται από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγ-
κρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Το
έργο διαρθρώνεται με βάση τους
εξής 4 άξονες:

11. Αναβάθμιση της ελληνικής κε-
φαλαιαγοράς σε ανεπτυγμένη αγο-
ρά.

2. Μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυ-
ξη του ΧΑ, σε θέματα εταιρικής δια-
κυβέρνησης, λογιστικών προτύπων
και ενισχυμένης εποπτείας. 

3. Κίνητρα για ενίσχυση της προ-
σφοράς και ζήτησης προϊόντων στο
ΧΑ. 

4. Χρήση χρηματοοικονομικής τε-
χνολογίας (Fintech) και χρηματοδο-
τικών εργαλείων βιώσιμης χρηματο-
δότησης.

Για την επίτευξη των προαναφερό-
μενων στόχων, το υπουργείο Οικο-
νομικών, με τη συμμετοχή της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς και των εμ-

πλεκόμενων φορέων της ελληνικής
κεφαλαιαγοράς, επεξεργάζεται και
θα καταθέσει συγκεκριμένες προτά-
σεις, προκειμένου, έως το τέλος του
έτους, να οριστικοποιηθεί ο σχεδια-
σμός της στρατηγικής ανάπτυξης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλλη-
λα, δρομολογείται κοινή δράση με
την DG REFORM και την EBRD για
την παρουσίαση του έργου, η οποία
εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί στο πλαί-
σιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο-
νίκης τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος
έτους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουρ-
γός Οικονομικών, κατά την πρόσφα-
τη επίσκεψή του στις ΗΠΑ και στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εί-
χε επαφές με φορείς της αμερικανι-
κής κεφαλαιαγοράς, ώστε η Ελλάδα
να λάβει ακόμη μεγαλύτερη τεχνο-
γνωσία και να ενισχύσει τη δυναμική
του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως μιας
πλήρως αναπτυγμένης αγοράς. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κορονοϊός: Πρόστιμα
σε κλινικές που χρέωναν
τεστ άνω του πλαφόν

Πρόστιμα συνολικού ύψους 409.980
ευρώ επέβαλε με σχετική απόφασή του
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης σε ιδιωτικό νοσο-
κομείο και κλινική, καθώς ύστερα από
ελέγχους της Διυπηρεσιακής Μονάδας
Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) αποκαλύφθη-
κε ότι είχαν παραβιάσει το πλαφόν της
ανώτατης τιμής στα μοριακά τεστ ανί-
χνευσηςτουκορονοϊού, μεβάσηταπρο-
βλεπόμενα σε σχετικές υπουργικές
αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο
ιδιωτικό νοσοκομείο επιβλήθηκε το
πρόστιμο των 370.280 ευρώ γιατί σε
1.169 περιπτώσεις χρέωσε το μοριακό
τεστ πάνω από την ανώτατη τιμή των 60
ευρώ, ενώ σε 1.310 περιπτώσεις την
ανώτατη τιμή των 47 ευρώ. Στην ιδιωτική
κλινική επιβλήθηκε πρόστιμο 39.700
ευρώ, καθώς όπως διαπιστώθηκε από
τους ελέγχους, σε 218 περιπτώσεις
χρέωσανπάνωαπότηνανώτατητιμήτων
60 ευρώ.

ΣΔΟΕ: Οι έλεγχοι
αποκάλυψαν
φοροδιαφυγή εκατ. ευρώ

Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ
από εγκληματικές οργανώσεις που
ασκούσαν παράνομες δραστηριότητες
έφερε στην επιφάνεια το Σώμα Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος. Μετά την
αξιοποίηση πληροφοριών ελέγχθηκαν
επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
στην Κεντρική Μακεδονία, που αποκα-
λύφθηκε ότι ήταν «μαϊμού» και έκαναν
συναλλαγές με εικονικά τιμολόγια και
απάτη με τον ΦΠΑ. Μάλιστα, έγινε και
επέμβαση παρουσία εισαγγελέα στους
χώρους της επιχείρησης στην Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας, ενώ η φοροδιαφυγή ξε-
περνά το 1,28 εκατ. ευρώ. Σε άλλη περί-
πτωση, σε πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ κατα-
σχέθηκαν σφραγίδες «μαϊμού» εταιρει-
ών που συνδέονται με κύκλωμα «Κα-
ρουζέλ», καθώς και επιταγές 100.000
ευρώ, διαβατήρια, κάρτες κινητής κ.λπ.
Σε τέσσερις επιχειρήσεις που εμπλέ-
κονται στο κύκλωμα κατασχέθηκαν
εκατοντάδες πλαστά και εικονικά στοι-
χεία, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται
επτά ημεδαποί και εννέα αλλοδαποί,
στους οποίους δεσμεύτηκαν οι τραπεζι-
κοί λογαριασμοί.
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Οι τέσσερις άξονες
για «απογείωση» 
της… Λεωφόρου Αθηνών

Σχέδιο Σταϊκούρα
για αναβάθμιση του ΧΑ
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Σ
ε «ράλι» τρέχει ο ελληνικός
τουρισμός σύμφωνα με το
μπαράζ των κρατήσεων που
καταγράφηκε το πρώτο τρίμη-

νο του έτους. Οι τουριστικές ροές βαί-
νουν αυξανόμενες και αυτό αποτυπώ-
θηκε αντίστοιχα και στα κρατικά έσοδα.
Οι εισπράξεις το τρίμηνο Ιανουαρίου -
Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 342% σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
είναι, επίσης, αυξημένη σε ποσοστό
295%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελούν οι γνωστοί τουριστικοί προ-
ορισμοί, όπως τα νησιά του Νότιου και
Νοτιοανατολικού Αιγαίου, στα οποία
φέτος τον Μάιο τόσο η τουριστική κίνη-
ση όσο και τα έσοδα σημείωσαν μεσο-
σταθμική αύξηση της τάξης του 10% σε

σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις
του Μαΐου του 2019.  «Μόνο για τον Ιού-
νιο περιμένουμε στην Ελλάδα 500
κρουαζιερόπλοια. Είναι στοιχεία που
δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει ισχυρό
τουριστικό ρεύμα, το οποίο, μάλιστα,
ενισχύεται εβδομάδα την εβδομάδα»,
τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας, καλεσμένος σε τηλεοπτικό
σταθμό. 

Ρεκόρ αφίξεων καταγράφεται και
από τους Αμερικανούς τουρίστες στις
απευθείας πτήσεις προς το αεροδρό-
μιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι οποίες
φτάνουν τις εννέα καθημερινά και εξυ-
πηρετούν περισσότερους από μισό
εκατομμύριο επιβάτες. 

Οι 63 πτήσεις από ΗΠΑ
«Μιλάμε, δηλαδή, για 63 πτήσεις την

εβδομάδα απευθείας από τις ΗΠΑ, χω-

ρίς να συνυπολογίσουμε και τις πτήσεις
transit. Πρόκειται για “high spenders”
ταξιδιώτες, οι οποίοι αφήνουν μεγάλο
εισόδημα στα καταστήματα, στα ξενο-
δοχεία, στην πόλη, στη χώρα. Και μπο-
ρείτε να ρωτήσετε για αυτό τους ίδιους
τους καταστηματάρχες στην Πλάκα»,
τόνισε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικί-
λιας, προσθέτοντας πως το τουριστικό
ρεύμα από τις ΗΠΑ είναι τόσο ισχυρό
που οι ίδιες οι εταιρείες βάζουν μεγα-
λύτερα αεροσκάφη, καθώς δεν υπάρ-
χουν κενές θέσεις μέχρι και το τέλος
της καλοκαιρινής περιόδου. 

Ενδεικτικό των θετικών μηνυμάτων
από τους tour operators του εξωτερι-
κού είναι και το γεγονός ότι ήδη γίνον-
ται συμβόλαια για το καλοκαίρι του
2023, μιας και η χώρα μας είναι το νού-
μερο πέντε τουριστικό brand παγκο-
σμίως.

«Ενισχύουμε το τουριστικό προϊόν
ακόμη και σε μη παραδοσιακούς προ-
ορισμούς της χώρας. Και αυτό, γιατί το
μέρισμα από τον τουρισμό θέλουμε να
φτάνει στη μέση ελληνική οικογένεια,
σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», δή-
λωσε ο υπουργός Τουρισμού, σημει-
ώνοντας πως αυτήν τη στιγμή η πληρό-
τητα σε Χάλκη, Σύμη, Αστυπάλαια, Κα-
στελόριζο είναι εξαιρετικά υψηλή.

Το έργο FENIX, το πρώτο ενοποιημένο πανευρωπαϊκό
ψηφιακό δίκτυο πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδο-
μένων στις μεταφορές και τα logistics, παρουσιάστηκε
στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού του Πειραιά,
παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού Μιχάλη Παπαδό-
πουλου. Με το FENIX αναπτύσσονται ψηφιακές υπηρε-
σίες με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

«Διαδικασίες όπως ο εκτελωνισμός, που απαιτούσαν χρονι-
κά έως και 6 ώρες, μέσω της ψηφιοποίησης που συντελέστηκε από το έργο FENIX
περιορίζονται στα 20-30 λεπτά. Αυτή η μείωση αποτυπώνεται σε σημαντικά οικο-
νομικά και περιβαλλοντικά οφέλη», τόνισε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Η διασύν-
δεση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών και Logistics με το ευρωπαϊκό
δίκτυο FENIX συγκεντρώνει και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις επιχει-
ρήσεις του κλάδου.

Ρ. Σ.

Αύξηση 342% 
στα έσοδα από
τον τουρισμό

Εκτινάχτηκαν οι εισπράξεις
στο πρώτο τρίμηνο 
του 2022 σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο
του 2021 - Άνοδος 295%
και στην εισερχόμενη
ταξιδιωτική κίνηση

«Μεγάλα οικονομικά και περιβαλλοντικά
οφέλη από το ψηφιακό δίκτυο FENIX»

Το σύγχρονο πρόταγμα των smart cities εκφράζεται,
παγκοσμίως, μέσω του τρίπτυχου πράσινη, ανθεκτική
και έξυπνη πόλη. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω των έργων ΣΔΙΤ, δημι-
ουργεί το πλαίσιο για το ψηφιακό και πράσινο μέλλον
των πόλεων. Στα 20 έργα ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 4 δισ.
ευρώ, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης από βήματος του συνεδρίου «Smart Cities -
City Connect Conference & Expo 2022».

Ο υφυπουργός, αναφερόμενος στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που προωθεί
το υπουργείο, έφερε ως παράδειγμα τον ΟΣΕ, οι υπηρεσίες του οποίου θα ανα-
βαθμιστούν με το ψηφιακό εισιτήριο, την τηλεματική και τις υπηρεσίες έξυ-
πνων σταθμών.  Τα έργα ΣΔΙΤ αναδεικνύονται σε σημαντικό εργαλείο για την
υλοποίηση έργων που προωθούν την καινοτομία.

Ρ. Σ.

Πράσινες-έξυπνες πόλεις με εργαλείο
τις ΣΔΙΤ και το Ταμείο Ανάκαμψης
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Π
ροσπάθεια να απομακρυν-
θεί από τα πρόσφατα χαμη-
λά καταβάλλει τις τελευταί-

ες μέρες η εγχώρια χρηματιστη-
ριακή αγορά με «rotation» στους
δεικτοβαρείς τίτλους και επιδεικτι-
κή απουσία συμμετοχής από με-
σαία και μικρότερη κεφαλαιοποί-
ηση. Πάντως, προβληματίζει η πα-
ραμονή της καθαρής αξίας συναλ-
λαγών σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Η πλειονότητα των αναλυτών συ-
στήνει προσοχή, σημειώνοντας ότι
η εικόνα στο ΧΑ μοιάζει περισσότε-
ρο σαν ανακωχή πωλήσεων και όχι
σαν επιστροφή αποφασισμένων
αγοραστών, αν ληφθεί υπόψη και ο
σχετικά χαμηλός τζίρος, ενώ πάρα πολλά από τις δυνατότητες της εγχώριας αγοράς θα διαφανούν μόλις ολοκληρωθεί
το rebalancing λόγω MSCI. Από τεχνικής πλευράς όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει πάνω από τις 847, 838 ή έστω υψη-
λότερα των 832 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), υπάρχει ελπίδα για κίνηση προς στις 879 - 899 μονάδες, μέσα
στις οποίες συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 899
θα δώσει κίνηση προς τις 944 και 950 μονάδες. Αν καταστρατηγηθεί η στήριξη στις 832 μονάδες, θα είναι θέμα χρόνου
η δοκιμασία της ζώνης 818 - 794, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων.

Entersoft: Εξαγόρασε το 75%
ρουμανικής εταιρείας

Η Entersoft εξαγόρασε το 75% της BIT
Software, ενός από τους πιο δυναμικούς
παρόχους επιχειρηματικού λογισμικού
στη Ρουμανία. Έπειτα από αυτή την εξα-
γορά ο Όμιλος Entersoft ουσιαστικά δι-
πλασιάζει την αγορά στην οποία απευθύ-
νεται. Μαζί με τη δική της θυγατρική στη
χώρα, ο Όμιλος Entersoft θα είναι πλέον
ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές
επιχειρηματικού λογισμικού στη Ρουμα-
νία. Βάσει της συμφωνίας η Entersoft θα
αποκτήσει αρχικά το 75% της εταιρείας
έναντι 3 εκατ. ευρώ. Μετά την εξαγορά η
Entersoft θα συγχωνεύσει την υφιστάμε-
νη θυγατρική της στη Ρουμανία με τη νε-
οαποκτηθείσα BIT Software. Η νέα εται-
ρεία θα λειτουργεί στη Ρουμανία με την
επωνυμία BITSoftware.

Στην Premia οι εγκαταστάσεις
των Εκπαιδευτηρίων Δούκα
Η Premia Properties ανακοίνωσε την
υπογραφή στρατηγικής συνεργασίας
με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Η συμφω-
νία προβλέπει ότι η Premia θα αποκτή-
σει τις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτη-
ρίων στο Μαρούσι Αττικής με παράλλη-
λη μακροχρόνια δεκαπενταετή μίσθω-
ση, με δικαίωμα επαναγοράς και χρή-
σης από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Η
αρχική επένδυση για την Premia ανέρ-
χεται σε 20 εκατ. ευρώ.

Eurobank: Στα 305 εκατ. η
κερδοφορία στο α’ τρίμηνο

Με καθαρά κέρδη 305 εκατ. ευρώ,
έναντι 72 εκατ. ευρώ πέρυσι, έκλεισε το
α’ τρίμηνο του 2022 για τη Eurobank, με
τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται
στα €0,07 και η απόδοση των ενσώματων
ιδίων κεφαλαίων σε 22,9%. Τα καθαρά
έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4%
έναντι του α’ τριμήνου 2021 και διαμορ-
φώθηκαν σε €339 εκατ. από €335 εκατ.
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Νέα δάνεια με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνι-
κά και εταιρικής διακυβέρνησης (ΕSG) ύψους 4,1
δισ. ευρώ, κεφάλαια ύψους 3,5 δισ. ευρώ προς ESG
αμοιβαία κεφάλαια και έκδοση πράσινων ομολόγων
συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται
στο Sustainability Banking Envelope της Τράπεζας
Πειραιώς για την περίοδο 2022-2025. Όπως τόνισε ο
διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Με-
γάλου στο συνέδριο «ESG for Banks, Firms and In-
stitutional Investors: Advances and Challenges»,
το οποίο διοργανώνουν το Institute of Finance and

Financial Regulation και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, «η Τράπεζα Πειραιώς, η
οποία έχει πρωτοστατήσει στην υιοθέτηση κριτηρίων ESG σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της, θα
διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση επενδύσεων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα».

Τσαμάζ: «Κλειδί» οι επενδύσεις για την επιτυχία του ΟΤΕ

Παλεύει να ξεκολλήσει από τα χαμηλά το ΧΑ

Χρ. Μεγάλου: Πράσινα δάνεια και επενδύσεις 9 δισ. ευρώ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αισιόδοξος για το μέλλον του Ομίλου ΟΤΕ, πα-
ρά τις προκλήσεις που παρατηρούνται, εμφανί-
στηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του Ομίλου OΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, τονίζοντας ότι
έχουν καταφέρει η αύξηση των εξόδων ως
απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία να μην
επηρεάζει πάρα πολύ τα αποτελέσματα του OΤΕ.
Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι ο OΤΕ θα συνεχίσει
να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη των δικτύων του
μέλλοντος, με στόχο να συμβάλει καταλυτικά
στο χτίσιμο της «Ελλάδας 2.0». «Οι επενδύσεις είναι το “κλειδί” για την επιτυχία μας, για τις μελλοντικές μας
επιδόσεις και για τη συνεχή οικονομική πρόοδο της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Η
στρατηγική επιλογή της Space Hellas για εί-
σοδο στον κλάδο του Software Integration,
με την εξαγορά από κοινού με την Epsilon

Νet τής εταιρείας SingularLogic και την απόκτηση
από τη Space Hellas τού πλειοψηφικού ποσοστού
60% και της διοίκησης αυτής, έχει αρχίσει να αποδί-
δει καρπούς, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές
καταστάσεις 2021 της SingularLogic, οι οποίες ανα-
δεικνύουν το αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων
ως απολύτως επιτυχημένο, όπως αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Η SingularLogic,
η οποία έκλεισε το 2020 με αρνητικά κεφάλαια 8,3
εκατ. ευρώ, το 2021 παρουσιάζει πλήρως εξυγια-
σμένο ισολογισμό με θετικά ίδια κεφάλαια 9,2 εκατ.
ευρώ θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθαρό δανειακό
χρέος 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το 2020
και κέρδη μετά φόρων 1,3 εκατ. ευρώ.

ΕΛΤΟΝ: Εγκρίθηκε
διανομή μερίσματος 0,095

Intrum: Ενδιαφέρον για τη
δευτερογενή αγορά δανείων
H ενεργοποίηση της δευτερογενούς αγοράς
δανείων, σε συνδυασμό με την εισροή νέων
επενδυτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ενι-
σχύσει τη ρευστότητα στην αγορά, διασφα-
λίζοντας την ομαλή υλοποίηση του προγράμ-
ματος Ηρακλής, όπως εκτίμησε ο Άκης
Μπης, Managing Director της Intrum Inve-
stments Greece. Παρά το γεγονός ότι κατα-
γράφονται οι επιπτώσεις σε μακροοικονομι-
κό επίπεδο από το ενεργειακό, τον υψηλό
πληθωρισμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία,
«οι επενδύσεις μας έχουν επιδείξει ανθε-
κτικότητα στην απόδοσή τους, κάτι που ση-
μαίνει ότι κάναμε τις σωστές επενδύσεις την
κατάλληλη στιγμή και εφαρμόζουμε τη σω-
στή στρατηγική διαχείρισης», επισήμανε ο
κ. Μπης μιλώντας στο διεθνές DDC Confe-
rence, NPL Management Greece 2022.

Sunlight: Υπογραφή
κοινοπρακτικού δανείου 125 εκατ.

Η Sunlight Group, μέλος του διεθνούς
επενδυτικού Ομίλου Olympia, ανακοίνωσε
την υπογραφή κοινοπρακτικού δανείου
ύψους 125 εκατ. ευρώ μεταξύ της εταιρείας
και των δύο συστημικών τραπεζών Eurobank
και Alpha Bank. Η Eurobank έχει τον ρόλο
του διοργανωτή και συντονιστή διοργάνωσης
και συμμετέχει με €62,5 εκατ. ευρώ, ενώ η
Alpha Bank διατηρεί τον έτερο ρόλο του
διοργανωτή και συμμετέχει με €62,5 εκατ.
ευρώ. Η διάρκεια της δανειακής σύμβασης
ανέρχεται στα 7 έτη.

ΕΤΕ: Κέρδη 172 εκατ. 
στο τρίμηνο βλέπει η Optima
Σημαντική κερδοφορία εκτιμά ότι θα
ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα στο α’
τρίμηνο η Optima Bank, με ώθηση από την
αύξηση των εσόδων της από προμήθειες
και αμοιβές, των κερδών από trading και
τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους.
Ειδικότερα, η Optima Bank προβλέπει ότι
τα καθαρά κέρδη της ΕΤΕ θα ανέλθουν σε
171,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 72% σε
σχέση με το περασμένο τρίμηνο (100 εκατ.)
αλλά μειωμένα κατά 69% συγκριτικά με το
ίδιο διάστημα πέρυσι (557,4 εκατ.).

Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ 
η Stoiximan

Η Stoiximan, κορυφαία στοιχηματική εται-
ρεία στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την έναρξη της
συνεργασίας της με τον ΣΕΓΑΣ ως επίσημος
χορηγός του για τα επόμενα δύο χρόνια. Η
Stoiximan θα στηρίξει χορηγικά τρεις από τις
μεγαλύτερες διοργανώσεις του ΣΕΓΑΣ, το
Run Greece, τον Ημι-Μαραθώνιο της Αθήνας
και τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας,
στον οποίο θα αποτελέσει και τον ονομαστικό
χορηγό του αγώνα των 5κμ. που πραγματο-
ποιείται στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Αυ-
θεντικού Μαραθωνίου. Παράλληλα, η Stoixi-
man θα αποτελέσει τον επίσημο χορηγό της
Εθνικής Ομάδας Στίβου.

SingularLogic: 
Στο 1,3 εκατ. τα κέρδη
μετά φόρων

Όμιλος Quest: Στα €238 εκατ. 
οι πωλήσεις το α’ τρίμηνο

Πωλήσεις €238 εκατ., EBITDA €16,9 εκατ. και
κέρδη προ φόρων περί τα €14 εκατ. κατέγραψε για
το α’ τρίμηνο του έτους ο Όμιλος Quest. Όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις συνεχιζόμε-
νες δραστηριότητες, σε σύγκριση με το 2021 (εξαι-
ρώντας δηλαδή την Cardlink, η οποία πουλήθηκε
στις 30/9/2021), ο όμιλος πέτυχε αύξηση 16,1% στις
πωλήσεις, 18,4% στη λειτουργική κερδοφορία
(EBITDA), 21,3% στα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) και
17,5% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ). Συνολι-
κά (χωρίς να εξαιρεθεί η Cardlink) ο όμιλος σε σχέ-
ση με το 2021 παρουσίασε αύξηση 10,2% στις πωλή-
σεις, μείωση 8,1% στη λειτουργική κερδοφορία
(EBITDA), κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στα ίδια επίπεδα
με της περσινής περιόδου και πτώση 8,5% στα κα-
θαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ). 

Η ΕΛΤΟΝ ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης
Μαΐου 2022 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος
συνολικού ποσού 2.673.018,70 ευρώ, ήτοι
0,10 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης
φόρου για τη χρήση 2021. Το εν λόγω ποσό
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι
0,005 ευρώ ανά μετοχή). Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση, μετά την παρακράτηση
φόρου 5% (ήτοι 0,005 ευρώ ανά μετοχή) το
καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,095 ευ-
ρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος
είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγ-
γεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την Πέμπτη
30 Ιουνίου 2022 (record date).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
Ρόμα με γκολ του Ζανιόλο
νίκησε 1-0 τη Φέγενορντ
στον πρώτο τελικό του νεο-
σύστατου Conference Lea-

gue που έγινε στα Τίρανα και την ίδια
στιγμή το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες
άνοιξε μια σπέσιαλ σελίδα για τον
«Special One» του ποδοσφαίρου, τον
Πορτογάλο τεχνικό Ζοζέ Μουρίνιο.
Έγινε ο πρώτος προπονητής ποδο-
σφαίρου που έχει κατακτήσει και τα
τρία τρόπαια της UEFA: Το Champions
League, το Europa League και τώρα το
Conference League. Σύνολο, 5 ευρω-
παϊκά τρόπαια και 33 στην καριέρα
του! Και αν η Ρόμα είχε την τύχη με το
μέρος της, καθότι οι Ολλανδοί δύο φο-
ρές βρήκαν δοκάρια και τουλάχιστον
άλλες τρεις φορές ο Πορτογάλος

γκολκίπερ Πατρίσιο έσωσε την ομάδα
του, η ιστορία γράφεται από τους νικη-
τές. Άλλωστε, ο Μουρίνιο είναι αυτός
που πρώτος διατύπωσε την άποψη πως
«οι τελικοί δεν παίζονται, αλλά κερδί-
ζονται». Η Ρόμα έπαιξε απαίσια, αλλά
κέρδισε. Κυνικός επαγγελματισμός.
Και έβγαλε τη μισή Ρώμη στους δρό-
μους. Γιατί η άλλη μισή, της Λάτσιο, θα
πρέπει να του έριξε πολλές κατάρες…

Ο Ζοζέ Μουρίνιο, 59 ετών, ξεκίνησε
την ευρωπαϊκή συλλογή τροπαίων το
2003, όταν με την Πόρτο κατέκτησε το
Κύπελλο UEFA. Την επόμενη χρονιά,
το 2004, πάλι με την Πόρτο, κατέκτησε
το Champions League. Το πέτυχε και
με την Ίντερ το 2010. Το 2017 με τη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε το Eu-
ropa League και φέτος το Conference

League. Ως βοηθός του Άγγλου Μπόμ-
πι Ρόμπσον στην Μπαρτσελόνα είχε
κατακτήσει και το Κύπελλο Κυπελλού-
χων το 1997. Λέγεται, μάλιστα, για
εκείνο τον τελικό κόντρα στην Παρί
Σεν Ζερμέν ότι ο Μουρίνιο, που ήταν
και μεταφραστής εκτός από βοηθός,
άλλες εντολές του έδινε ο Μπόμπι
Ρόμπσον και άλλα μετέφερε στους
παίκτες της Μπαρτσελόνα και έτσι νί-
κησαν 1-0 οι Καταλανοί. Διάολος με-
ταμορφωμένος. 

Μετά την παταγώδη αποτυχία του
στην Τότεναμ, ο Μουρίνιο αποφάσισε
να διαλέξει τη Ρόμα. Πολλοί είπαν ότι
έβγαλε βρόμα η ιστορία ότι ξόφλησε.
Πήρε έναν ευρωπαϊκό τίτλο. «Είμαι
Ρωμαίος πολίτης», δήλωσε κατά την
άφιξη στην «Πιάτσα του Λαού» στη

Ρώμη, όπου τον περίμεναν χιλιάδες
«πιστοί». Πολλοί από αυτούς του ζήτη-
σαν και συγγνώμη, γιατί τον «πυροβο-
λούσαν» στην αρχή της χρονιάς, επει-
δή ήθελαν νέους παίκτες στην ομάδα
τους, γιατί οι παλιοί δεν έφερναν καλά
αποτελέσματα. Και τότε ο Μουρίνιο εί-
χε πει: «Οι νέοι παίκτες είναι σαν τα
καρπούζια. Μόνο αν ανοίξεις ένα καρ-
πούζι μπορείς να είσαι σίγουρος πως
αυτό που πήρες είναι καλό».

Ο Ζοζέ Μουρίνιο στο Βιβλίο
Γκίνες μετά την κατάκτηση
του Conference League από
τη Ρόμα, 1-0 τη Φέγενορντ

Ένας άχαστος
συλλέκτης τροπαίων



Ο
διεθνής Ρώσος φορ Αρτέμ
Τζιούμπα, που προτάθηκε
στον ΠΑΟΚ, είναι ένας αντιρ-

ρησίας συνείδησης και αποκαλείται
«προδότης», γιατί αρνήθηκε να ξα-
ναφορέσει τη φανέλα με το εθνόση-
μο, όταν η Ρωσία εισέβαλε την Ου-
κρανία. Είναι ουκρανικής καταγω-
γής από την πλευρά του πατέρα του,
αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη
Ρωσία. Όταν η FIFA αποφάσισε τον
αποκλεισμό της εθνικής Ρωσίας από
τα μπαράζ για το Μουντιάλ, ο ομο-
σπονδιακός τεχνικός Βαλερί Κάρπιν
τον κάλεσε για μια σειρά από φιλικά
ματς με την Κ19. Ο Τζιούμπα αρνή-
θηκε και έκτοτε η παραμονή του στη
Μόσχα είναι επισφαλής. «Πατριώ-
τες» τηλεσχολιαστές ζήτησαν την
εκδίωξή του από τη χώρα. Αυτό εκ-
μεταλλεύτηκε ο γνωστός ατζέντης
Νμίτρι Σέλουκ, που είχε φέρει στον

Ολυμπιακό τον Γιάγια Τουρέ, και
πρότεινε στον «δικέφαλο του Βορ-
ρά» τον 33άχρονο πανύψηλο σέντερ

φορ. Τελευταίος του σταθμός η Ζενίτ
Αγίας Πετρούπολης, με την οποία
κατέκτησε το πρωτάθλημα. 

Τζιούμπα: Ένας «αντιρρησίας» Ρώσος για τον ΠΑΟΚ Ο Κάιπερς φέρνει λεφτά
στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ψάχνει για σέντερ φορ, τον είχε αλ-
λά δεν τον εκτίμησε σωστά. Πρόκειται για τον Βέλγο
Ούγκο Κάιπερς, που πουλήθηκε στη βελγική Μαλίν
το περασμένο καλοκαίρι. Τη σεζόν που τελείωσε ο
Κάιπερς σε 21 ματς έβαλε 13 γκολ και έδωσε 8 ασίστ.
Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι πως, αν πουληθεί
στη Γάνδη, θα έχει λαμβάνειν 2 εκατ. ευρώ.

Roland Garros: 
Έφυγε νωρίς η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη, κάτω του αναμενομένου
στο Roland Garros, γνώρισε την ήττα 2-0
σετ, 7-6(5), 7-6(4), από την Τσέχα Καρολί-

να Μούχοβα και αποκλείστηκε από το γαλ-
λικό grand slam. Πέρυσι στα ίδια χωμάτινα

γήπεδα η Μαρία είχε φτάσει στον ημιτελικό. Η
Ελληνίδα τενίστρια προδόθηκε από τα λάθη της,
37 έναντι 22, και έχασε την ευκαιρία.

Λογομαχία 
Μπαρτζώκα - Ντόρσεϊ

Από τη νίκη 79-67 του Ολυμπιακού επί του Περι-
στερίου στο ΣΕΦ, στο πρώτο ματς των πλέι οφ,
έμειναν η καλή απόδοση του Σλούκα και του Βε-
ζένκοφ, που πέτυχαν από 20 πόντους, η κακή του
Ολυμπιακού για 35 λεπτά και η έντονη λογομαχία
του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Ελληνοαμερικανό
Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ενδεχομένως να αποτελέσει
παρελθόν για τους «ερυθρόλευκους».

Μίλησε ο «τίγρης», 
μένει ο Μάνταλος

Οριστικό. Ο Πέτρος Μάνταλος θα είναι ο αρχη-
γός της ΑΕΚ που θα μπει επικεφαλής στη νεότευ-
κτη «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά». Ο διεθνής μέσος
συναντήθηκε με τον Δημήτρη Μελισσανίδη και το
θέμα λύθηκε μέσα σε πέντε λεπτά της ώρας. Ο
Μάνταλος, όπως είναι γνωστό, είναι μόνιμος στό-
χος των οργανωμένων της ΑΕΚ τα τελευταία τρία
χρόνια. Χάνει-κερδίζει η ομάδα. 

Το δίλημμα του Πασχαλάκη
Ο διεθνής γκολκίπερ Αλέξανδρος Πασχαλάκης τελείωσε για 
τον ΠΑΟΚ ύστερα από πέντε χρόνια παραμονής στην Τούμπα. 
Το ανακοίνωσε ο ίδιος, του ευχήθηκαν και τους ευχήθηκε 
«καλή συνέχεια». Πού, ωστόσο, θα συνεχίσει την καριέρα του; Στη
Σαουδική Αραβία τον περιμένει ένα συμβόλαιο με 1,8 εκατ. ευρώ
τον χρόνο. Έχει και προτάσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους.
Συνήθως τέτοιες αποφάσεις τις παίρνουν οι… συμβίες.

Πόλο: Νταμπλ 
ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός νίκησε 4-2 στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη (κανονικός αγώνας 10-10)
σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και κατέκτησε το 10ο σερί πρωτάθλημα στην Α1
πόλο ανδρών στην Ελλάδα και το 36ο της ιστορίας του. Παράλληλα, ήταν και 
το 20ό νταμπλ. Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-2, 4-3, 2-2. Αστόχησαν στα πέναλτι για 
τη Βουλιαγμένη Καπότσης και Μυλωνάκης. 
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• «Ο Θρόνος του Ξέρξη» με πρωταγω-
νιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη κατέκτη-
σε το «Canal+ Βραβείο Ταινίας Μι-
κρού Μήκους» στο Φεστιβάλ Καννών.

• Τέλος η εκπομπή του Σαββατο-
κύριακου «Όλα γκουντ» στον
ΣΚΑΪ, με το ζευγάρι Γρηγόρη
Γκουντάρα - Νάταλι Κάκκαβα να
συζητά με άλλο σταθμό.

• Ίδια κατάληξη φημολογείται και για
το «Love it» της Ιωάννας Μαλέσκου.

• Το τηλεοπτικό κοινό του «Sur-
vivor» έδειξε την πόρτα στον be-
auty artist Κωνσταντίνο Εμμα-
νουήλ.

• Γόνος επιχειρηματικής οικογένειας
φέρεται να είναι ο νέος σύντροφος
της Κάτιας Ταραμπάνκο.

• Σε άσχημη ψυχολογική κατά-
σταση ο ηθοποιός Γιώργος Βο-
γιατζής με τον θάνατο του Βαγ-
γέλη Παπαθανασίου. Βρισκόταν
νυχθημερόν στο γαλλικό νοσο-
κομείο, δίπλα του.

• Γοργόνα με
φλοράλ μαγιό η
Μαρία Κορινθί-
ου μετά την
απώλεια κιλών.

• Αποκαλυ-
πτική η Να-
τάσα Καλο-
γρίδη: «Ο
πρώην σύ-
ζυγός μου
είχε σχέση
με την κόρη του Λυκουρέζου».

• Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δήλω-
σε πως μετά το «Κάτι ξαναψήνεται»
θα ήθελε να παρουσιάσει πρωινή εκ-
πομπή.

• Συγκλόνισε ο Μάρκος Σεφερ-
λής για τον θάνατο του πατέρα
του: «Πέθανε από ανεύρυσμα
και το έμαθα σε εκπομπή».

• Επική
τ ο ύ ρ τ α -
ιστιοπλοϊκό
με το νού-
μερο 51, για
τα γενέθλια
του Νίκου
Κριθαριώ-
τη. Τόσα
έκλεισε! 

• Αεροδιακομιδή από τη Μύκονο
στην Αθήνα για τον μουσικό Ηλία
Δρούλια (Droulias Brothers),
ύστερα από τσίμπημα οχιάς στην
παραλία.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Ο
σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών Στράτος
Μαρκίδης επιστρέφει στα φώτα, με επικό μυ-
θιστόρημα μυστηρίου. Ο σημαντικός δημι-
ουργός, δύο χρόνια μετά την τηλεοπτική επι-

τυχία «Αν ήμουν πλούσιος», κάνει την έκπληξη με το
πρώτο του συγγραφικό έργο «Η Ευτυχία της Ανυπαρ-
ξίας» (Εκδ. Κάκτος) που προορίζεται για ταινία στον κι-
νηματογράφο!

Η παρουσίαση της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για
το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαΐου, στο θέατρο «Βεάκη»,
με τον φιλόλογο-επιμελητή κειμένων Γιώργο Προεστό
να προλογίζει την εκδήλωση.

Για τον πολυτάλαντο μετρ του εγχώριου θεάματος,
που κατακτά πλέον και τον χώρο των Γραμμάτων, ομιλη-
τές θα είναι δικά του «παιδιά», πρωταγωνιστές πρώτης
γραμμής. Ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Γιάννης Τσιμιτσέ-
λης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Νίκος Βερλέκης, η Αλεξάν-
δρα Παλαιολόγου αλλά και η αντιδήμαρχος Αθήνας Κα-
τερίνα Γκαγκάκη θα σκιαγραφήσουν την προσωπικότη-
τα του Στράτου Μαρκίδη και των ηρώων του.

«Ένας γοητευτικός δικηγόρος, μια όμορφη Αμερικα-
νίδα, ένας δολοφόνος, μια δίκη, μια απαγωγή συνθέ-
τουν το παζλ της ιστορίας. Καταλύτης η αλη-
θινή αγάπη που θα κάνει το θαύμα της!».

Ο σκηνοθέτης, που άλλαξε αριστουργη-
ματικά τον «ρου» της εγχώριας τηλεόρασης
με 29 επιτυχημένες σειρές που άφησαν
εποχή και κινηματογραφικά έργα που κατέ-
κτησαν κοινό και κριτικούς, μιλάστην «Poli-
tical» αποκαλύπτοντας: «Η ιδέα του βιβλίου
είναι πολύ απλή: Ποιος δεν θα ήθελε να
γνωρίζει τι θα γίνει όταν θα φύγει από τον
όμορφο τούτο κόσμο; Ο Άλεξ, ένας επιτυ-
χημένος Έλληνας που ζει και εργάζεται στη
Νέα Υόρκη, θα το μάθει. Θα παρακολουθή-

σει την πορεία της οικογένειάς του, της γυναίκας και των
παιδιών του μετά τον θάνατό του. Θα επιστρέψει στο νη-
σί όπου γεννήθηκε, τη Λέσβο, και εκεί θα βρεθεί αντιμέ-
τωπος με τις αλήθειες της ζωής του και τον πρώτο του
έρωτα», υπογράμμισε, εντείνοντας το σασπένς του μυ-
στηρίου.

Και συνέχισε: «Από πολύ νωρίς, σχεδόν από την επο-
χή της εφηβείας μου, άρχισε η περιπλάνηση του νου γύ-
ρω από τα υπαρξιακά ερωτήματα. Δίχως να έχω καμία
πεσιμιστική διάθεση, προσπάθησα να βρω απαντήσεις
στην αναβίωση του ανθρώπου και στα δεδομένα της αί-
σθησης του χρόνου. Η αισιόδοξη πλευρά των μεταφυσι-
κών μου προβληματισμών βρήκε τη λύση στη σκηνοθε-
σία που δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό μέσω της
ταινίας ή της τηλεοπτικής σειράς να αναπαραγάγει
ζωή».

Info: Στράτος Μαρκίδης: Τηλεοπτικές σειρές: «Άφρι-
κα», «Αλίκη», «Για την καρδιά ενός άγγελου», «Η εξα-
φάνιση», «Μαύρος Ωκεανός», «Της αγάπης μαχαιριά».
Ταινίες: «I Love Καρδίτσα», «Λάρισα εμπιστευτικό», «Ο
Κλέαρχος, η Μαρίνα κι ο κοντός», «Οι γαμπροί της Ευτυ-
χίας» κ.ά.

Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ  Μ Α Ρ Κ Ι Δ Η Σ

Η «Ευτυχία» του 
πάει για ταινία!



Happy birthday

Γενέθλια για τον πολυτάλαντο τραγουδοποιό
Πάνο Μουζουράκη. Ο κριτής του «The Voice»
έκλεισε τα 43 και έχει κάθε λόγο να το γιορτάζει,
αφού επαγγελματικά και προσωπικά είναι στα
καλύτερά του. «Μια σκηνή βασιλικής ζωής!
Ανοίγοντας νέες πόρτες. Ευπρόσδεκτες εμπει-
ρίες για το καλύτερο. Λαχτάρα για ηρεμία. Προ-
σευχή για αγάπη και κατανόηση. Προσπαθώ να
γίνω καλύτερος άνθρωπος. Απαλλαγή από τις
ενοχές. Αγκαλιάζω τα λάθη μου. Ανάληψη ευθύ-
νης. Θέτοντας το σκηνικό για τα θαύματα που έρ-
χονται», ευχήθηκε.

Τελικός με νίκη

Ολοκληρώθηκαν για τη σεζόν οι αθλητικές
συναντήσεις της ομάδας ποδοσφαίρου των ce-
lebrities. Ο ηθοποιός Κώστας Φραγκολιάς, o
Ολυμπιονίκης Μιχάλης Μουρούτσος, ο τραγου-
διστής Λούκας Γιώρκας, το μοντέλο Κώστας
Γκρέκας και οι συναθλητές τους στέφθηκαν νι-
κητές, με τον συμπαρουσιαστή της Σταματίνας
Τσιμτσιλή να ανακοινώνει τα καλά νέα: «Εμείς οι
παλιόγεροι, με μέσο όρο ηλικίας περίπου τα 42,
σε ένα τοπικό πρωταθληματάκι με πολύ πιο νεα-
νικές ομάδες, στεφθήκαμε πρωταθλητές. Άντε
και του χρόνου…», αναρτώντας φωτογραφία
από τη βράβευση.

Στη Γαλλική Ριβιέρα βρίσκεται
η Μαριέλλα Σαββίδου, προκει-
μένου να δώσει το «παρών» στην
παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας
«Dodo» του Πάνου Κούτρα που
θα προβληθεί στο 75ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Καννών. Η
πρωταγωνίστρια του φιλμ, με
μακρύ μαύρο-χρυσό φόρεμα και
βαθύ ντεκολτέ, πόζαρε στο In-
stagram ενθουσιασμένη δεί-
χνοντας το red passport της
διοργάνωσης. «Εδώ είμαστε»,
έγραψε πανευτυχής, εντυπω-
σιάζοντας με την ενδυματολογι-
κή της επιλογή.

Κόκκινη κάρτα!

Χ
αρές στο σπίτι της Βίκυς Καγιά και του επιχειρηματία Ηλία
Κρασσά. Η μοναχοκόρη του λαμπερού ζευγαριού Μπιάνκα εί-
χε γενέθλια και η διάσημη μαμά της έσπευσε να της ευχηθεί

δημόσια. «Ευτυχισμένα έβδομα γενέθλια στο αγαπημένο μας κορί-
τσι. Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς να το κάνεις. Εύχομαι να
έχεις μια μέρα γεμάτη γέλιο και χαρά! Σε αγαπάμε πάντα για πάντα!»,
έγραψε η παρουσιάστρια του «Shopping Star» στα προσωπικά της
social media, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία με την κατά-
ξανθη δεσποινίδα. Η οικοδέσποινα του «GNTM», παρά τις καθημερι-
νές επαγγελματικές υποχρεώσεις, αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στην
κορούλα της και τον βενιαμίν της οικογένειας Κάρολο. Η διαδικτυακή
της σελίδα είναι γεμάτη από φωτογραφίες με τα παιδιά της εν ώρα
δράσης, ατελείωτου παιχνιδιού, ζωγραφικής, ποζάροντας στον υπέ-
ροχο κήπο τους ή στη θάλασσα που τόσο πολύ αγαπούν.

Συγκινητικό αντίο
Έπειτα από μήνες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Σωτηρία», η μητέρα
του Κρατερού Κατσούλη δεν τα κατάφερε. H γνωστή εικαστικός
Άνια Καλλίδη έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, με τον δημοφιλή ηθο-
ποιό συντετριμμένο να την αποχαιρετά τρυφερά: «Ας ζήσουμε τη
ζωή μας με αγάπη και φως. Η ζωή είναι όμορφη και σπουδαία,
απρόβλεπτη, μπορεί και σύντομη. Αντίο, μάνα, θα σ’ αγαπώ».

Τιμητική διάκριση για τον Γιώργο Αγγελό-
πουλο. Ο πρώην «Survivor» ήταν ο επίτιμος
προσκεκλημένος του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, στη λαμπερή Τελετή Υπόσχεσης
Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών, απονέ-
μοντας επαίνους στους απόφοιτους. «Ήταν
τιμή για μένα να παρευρίσκομαι ανάμεσα
στην οικογένεια του ΕΕΣ σε αυτή τη σπουδαία
μέρα που πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία
των Σαμαρειτών και οι απονομές των επαίνων
στους εθελοντές», έγραψε στη σελίδα του.
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Η Μπιάνκα έγινε 7!

Βράβευσε 
τους Σαμαρείτες



Η
ουρική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια
φλεγμονώδης αρθροπάθεια, ίσως η
συχνότερη φλεγμονώδης πάθηση των
αρθρώσεων. Παλιά ήταν γνωστή και

ως ποδάγρα, λόγω της συχνής εντόπισής της στο
μεγάλο δάχτυλο του ποδιού.

Η εμφάνισή της οφείλεται στην αδυναμία του
οργανισμού να ρυθμίσει τα επίπεδα της παρα-
γωγής ή της αποβολής του ουρικού οξέος. Το
ουρικό οξύ είναι μια ουσία που παράγει ο οργα-
νισμός ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού των
πουρινών, κάποιων πρωτεϊνών που περιέχονται
σε διάφορες τροφές. Φυσιολογικά, αποβάλλεται
από τον οργανισμό μέσω των νεφρών και του γα-
στρεντερικού σωλήνα. «Όταν ο οργανισμός δεν
μπορεί να ρυθμίσει τα επίπεδα της παραγωγής ή
της αποβολής του ουρικού οξέος ή και τα δύο, τό-
τε προκαλείται μια κατάσταση που ονομάζεται
υπερουριχαιμία. Η υπερουριχαιμία, που σημαί-
νει επίπεδο ουρικού οξέος άνω των 6,8 mg/dl,
προκαλεί την εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού
μονονατρίου στις αρθρώσεις και στους περιβάλ-
λοντες ιστούς, με αποτέλεσμα τη φλεγμονή τους,
την ουρική αρθρίτιδα», επισημαίνει ο ρευματο-
λόγος Δήμος Πατρίκος και συμπληρώνει πως
«όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα της νόσου,
έχει προηγηθεί μια μεγάλη συνήθως περίοδος
“σιωπηλής” υπερουριχαιμίας, μια περίοδος αυ-
ξημένων επιπέδων ουρικού οξέος χωρίς συμ-
πτώματα. Ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με
υπερουριχαιμία δεν θα εκδηλώσει ουρική αρ-

θρίτιδα, ενώ ένα ποσοστό 10-15% θα την εκδη-
λώσει κάποια στιγμή. Ο χρόνος κατά τον οποίο
θα συμβεί αυτό δεν είναι προσδιορισμένος,
όπως και ο λόγος για τον οποίο η πλειονότητα
των ατόμων με υπερουριχαιμία δεν εκδηλώνει-
τη νόσο. Φαίνεται, όμως, ότι κάποιοι παράγον-
τες, όπως οι συχνοί μικροτραυματισμοί της άρ-
θρωσης, η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, η πλού-
σια σε πουρίνες διατροφή και η λήψη κάποιων
φαρμάκων (ασπιρίνη, διουρητικά, αλλοπουρι-
νόλη) ευνοούν την εμφάνισή της».

Η ουρική αρθρίτιδα εμφανίζεται συνήθως μετά
τα 50 και προσβάλλει τους άντρες συχνότερα από
ό,τι τις γυναίκες. 

Σχετίζεται με τον τρόπο ζωής στον λεγόμενο
δυτικό κόσμο (1-2% του πληθυσμού θα την εκδη-
λώσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους). Στα κάτω
άκρα, εκτός από την πρώτη μεταταρσιοφαλαγγική
άρθρωση (το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού), προ-

σβάλλονται οι ταρσοί, οι ποδοκνημικές αρθρώ-
σεις και τα γόνατα, ενώ στα άνω άκρα οι καρποί, οι
αγκώνες και τα δάχτυλα των χεριών. 

Καλό θα είναι ο πάσχων να αποφεύγει τροφές
που είναι πλούσιες σε πουρίνες, όπως εντόσθια,
ζωμός κρέατος, «μικρά κρέατα» όπως αρνί και
κατσίκι, οστρακοειδή όπως μύδια, στρείδια κ.ά.,
μικρά ψάρια όπως σαρδέλα, σκουμπρί, γαύρος,
ρέγκα, το αλκοόλ και κυρίως την μπίρα, καθώς
και τα αναψυκτικά με γλυκαντικά.
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kpapakosto@yahoo.gr

Εμφανίζεται συνήθως μετά τα 50
και προσβάλλει τους άντρες
συχνότερα από τις γυναίκες

Τα συμπτώματα της νόσου
Ως φλεγμονώδης νόσος, η ουρική αρθρίτιδα εμφανίζει όλα τα συμπτώματα της οξείας
φλεγμονής: Πόνο, που μπορεί να είναι από μέτριας έντασης έως πολύ ισχυρός, οξύς και
έντονος ώστε να εμποδίζει το βάδισμα ή να αφυπνίζει τον πάσχοντα κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Υπάρχουν ασθενείς που λόγω του πόνου δεν αντέχουν ούτε το βάρος του
σκεπάσματος πάνω στην πάσχουσα άρθρωση. Πρήξιμο της/των προσβεβλημένων
αρθρώσεων. Θερμότητα και ερυθρότητα. Περιορισμό της κινητικότητας της/των πασχουσών
αρθρώσεων. Η διάγνωση τίθεται με τη λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση του ασθενούς και
την εξέταση αρθρικού υγρού ή δείγματος από υπάρχοντα ουρικό τόφο.

Δήμος Πατρίκος, 
ρευματολόγος 

Πείτε αντίο στην «ποδάγρα»



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)
Ίσως η καλύτερη τακτική σήμερα να είναι μια μι-

κρή υποχώρηση και όχι να επιτεθείτε κατά μέτω-

πο σε ό,τι δεν σας ταιριάζει. Μια μέρα που οι

επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα σας δη-

μιουργήσουν μια σύντομη απογοήτευση. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη σήμερα θα περάσει στο δικό σας ζώδιο,

αλλά θα υπάρξουν κάποιες μικρές απογοητεύ-

σεις σε εργασιακά θέματα, αλλά και σε συναισθη-

ματικές υποθέσεις. Κάποιο δικό σας μυστικό

ίσως να γίνει επικίνδυνο όταν μαθευτεί.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους του τρίτου δεκαημέρου

θα υπάρξουν κάποιες απογοητεύσεις, που μάλ-

λον θα προέλθουν από το φιλικό σας περιβάλλον.

Βέβαια, μην είστε απρόσεκτοι με οικονομικά θέ-

ματα, όπου για κάποιο λόγο θα συνδέονται με

άτομα που δεν είναι εμπιστοσύνης. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα υπάρξουν κάποιες δυσάρεστες στιγ-

μές με πρόσωπα που σας ενώνουν έντονα συ-

ναισθήματα. Πολύ πιθανόν να σας απογοητεύ-

σουν οι εξελίξεις μιας επαγγελματικής σας δρα-

στηριότητας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μια παραφωνία στα επαγγελματικά θα χαλάσει τα

σχέδια, αλλά και τη διάθεσή σας. Είναι καιρός να

αναλάβετε παραπάνω ευθύνες στα εργασιακά

σας και αυτό σας δημιουργεί αρκετό στρες και

ανασφάλεια. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα είναι δύσκολο να κρατήσετε μια τάξη

στα οικονομικά σας, όταν μάλιστα θα πρέπει να

πληρώσετε λογαριασμούς ή πράγματα που

έχουν καθυστερήσει να αποπληρωθούν. Ιδίως

εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια ανα-

τροπή στα σχέδιά σας και σε ό,τι αφορά τις πη-

γές των εσόδων σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Όσοι έχετε γεννηθεί το τελευταίο πενθήμερο του
ζωδίου σας δεν θα έχετε και την καλύτερη διάθε-
ση, ενώ τα πρόσωπα που βρίσκονται πάντα δίπλα
σας για κάποιο λόγο θα απομακρυνθούν και θα
νιώσετε απογοήτευση. Είστε, επίσης, έντονα δυ-
σαρεστημένοι με καταστάσεις που αφορούν πε-
ριουσιακά σας στοιχεία. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια μικρή ανατροπή θα συμβεί σήμερα σε θέμα-
τα που αφορούν τα επαγγελματικά σας, αλλά και
τις σχέσεις σας με πρόσωπα που βρίσκονται μέσα
στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Καλό είναι
να μη συζητήσετε για τα πράγματα που σας έχουν
ενοχλήσει, γιατί απλά δεν θα βρείτε το δίκιο σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια μικρή ανασφάλεια θα την έχετε σήμερα και ο
λόγος θα ξεκινήσει από κάποια οικονομικά θέμα-
τα, που δεν τα έχετε ρυθμίσει με τον πιο σωστό
τρόπο. Ίσως επίσης να απομακρυνθείτε από πρό-
σωπο του περιβάλλοντός σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με τη δύσκολη όψη σήμερα του Πλούτωνα με την
Αφροδίτη, έχετε μια παραπάνω αναστάτωση, κα-
θώς επηρεάζεται το δικό σας ζώδιο άμεσα. Μη
δυσκολέψετε τα πράγματα περισσότερο, απαι-
τώντας από τα αγαπημένα σας πρόσωπα να τα
εξουσιάζετε και να τα ελέγχετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους θα υπάρξουν κάποιες
περίεργες αντιδράσεις, που αφορούν άτομα από
το περιβάλλον σας. Ίσως, μάλιστα, να υπάρχουν
παρασκηνιακές συναντήσεις και μυστικά, που θα
σας στενοχωρήσουν οι αλήθειες που θα μάθετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σε μια περίεργη συγκυρία γεγονότων θα εξελιχ-
θεί η σημερινή μέρα, αφού μάλιστα θα έχουν να
κάνουν και με κάποια χρήματα. Μην εμπιστευτεί-
τε σήμερα την κρίση των άλλων και κυρίως ατό-
μων που έχετε κάποιες ανοιχτές οικονομικές
υποθέσεις μαζί τους. 
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Σήμερα η Αφροδίτη, συνδυαστικά με τη
Σελήνη, που θα σχηματίσουν μεταξύ
τους σύνοδο, θα έρθει σε αντιπαλότητα
με τον Πλούτωνα. Θα δημιουργήσουν μια

περίεργη έκρηξη συναισθημάτων και μοιραίων
καταστάσεων, αλλά ευτυχώς η όψη αυτή θα
είναι αρκετά αδύναμη, ανάμεσα σε πολλές
θετικές πλανητικές όψεις που έχουν ακολουθία
αυτές τις μέρες. 



Ο
πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επανέ-
λαβε χθες ενώπιον της Προέδρου της
Δημοκρατίας το αυτονόητο: ότι η κυβέρ-
νηση θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα

στους πολίτες και δεν θα αφήσει την κοινωνία
απροστάτευτη από την ενεργειακή κρίση. Το μήνυ-
μα δεν απευθυνόταν τόσο στους ίδιους τους πολί-
τες όσο κυρίως στους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι θα
συνέλθουν σε έκτακτη συνεδρίαση την ερχόμενη
Δευτέρα και Τρίτη στις Βρυξέλλες.

Και αυτό διότι μέχρι σήμερα, από την αρχή της
ανάληψης της εξουσίας, η κυβέρνηση έχει αποδεί-
ξει ότι διαθέτει την αποφασιστικότητα αλλά και την
ευελιξία να βρίσκει λύσεις στις πιο δύσκολες συν-
θήκες για να εκφράσει εμπράκτως τη στήριξή της
στους πολίτες.

Η μάχη στην πρωτεύουσα του Βελγίου θα είναι
δύσκολη. Πολύ δύσκολη και άνιση. Και τα προβλή-
ματα που χρήζουν άμεσων λύσεων σύνθετα και
πολύπλοκα. 

Από την άλλη πλευρά, τώρα είναι η ώρα. Ήδη, η
ΕΕ προσομοιάζει με αργοκίνητο υπερωκεάνιο,
όπως την έχει χαρακτηρίσει ο πρωθυπουργός, επι-
δεικνύοντας για μία ακόμη φορά αργά ανακλαστι-
κά και ακαμψία μπροστά στις ιστορικά δύσκολες
συνθήκες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια
σκηνή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην
Ουκρανία και μετά. 

Η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη το νέο, εθνικό σχέδιο
για τους καταναλωτές και αναμένονται οι πρώτες
σημαντικές ελαφρύνσεις, αρχής γενομένης από

τον Ιούνιο.  Με δεδομένο, ωστόσο, ότι ακόμα και
αύριο το πρωί αν τελείωνε ο πόλεμος -κάτι που δεν
διαφαίνεται στον ορίζοντα- θα απαιτούνταν αρκε-
τοί μήνες για να επανέλθει η αγορά σε μια σχετική,
έστω, κανονικότητα, όσα πακέτα στήριξης και αν
δώσει η κυβέρνηση, δεν αρκούν. 

Τα προβλήματα μοιάζουν με Λερναία Ύδρα.
Ένα κεφάλι κόβεις, δύο ξεφυτρώνουν. Το ηλε-
κτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο, η βενζίνη, τα τρόφι-
μα, οι υπηρεσίες. Όλα ακριβαίνουν με ρυθμούς
εξαντλητικούς για τα μεσαία και χαμηλά εισο-
δήματα. 

Η ανάγκη πρόσθετης βοήθειας από την Ευρώπη
είναι αυταπόδεικτη. Μια βοήθεια είτε χρηματοδο-
τική (με ανακύκλωση των δανείων από το Ταμείο
Ανάκαμψης) είτε με μια πιο δραστική παρέμβαση
στην αγορά του φυσικού αερίου.

Τα σημάδια πάνω από τον ευρωπαϊκό ουρανό
προοιωνίζονται μεγάλες μπόρες. Ήδη, οι σημαντι-
κές αυξήσεις που καταγράφονται στην τιμή του
φυσικού αερίου προκαλούν νευρικότητα και ανη-
συχία στα κράτη-μέλη, αλλά και τρόμο σε εκατομ-
μύρια καταναλωτές και επιχειρήσεις. 

Σε αυτό το σκηνικό, με τις προβλέψεις όλων των
αναλυτών, σημειωτέον, να κάνουν λόγο για μεγάλη
παγκόσμια ύφεση, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες κα-
λούνται να αποδείξουν ότι δικαίως εκατομμύρια
πολίτες τούς έχουν εμπιστευτεί τις τύχες τους. 

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη εκεί-
νης που με γενναιότητα -και ταχύτητα- δόθηκε κα-
τά την επέλαση της πανδημίας του κορονοϊού. 

Σε αυτήν τη μάχη που έρχεται, η Αθήνα δεν είναι
μόνη της. Πηγαίνει από κοινού με τις υπόλοιπες
χώρες του Νότου, που έχουν κατανοήσει σε βάθος
ότι κανένας προϋπολογισμός σε καμία ευρωπαϊκή
χώρα δεν μπορεί να σηκώσει τα βάρη που προκα-
λεί η έκρηξη στην αγορά ενέργειας που πυροδο-
τείται, δυστυχώς, συνεχώς από τη φωτιά της ρωσι-
κής εισβολής. 

Ο κ. Μητσοτάκης, και ορθά, ποντάρει πολλά στον
κοινό βηματισμό με τη Ρώμη, τη Μαδρίτη και τη Λι-
σαβόνα.

Εξίσου αποφασισμένες, όμως, θα προσέλθουν
και οι λεγόμενες και «φειδωλές» χώρες του ευρω-
παϊκού Βορρά που αντιστέκονται σθεναρά σε κοι-
νές αποφάσεις και γενναίες επιλογές. Και αυτό,
παρά το γεγονός ότι εσχάτως η Γερμανία έχει αρχί-
σει να βάζει λίγο «νερό στο κρασί της».

Αν δεν ληφθούν αποφάσεις που θα ανακουφί-
σουν άμεσα και δραστικά τα ευρωπαϊκά νοικοκυ-
ριά, θα το βρουν μπροστά τους. Και όχι μόνο οι ηγε-
σίες των πλέον ευάλωτων χωρών, αλλά και αυτές
μεγάλων και κραταιών οι οποίες και αυτές λύγισαν
ή κινδύνεψαν να λυγίσουν από τα βάρη των συνε-
πειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, στην πλειονότητά
τους τουλάχιστον, «στρατεύτηκαν» υπέρ του δί-
καιου και των αρχών της ελευθερίας και της ανε-
ξαρτησίας, τις οποίες πρεσβεύει η ΕΕ. Τώρα είναι η
σειρά της Ευρώπης να αποδείξει ότι είναι και ενω-
μένη και αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμ-
φέροντα των πολιτών της. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα 

Οι Ευρωπαίοι
ηγέτες καλούνται
να αποδείξουν ότι

δικαίως
εκατομμύρια

πολίτες τούς έχουν
εμπιστευτεί τις

τύχες τους

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL #ELLI32


