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Η
πυρκαγιά στο Πανόραμα Βούλας ήχησε
σαν καμπανάκι στην ανεμελιά του Σαββα-
τοκύριακου, σαν συναγερμός υπενθύμι-
σης πως και φέτος το καλοκαίρι θα είναι

δύσκολο, θα υπάρξουν πυρκαγιές που θα απειλή-
σουν τα ελληνικά δάση αλλά και τις κατοικημένες
περιοχές και θα ζήσουμε για ακόμη μια φορά με την
αγωνία. Και η φωτιά στην Αρτέμιδα χθες, προτού
καλά καλά σβήσει εκείνη στη Βούλα, ξύπνησε πρό-
σφατους εφιάλτες. Δύο πυρκαγιές στην Αττική μέσα
σε αυλές και κατοικίες, με το ημερολόγιο να δείχνει
αρχές Ιουνίου.

Για τα αίτια των δύο πυρκαγιών έχουν γραφτεί
ήδη πολλά και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, από εκείνα
του ατυχήματος ή αστοχίας υλικού μέχρι το σενά-
ριο του εμπρησμού. Για την αντιμετώπισή τους, τα
ανακλαστικά που έδειξαν οι συναρμόδιοι και τον

μεταξύ τους συντονισμό πάλι γράφτηκαν πολλά και
μάλιστα πολύ γρήγορα. Και αυτό, αν μη τι άλλο, δεί-
χνει και την ανησυχία αλλά και την καχυποψία
έναντι όλων όσοι έχουν θέση ευθύνης στην αντιμε-
τώπιση και τη διαχείριση μιας έκτακτης κατάστα-
σης, μιας κρίσης σίγουρα όχι προβλέψιμης τόσο
για την ένταση όσο και για τη διάρκειά της. «Ευαι-
σθησία και καχυποψία υπερβάλλουσες», θα μπο-
ρούσε να πει κάποιος, αλλά θα ήταν λάθος. Υπάρ-
χουν χίλιοι λόγοι για να είναι και καχύποπτοι αλλά
και ανήσυχοι σε υπερβολικό βαθμό οι πολίτες - δεν
είναι μόνο το παρελθόν που τους «σπρώχνει» προς
αυτή την κατεύθυνση.

«Το καλοκαίρι θα είναι σκληρό, γιατί όλες οι μετεω-
ρολογικές προγνώσεις δείχνουν ότι στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, που θεωρείται hotspot της
κλιματικής κρίσης, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα
και αυτό το καλοκαίρι», είπε ο υπουργός Κλιματικής

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επιβεβαιώνοντας
το βάσιμο της ανησυχίας. 

Και δίπλα στην αποστροφή τού καθ’ ύλην αρμοδίου
κάποιες σχετικές ειδήσεις. Η μια αφορά τις προσα-
γωγές υπόπτων για εμπρησμούς, στη μια περίπτωση
μάλιστα ο προσαχθείς είναι αλλοδαπός και μόλις αν-
τιλήφθηκε ότι έγινε αντιληπτός τράπηκε σε φυγή. Η
άλλη είναι ότι η πυρκαγιά στην Αρτέμιδα μπορεί να
προκλήθηκε από... μπάρμπεκιου, σύμφωνα με κά-
ποιες μαρτυρίες.

Και εκεί πάμε στο μόνο πράγμα που οφείλουν όλοι
οι πολίτες να κάνουν σε ό,τι αφορά τη στάση τους
απέναντι σε μια κρίση, να επαγρυπνούν και να είναι
υπεύθυνοι. Να παρακολουθούν και να ειδοποιούν
την Πυροσβεστική όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν
πάει καλά και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα σε ό,τι
αφορά την αποφυγή δημιουργίας επιπρόσθετων κιν-
δύνων τους «ύποπτους» μήνες.
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«H
Αθήνα αντιδρά με ψυ-
χραιμία, αποφασιστικότη-
τα και αυτοπεποίθηση,
έχει το διεθνές δίκαιο με

το μέρος της, ενεργοποιεί συμμάχους και
εταίρους, που καταδικάζουν απερίφρα-
στα τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και
την ικανότητα να υπερασπίσει αποτελε-
σματικά την κυριαρχία της και τα κυριαρ-
χικά της δικαιώματα», ήταν η απάντηση
του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη
Οικονόμου στην αυξανόμενη τουρκική
επιθετικότητα που εκδηλώνεται το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα. 

Όπως προκύπτει από αρμόδιες κυβερ-
νητικές πηγές, η Αθήνα όλες τις προηγού-
μενες ημέρες έθεσε επί τάπητος κάθε πι-
θανό και… απίθανο σενάριο τουρκικής
προκλητικότητας, από την εργαλειοποί-
ηση μεταναστών μέσω της αποβίβασής
τους σε βραχονησίδα, ώστε να σπεύσει
προς διάσωση το τουρκικό λιμενικό, έως
και την προκήρυξη οικοπέδου εντός του
παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου ή
στην περιοχή πλησίον της Κρήτης με την
επακόλουθη αποστολή στη συγκεκριμένη
περιοχή ερευνητικού σκάφους. Το μήνυ-
μα εξακολουθεί να είναι σαφές και πέραν
πάσης αμφισβήτησης: η Ελλάδα είναι
έτοιμη για παν ενδεχόμενο, ωστόσο, δεν
είναι εκείνη η δύναμη που θα πλειοδοτή-
σει στην ένταση ή θα κλείσει την πόρτα του
διαλόγου.

Ικανοποίηση από τη διεθνή 
κινητοποίηση

Στην κυβέρνηση εξακολουθούν να πι-
στεύουν πως το διεθνές σκηνικό, όπως
αυτό διαμορφώνεται τους τελευταίους
μήνες και ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, έχει χτυπητές διαφορές
με το αντίστοιχο του καλοκαιριού του
2020, όταν η Άγκυρα αποφάσισε να δοκι-
μάσει τις αντοχές της Αθήνας, διπλωματι-
κές και στρατιωτικές. Σε αυτό το συμπέ-

ρασμα συνηγορούν και οι καθαρές ως
προς τη στρατηγική επιλογή τους αντιδρά-
σεις εταίρων και συμμάχων αναφορικά με
τους τουρκικούς λεονταρισμούς. Στο φόν-
το των άκρως υποστηρικτών δηλώσεων
του Τζο Μπάιντεν και της ηγεσίας του
Κογκρέσου, αλλά και της απερίφραστης
καταδίκης της τουρκικής επιθετικότητας
από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μα-
κρόν, στο πλαίσιο της έκτακτης Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ στα τέλη του προηγούμε-
νου μήνα στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα επι-
κρατεί ικανοποίηση για την αποφυγή της
τακτικής των ίσων αποστάσεων, στην
οποία παραδοσιακά ρέπει το Βερολίνο,

όταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διέρ-
χονται περίοδο έντασης. Την αναδίπλωση
της γερμανικής καγκελαρίας, που επέκρι-
νε την τουρκική προκλητικότητα, διαδέχ-
θηκε η απόφαση του Όλαφ Σολτς να πα-
ρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο
της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης την προσεχή
Παρασκευή. Μία ημέρα πριν, η Γερμανίδα
υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμ-
ποκ θα βρίσκεται στην Αθήνα, όπου θα
συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και τον ομόλογό της Νίκο Δένδια, προτού
μεταβεί στην Άγκυρα για να δει τον Με-
βλούτ Τσαβούσογλου. Πάντως, ο κυβερ-

νητικός εκπρόσωπος αρκέστηκε να χαρα-
κτηρίσει θετικό το γεγονός πως η Άγκυρα
αποφάσισε εντέλει να εκπροσωπηθεί στη
Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης διά
του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμοδίου
επί ευρωπαϊκών θεμάτων, κ. Καϊμακτσί. 
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Έτοιμοι για παν ενδεχόμενο 

Συναγερμός σε όλο το Αιγαίο
από αέρος, ξηράς και
θάλασσας, αλλά η Ελλάδα 
δεν θα πυροδοτήσει ένταση

Μήνυμα στην Τουρκία μέσω της Ουκρανίας έστειλε ο
πρωθυπουργός κατά την ομιλία του για τα εγκαίνια της
έκθεσης «Ποσειδώνια 2022». 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να στα-
ματήσει ο πόλεμος στην Ανατολική Ευρώπη προκειμέ-
νου να μπει ένα τέλος στους αυταρχικούς ηγέτες: «Η
συγκυρία και η νομιμότητα ζητούν και από τη ναυτιλία

να συμμεριστεί την ανάγκη να επιστρέψει η σταθερό-
τητα στην υφήλιο. Ο πόλεμος να τελειώσει και μαζί του
να αποτραπεί το καταστροφικό μοντέλο των αυταρχι-
κών ηγετών που με οποιοδήποτε τίμημα ή πρόσχημα
θα καταπατούν τα σύνορα των γειτόνων τους. Πρόκει-
ται για καθήκον όλου του πολιτισμένου κόσμου με κό-
στος σήμερα, αλλά με μεγάλο κέρδος αύριο». 

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη ζωτική
σημασία της ναυτιλίας μας στη διεθνή αυτή συγκυρία
και στον καθοριστικό της ρόλο για τον εφοδιασμό της
ΕΕ. «Την κρίσιμη συμμετοχή της στην παγκόσμια δια-
κίνηση καυσίμων. Τους κινδύνους που διατρέχει, όπως
η περιπέτεια των δύο τάνκερ μας στο Ιράν», είπε χαρα-
κτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Να τελειώσει το μοντέλο των ολιγαρχών»

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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«Θ
ερμό» καλοκαίρι προμη-
νύουν οι ακραίες προκλή-
σεις της Άγκυρας, με τον
Ερντογάν και τους επιτε-

λείς του να αναβαθμίζουν την προκλητι-
κότητά τους, μιλώντας πλέον ανοιχτά για
κατάληψη ελληνικών νησιών.

Η Αθήνα προετοιμάζεται για όλα τα εν-
δεχόμενα, εκπονώντας σχέδια για την αντι-
μετώπιση ακόμη και των πιο δυσμενών σε-
ναρίων, ενώ σε απόλυτη ετοιμότητα βρί-
σκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε, όταν
και αν απαιτηθεί, να αποτρέψουν μια επι-
θετική ενέργεια εναντίον της χώρας μας.

Τον τόνο των προκλήσεων δίνουν καθη-
μερινά με τηλεοπτικές τους εμφανίσεις
στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης αλλά
και απόστρατοι αξιωματικοί που ανήκουν
στο στενό περιβάλλον του Ερντογάν, οι
οποίοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητούν την
κατάληψη ελληνικών νησιών του Ανατολι-
κού Αιγαίου. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς
αναφορές στο παράνομο και ανυπόστατο
ιδεολόγημα της «αποστρατιωτικοποί-
ησης» από την τριανδρία της Άγκυρας, τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον υπουργό Εξω-
τερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον
υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, στή-
νουν σκηνικό έντασης, την ώρα που ο
Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να θέτει ως
στόχο για το 2023 -χρονιά εκλογών στην
Τουρκία- την υλοποίηση της «Γαλάζιας
Πατρίδας» και με δηλώσεις του απειλεί να
πετάξει τους Έλληνες στη θάλασσα.

Τα σενάρια
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ελληνική

πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν θα παρασυρ-
θεί στο παιχνίδι της έντασης που θέλει η
Τουρκία, όμως δηλώνει έτοιμη να υπερα-
σπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
της δικαιώματα. Αν και κανείς δεν είναι σε

θέση να προβλέψει πού και πότε θα μπο-
ρούσε να εκδηλωθεί μια κρίση, εντούτοις
τα Επιτελεία ετοιμάζουν τις κατάλληλες
απαντήσεις για κάθε απειλή. Ανώτατες
στρατιωτικές πηγές αποκαλύπτουν στην
«Political» τα δύο βασικά σενάρια που
βρίσκονται υπό εξέταση.

Το πρώτο θέλει την Άγκυρα να προχωρά
στην ανάπτυξη ερευνητικού σκάφους ή
πλωτού γεωτρύπανου σε περιοχές που
βρίσκονται στις παρυφές της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας, την Κύπρο ή ακόμη και
στη θαλάσσια ζώνη που επιχειρεί να δε-
σμεύσει με το παράνομο «τουρκολιβυκό»
μνημόνιο. Το σενάριο αυτό χαρακτηρίζεται
ως «ελεγχόμενης έντασης» και μοιάζει με
επανάληψη της κρίσης του 2020. Μια τέ-

τοια ενέργεια θα προκαλέσει, φυσικά, την
κινητοποίηση της Ελλάδας με ανάπτυξη
ναυτικών μονάδων και ευρύτερη κινητο-
ποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο
είναι ένα σενάριο από το οποίο η Άγκυρα
μπορεί να απεμπλακεί σχετικά εύκολα,
όπως έγινε και πριν από δύο χρόνια.

Ωστόσο, μεγαλύτερες πιθανότητες
φαίνεται να συγκεντρώνει το σενά-
ριο που θέλει την Τουρκία να κλιμα-
κώνει επικίνδυνα όχι στην Ανατολική
Μεσόγειο αλλά στο Αιγαίο. Η τουρκι-
κή αντιπολίτευση προσπαθεί να
«στριμώξει» τον Ερντογάν σε ένα σε-
νάριο «lose-lose», το οποίο δεν μπο-
ρεί να κερδίσει αλλά ούτε και να
αποφύγει. Και αυτό διότι, αν ο Τούρ-
κος πρόεδρος αποφασίσει να προ-
καλέσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο
ή, ακόμη χειρότερα, να επιδιώξει
κρίση τύπου « Ίμια» όπως τον παρό-
τρυνε ο Ρεπουμπλικάνος Κεμάλ Κι-
λιντσάρογλου, η απάντηση που θα
λάβει θα είναι συντριπτική και είναι

σχεδόν βέβαιο ότι θα σημάνει και το
πολιτικό του τέλος.

Ετοιμότητα
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρί-

σκονται σε εγρήγορση για την αντιμετώπι-
ση κάθε πιθανού σεναρίου. Πρακτικά, αυ-
τό σημαίνει ότι οι χρόνοι αντίδρασης
έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς τόσο το
προσωπικό όσο και τα μέσα τίθενται σε
ετοιμότητα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα
ζητηθεί η αναβολή συντηρήσεων που
μπορούν να περιμένουν, ώστε όλα τα μέ-
σα, κυρίως μονάδες του Πολεμικού Ναυ-
τικού και αεροσκάφη της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, να έχουν υψηλές διαθεσιμότη-
τες, ενώ θα ακολουθήσουν συστάσεις στο
προσωπικό να έχει σχετικά γρήγορη και
εύκολη πρόσβαση στις μονάδες όπου
υπηρετεί. Σε εγρήγορση, φυσικά, παρα-
μένουν και τα τμήματα των Ειδικών Επι-
χειρήσεων που περιλαμβάνουν Αμφίβι-
ους Καταδρομείς, το Ειδικό Τμήμα Αλεξι-
πτωτιστών, το Τάγμα Εναέριου Ανεφοδια-
σμού, ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών
και Έρευνας και Διάσωσης.

Έμφαση δίνεται και στην παρακολού-
θηση των ενεργειών της Τουρκίας, κα-
θώς στο «μικροσκόπιο» μπαίνει πλέον η
συγκέντρωση δυνάμεων στην άλλη
πλευρά του Αιγαίου αλλά και πληροφο-
ρίες για ανάκληση αδειών και αύξηση
διαθεσιμοτήτων. 

Τα πιο επικίνδυνα σημεία 
είναι στη θαλάσσια ζώνη 
που εδώ και καιρό επιχειρεί 
να δεσμεύσει με το παράνομο
«τουρκολιβυκό» μνημόνιο

Τα 2+1
σενάρια
του «θερμού»
καλοκαιριού 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Άρθρο-βόμβα Τούρκου δημοσιογράφου για την Κύπρο
Εξαιρετικά πιθανό να προσαρτήσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

τα Κατεχόμενα στην Τουρκία το 2023 θεωρεί ο Τούρκος αρθρογράφος Νταγχάν Ιράκ
στην τουρκική ιστοσελίδα «Ντικέν». Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Τούρ-
κου αρθρογράφου, «πρώτον, ο Ερντογάν έχει στον νου του κάποιο σχέδιο, προκει-
μένου να μπορέσει να σώσει τις εκλογές του 2023, που όλες οι μέχρι στιγμής δημο-
σκοπήσεις δείχνουν ότι θα χάσει. Η προτεραιότητα είναι οπωσδήποτε εκλογές σε
συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Ξέρουμε τι είδους πλεονέκτημα εξασφάλισε αυτό στις
εκλογές του 2017 και του 2018 μετά τη 15η Ιουλίου (2016)», και προσθέτει: «Η πιθα-
νότητα νίκης του Ερντογάν στις εκλογές του 2023 εξαρτάται από τη δημιουργία μιας
εθνικής υπόθεσης, η οποία θα μπορέσει να υπερισχύσει των υφιστάμενων προβλη-
μάτων και το σύρσιμο της αντιπολίτευσης σε εκείνη τη μαύρη τρύπα ανάμεσα στην
έλλειψη πολιτικής και την υποταγή. Η προσάρτηση της Κύπρου, τα θεμέλια της οποί-
ας τέθηκαν τώρα με το “πρωτόκολλο συνεργασίας”, μπορεί να είναι το τέλος όχι μό-
νο των Τουρκοκυπρίων, αλλά και της δημοκρατικής Τουρκίας».



Ο
λα τα δεδομένα πάνω στο τρα-
πέζι θέλει να έχει ο πρωθυ-
πουργός προτού λάβει τις τελι-
κές του αποφάσεις για το αν η

χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές το
φθινόπωρο. 

Η αβεβαιότητα που επικρατεί στο διε-
θνές περιβάλλον σε όλα τα μέτωπα ενόψει
του επερχόμενου χειμώνα είναι ο βασικός
λόγος που στο Μαξίμου εξετάζουν το εν-
δεχόμενο να στήσουν νωρίτερα τις κάλ-
πες. Το κλίμα που θα επικρατήσει στην
κοινή γνώμη το επόμενο διάστημα θα παί-
ξει κομβικό ρόλο στις όποιες αποφάσεις
λάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να καταγρά-
φουν διεύρυνση της διαφοράς της ΝΔ από
τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επίσκεψη Μη-
τσοτάκη στην Ουάσιγκτον, ωστόσο στο
Μαξίμου θέλουν να μετρήσουν συγκεκρι-
μένα στοιχεία στις έρευνες που διενερ-
γούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα
από τα πρώτα ζητήματα είναι αν οι πολίτες
τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών.
Πάντως, στις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας η
πλάστιγγα γέρνει υπέρ της εξάντλησης
της τετραετίας. Εκλογολόγοι εκτιμούν ότι
η άποψη αυτή έχει να κάνει κυρίως με τη

στάση που ακολουθεί ο πρωθυπουργός
για το επίμαχο ζήτημα, καθώς το μεγαλύ-
τερο ποσοστό όσων θέλουν κάλπες την
άνοιξη του 2023 προέρχεται από ψηφο-
φόρους της ΝΔ.

Παράλληλα, η όξυνση του πολιτικού
κλίματος απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που
συνέβη κατά την ομιλία του πρωθυπουρ-
γού στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ ανεβάζον-
τας κατακόρυφα τους τόνους απέναντι
στον Αλέξη Τσίπρα, είναι ένα ακόμη στοι-
χείο προς διερεύνηση. Στην περίπτωση
που η συγκεκριμένη στρατηγική αυξήσει
τη «γαλάζια» κομματική συσπείρωση, τό-
τε δεν αποκλείεται όσο πλησιάζουμε προς
τις εκλογές να δούμε να κορυφώνονται οι
επιθέσεις προς την Κουμουνδούρου. Μην
παραλείπουμε το γεγονός ότι η αντιμετώ-
πιση της τουρκικής προκλητικότητας και η
διεύρυνση των συμμαχιών έχουν ενισχύ-
σει σημαντικά τα ποσοστά δημοτικότητας
του πρωθυπουργού απέναντι στον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η σύγκριση
Επίσης, η σύγκριση μεταξύ των κυβερ-

νήσεων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το
ποιος από τους Κυριάκο Μητσοτάκη και
Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αντιμετωπίσει
καλύτερα τα κρίσιμα ζητήματα της χώρας,
όπως την οικονομία και τα εθνικά θέματα,
είναι δύο τομείς στους οποίους δίνουν ιδι-
αίτερη βαρύτητα στο Μαξίμου. Μέχρι
στιγμής προηγείται ο πρωθυπουργός,
όπως και στο θέμα των αλλαγών που προ-
ωθούνται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

τις οποίες στηρίζει ένα μεγάλο ποσοστό
από ψηφοφόρους που προέρχονται από
τον χώρο του παραδοσιακού Κέντρου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να είναι
έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα, καθώς οι
πρώτες κάλπες -όποτε αυτές και αν στη-
θούν- θα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες λόγω
του συστήματος της απλής αναλογικής
που θα διεξαχθούν. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με το ενδεχόμενο της «χαλα-
ρής» ψήφου από τη στιγμή που ο πρωθυ-
πουργός έχει δεσμευτεί για δεύτερη
εκλογική αναμέτρηση, προκαλεί ανησυ-
χία στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω ενδέχεται να
ανατραπούν από τις πυρκαγιές του καλο-
καιριού και από τον τρόπο που θα τις αντι-

μετωπίσει η Πολιτική Προστασία, που
έκανε λόγο για μια δύσκολη θερινή περίο-
δο. Πάντως, η αντίδραση που υπήρξε στη
φωτιά που ξέσπασε στα νότια προάστια
ήταν άμεση και για αυτό τον λόγο δεν εί-
χαμε σοβαρές ζημιές σε σπίτια, παρά τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
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Η αβεβαιότητα στο διεθνές
περιβάλλον και ο επερχόμενος
δύσκολος χειμώνας θα παίξουν
κομβικό ρόλο στις επιλογές του
πρωθυπουργού

Με το εντυπωσιακό ποσοστό του 88,6%, νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
εξελέγη ο Ορφέας Γεωργίου, ο οποίος διαδέχτηκε τον Παύλο Μαρινά-
κη, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της
ΝΔ. 

Ο μόλις 28 χρόνων δικηγόρος δήλωσε υπερήφανος για την ευθύνη
που αναλαμβάνει. «Η ΟΝΝΕΔ είναι η μεγαλύτερη και πιο δυναμική
πολιτική νεολαία της Ελλάδας και της Ευρώπης και ελπίζω πως όλοι
μαζί ενωμένοι θα την ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά, συνδιαμορφώ-
νοντας το μέλλον μας στην Ελλάδα του 2030», είπε χαρακτηριστικά
στις πρώτες του δηλώσεις.

Σε μια περίοδο που οι νέοι αποστρέφονται την πολιτική, η «γαλάζια»
νεολαία στο 13ο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε αύξησε σημαντικά
τον αριθμό των μελών της. Είναι ενδεικτικό ότι από τα 70.000 μέλη και

παρά το γεγονός ότι αποχώρησαν περίπου 9.000 άτομα λόγω ηλικια-
κού ορίου, η ΟΝΝΕΔ ανέβασε τους αριθμούς σε 83.000 μέλη. Μάλι-
στα, το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία από 24-
32 ετών.

Το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του, εξέλε-
ξε τα 120 νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των 15 εκπροσώπων
στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Συνολικά, ψήφισαν 1.588 σύνεδροι,
ενώ μετά το πέρας της καταμέτρησης βρέθηκαν 1.567 έγκυρα ψηφο-
δέλτια, 9 λευκά και 12 άκυρα. Οι δέκα πρώτοι σε σταυρούς είναι οι
Γούτας Απόστολος (551), Λεμπέσης Παναγιώτης (546), Νίκας Μιχαήλ
(544), Φυτόπουλος Ιωάννης (518), Κακαρή Στεφανία (513), Μπεκατώ-
ρος Γρηγόριος (509), Κορωνιά Αικατερίνη (498), Σταυρόπουλος Σταύ-
ρος (492), Ξιούφης Ιωάννης (479) και Καψιώχας Γεώργιος (475).

Ο Ορφέας Γεωργίου νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Τα εκλογικά δεδομένα
που εξετάζει το Μαξίμου



Ο
ι εσωκομματικές διεργασίες
του τελευταίου καιρού στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν ολοκληρωθεί
και τόσο o πρόεδρος όσο και τα

στελέχη ετοιμάζονται πυρετωδώς για τις
εκλογές που αναμένονται το φθινόπωρο.

Στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος
τα μολύβια έχουν πάρει… φωτιά, αφού τα
μέλη της περνούν ώρες γράφοντας και
σβήνοντας ονόματα και διαμοιράζοντας
αρμοδιότητες, ενώ οι Νομαρχιακές Επι-
τροπές ανά την Ελλάδα ετοιμάζουν τα
σχέδια δράσης για το καλοκαίρι και τη γε-
νικότερη «επιχείρηση εξωστρέφειας»
που ήδη έχει ξεκινήσει να διεκπεραιώνει
ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρόγραμμα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για το καλοκαίρι προβλέπει περιο-
δείες τόσο του προέδρου όσο και των
στελεχών σε όλη την Ελλάδα, με ομιλίες
και «κουβεντούλες» με τοπικούς φορείς,
παράγοντες και πολίτες.

Η ατζέντα έχει κλείσει
Στον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ξεκάθαρη η

ατζέντα πάνω στην οποία θα κινηθεί κατά
το επόμενο διάστημα, αλλά και κατά την
προεκλογική περίοδο. Σε πρώτο επίπεδο, η
Κουμουνδούρου θα «χτυπήσει» στους το-
μείς: οικονομία-ακρίβεια, κρατικός μηχα-
νισμός-πολιτική προστασία και, φυσικά, τα
εθνικά θέματα, τα οποία το τελευταίο διά-
στημα μας απασχολούν όλο και περισσότε-
ρο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα υπάρχει η
αναφορά στην Παιδεία καθώς και στα
σκάνδαλα, με υποθέσεις τύπου Novartis. 

«Κύκλοι» της Προοδευτικής Συμμα-
χίας, μιλώντας στην «Political» για τις επι-
κείμενες πρόωρες εκλογές, εμφανίζονται
σίγουρoι για τη νίκη. Από την άλλη, όμως,
«παλιές καραβάνες», που κατέχουν την
πολιτική εμπειρία και γνωρίζουν πως η
κάλπη είναι συνήθως «γκαστρωμένη»,
μας μετέφεραν μια άλλη εκτίμηση. 

Σε συνάρτηση με τις πρόσφατες επιλο-
γές του προέδρου αναφορικά με τη Γραμ-
ματεία του κόμματος, κάποιοι από τους
παλιούς της Κουμουνδούρου πιστεύουν
πως η δεύτερη φορά Αριστερά είναι μα-
κριά. Μάλιστα, στην ερώτησή μας, απάν-
τησαν με τη ρητορική ερώτηση, «μα θέλει
ο Τσίπρας να κυβερνήσει;».

Οι ίδιοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν
υπάρχουν προσωπικότητες που θα μπο-
ρέσουν να στελεχώσουν με επιτυχία μια
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού οι εποχές
άλλαξαν και το 2015 είναι πια «ιστορία».

Κρίση αξιοπιστίας…
Αναφέρθηκαν επίσης στη δημοσκόπη-

ση της Prorata που δημοσίευσε το Σαββα-
τοκύριακο η «Εφημερίδα των Συντακτών»
και δίνει ακόμη και σήμερα σαφές προβά-
δισμα στον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημο-
κρατία: «Είναι ενδεικτική αυτή η δημο-
σκόπηση πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί ύστε-
ρα από όλα όσα έχουν γίνει (πανδημία,
ακρίβεια, σκάνδαλα, Παιδεία) να κεφα-
λαιοποιήσει την αντίδραση του κόσμου.
Υπάρχει, δηλαδή, σαφής κρίση αξιοπι-
στίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι
ίδιες πηγές, δεν είναι μόνο πρόβλημα του
Τσίπρα όσα θα φέρει μαζί του το φθινόπω-
ρο, αλλά θα είναι και πρόβλημα του Μη-
τσοτάκη και οποιουδήποτε κληθεί από τον
λαό να κρατήσει τα ηνία της χώρας. 

Τα νέα κύματα ακρίβειας που θα έλθουν
πάνω στα ήδη υπάρχοντα θα είναι δυσβά-
σταχτα για τον Έλληνα φορολογούμενο. Ο
τουρισμός θα αφήσει κάποια χρήματα, τα
οποία όμως θα διατεθούν για τους φόρους
που θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι
μέχρι τα Χριστούγεννα. Όπως δείχνουν τα
μέχρι τώρα δεδομένα, ο πόλεμος στην
Ουκρανία θα συνεχίζεται, με αποτέλεσμα
οι ελλείψεις σε σοβαρά είδη πρώτης
ανάγκης να είναι ορατές στην καθημερι-
νότητα. Τα ταμεία δεν θα έχουν να παρου-
σιάσουν πλεόνασμα, ενώ ένα θερμό επει-
σόδιο στο Αιγαίο θα είναι αυτό που θα τα-
ρακουνήσει ολόκληρο το ευρωπαϊκό πο-
λιτικό στερέωμα. Τέλος, κανείς δεν ξέρει
πώς θα εξελιχθεί από Οκτώβριο η πανδη-
μία της Covid-19 και σε τι κατάσταση θα
βρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
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Οι παλαιοί 
της Κουμουνδούρου 
εκτιμούν πως η δεύτερη φορά
Αριστερά είναι μακριά και 
το 2015 είναι πλέον ιστορία

Θέλει ο Αλέξης να ξανακυβερνήσει;
Τι κρύβει η επίθεση
στον Γρ. Δημητριάδη
Να πλήξει τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη
στοχεύοντας στον Γρηγόρη Δημητριάδη επι-
χειρεί το μιντιακό σύστημα-«πιστόλια σε
διατεταγμένη υπηρεσία», που το τελευταίο
διάστημα έχει αναλωθεί στη δημοσίευση
«αποκαλύψεων» για εμπλοκή του γενικού
γραμματέα και διευθυντή του Πρωθυπουργι-
κού Γραφείου σε υπόθεση υποκλοπών και
επιχειρηματική δραστηριότητα που αντίκει-
ται στη θεσμική ιδιότητά του. Και μάλιστα οι
«εκτελεστές» των συμβολαί-
ων επικαλούνται την
«αδέσμευτη και
ερευνητική δημο-
σιογραφία», προ-
ϊόν της οποίας εί-
ναι τα χτυπήματα
κατά του Δημητριάδη,
για να προσδώσουν αξιο-
πιστία στα εφευρήματά τους.
Με μια κακοσχεδιασμένη συρραφή στοιχεί-
ων και «στοιχείων» και σύνδεση fake news,
μια καταγγελία για υποκλοπή από έναν
«ερευνητή δημοσιογράφο» προσπαθεί να
πάρει μορφή... Watergate σε βάρος της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη ή, τουλάχιστον, αυτό
επιδιώκεται από τις εφημερίδες που πρό-
σκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την υπόθεση,
που «μπάζει» από παντού, επιχειρείται η
σύνδεση του διευθυντή του Πρωθυπουργι-
κού Γραφείου με την εταιρεία που έχει το κα-
κόβουλο λογισμικό, που υποτίθεται ότι παρα-
κολουθούσε τον συγκεκριμένο δημοσιογρά-
φο. Και ο μακαρίτης ο Λε Καρέ έσκισε όλα τα
προσχέδια των βιβλίων του!
Πέραν του ότι σηκώνει... πολλή κουβέντα ότι
τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν επιβεβαι-
ώνουν την παρακολούθηση του τηλεφώνου
του «ερευνητή δημοσιογράφου», εκεί που
πραγματικά γίνονται άλματα λογικής και
φτάνουμε στη μυθοπλασία είναι στη σύνδε-
σή τους με το Πρωθυπουργικό Γραφείο, η
οποία δεν προκύπτει από πουθενά.
Και προκαλεί απορία πώς στις εφημερίδες,
που υιοθέτησαν το «προϊόν της ερευνητι-
κής δημοσιογραφίας», δεν είδαν ότι ο
«πρωταγωνιστής» είναι ο ίδιος που ισχυρι-
ζόταν πως επί Τσίπρα οι μισοί Έλληνες πα-
ρακολουθούσαν τους άλλους μισούς! Δεν
θυμήθηκαν πώς λοιδορούσαν τότε τον «δη-
μοσιογράφο» και τις αποκαλύψεις του; Ξέ-
χασαν πως τότε ο ίδιος άνθρωπος ήταν
«βαλτός» από μυστικές υπηρεσίες τρίτων
χωρών και δάκτυλος εξωθεσμικών κέν-
τρων για να κάνει κακό στην κυβέρνηση
Τσίπρα; Τώρα έγινε αξιόπιστος στα ΜΜΕ της
Κουμουνδούρου προκειμένου να επιτεθεί
στον Δημητριάδη και στον Μητσοτάκη;
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Μου λένε ότι στα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας βλέπουν τη γνώριμη φιγούρα του Χρίστου Βερε-
λή, ο οποίος επισκέπτεται και βλέπει κόσμο και παλιούς κομματάρχες. Όπως λέει ο ίδιος, θα
κατέβει βουλευτής στον νομό έπειτα από χρόνια και μάλιστα με τα χρώματα της Νέας Δημοκρα-
τίας. Τουλάχιστον έτσι λέει εκείνος… 

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Ισχυρό δίδυμο 
Καιρίδη - Ντόρας 

Το δίδυμο Ντόρα Μπακογιάννη - Δημήτρης
Καιρίδης έχει γίνει πλέον «διάσημο», αφού βρέ-
θηκαν σε μια ακόμη ανοικτή συζήτηση,
αυτήν τη φορά στη συζήτηση που
διοργάνωσε η Ελληνοαμερικανι-
κή Ένωση με τίτλο «Ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία: Ο και-
νούργιος κόσμος. Γεωστρατη-
γική - οικονομία - Εκκλησία -
επισιτισμός». Μαζί τους ήταν ο
Γιάννης Μανιάτης, ο Αλέξανδρος
Μασαβέτας, ενώ συντόνιζε ο δημο-
σιογράφος Μάκης Προβατάς.
Αξίζει να πούμε ότι πρώτη φορά
πήρε μέρος η Ντόρα Μπακο-
γιάννη σε εκδήλωση της Ελλη-
νοαμερικανικής Ένωσης. Η δρα-
στήρια Ένωση έχει καλέσει εδώ
και χρόνια πολλούς πρωτοκλασάτους
βουλευτές, είχε παραβρεθεί και ο πρωθυπουρ-
γός όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. 

Μνημείο του ΥΠΠΟ 
η Οικονόμειος
Σχολή
Τσαριτσάνης

Ως νεώτερο μνημείο του
υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ)
χαρακτηρίστηκε η Οικονόμειος
Σχολή στη Θεσσαλία με απόφαση του
Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την UNESCO Λά-
ρισας, αυτό έγινε εφικτό έπειτα από προσωπική
φροντίδα του Γραφείου του Πρωθυπουργού μέ-
σω του διευθυντή Γρηγόρη Δημητριάδη, σε συ-
νεργασία με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη.

Μου λένε ότι ο -κατ’ επίφαση- «γαλάζιος» δήμαρχος Ιστιαίας
Γιάννης Κοτζιάς παίζει μικροπολιτικά παιχνίδια και προσπαθεί
να ξαναεκλεγεί παίρνοντας τις ψήφους των συριζαίων και
όλων όσοι αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Για αυτό και δημο-
σίως βγήκε και είπε ότι τίποτα δεν έχει γίνει για τη Βόρεια Εύ-
βοια, ενώ έχουν προχωρήσει αρκετά έργα… Για τις λεκτικές
του ανακολουθίες μίλησε στο κυβερνητικό briefing και ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. 

ΑΞΙΖΕΙ…
Μου λένε ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

ζύγισε όλα τα ενδεχόμενα και πλέον κλίνει
προς την πλευρά να μην κατέβει κάπου υπο-
ψήφιος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα
ενδιαφερόταν για κάποιον υπουργικό θώκο,
αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ερέθι-
σμα ή πρόθεση από το Μέγαρο Μαξίμου. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Το παρασκήνιο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Μπακογιάννη
Πραγματοποιήθηκε τελικά χθες

το μεσημέρι το πολυθρύλητο ραν-
τεβού του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου
και του δημάρχου Αθηναίων Κώ-
στα Μπακογιάννη. 

Η συνάντηση είχε και τους συμ-
βολισμούς της, καθώς έγινε στην
αίθουσα «Παύλος Μπακογιάν-
νης» -προς τιμήν του πατέρα του
δημάρχου- στο κτίριο της οδού
Κατεχάκη. Η πλευρά Θεοδωρικά-
κου μαζί με τον Λευτέρη Οικονό-
μου αλλά και τον αρχηγό της

Αστυνομίας κ. Σκούμα παρουσία-
σε στον κ. Μπακογιάννη και τους
αντιδημάρχους που ήταν συνο-
δεία του -έλειπε ο καθ’ ύλην αρ-
μόδιος αντιδήμαρχος Β. Κορο-
μάντζος λόγω Covid- όλα τα στοι-
χεία από τις επιχειρήσεις-σκούπα
που έχουν γίνει στο κέντρο της
Αθήνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις
πηγές μας, η παρουσίαση δεν
έτυχε της θετικής αντίδρασης του
κ. Μπακογιάννη. Με άλλα λόγια,
θεώρησε τα στοιχεία ελλιπή. Πα-
ράλληλα, ζήτησε περισσότερους

αστυνομικούς στο κέντρο της
Αθήνας. Τότε του εξήγησαν ότι
υπάρχει το αμετάθετο στην Ελλη-
νική Αστυνομία -δηλαδή, δεν με-
τατίθεται κάποιος αν δεν συμφω-
νήσει- και ότι θα μπορούν να απο-
δεσμευτούν αστυνομικοί στις γει-
τονιές της Αθήνας μόνο όταν προ-
χωρήσει ο νόμος που ψηφιοποιεί
υπηρεσίες και μειώνει τα πάρερ-
γα για τους αστυνομικούς. Υπήρξε
κατανόηση. Θα έλεγε κανείς ότι το
κλίμα ήταν καλό αλλά με... απο-
στάσεις. 

Ε
ύκολες λύσεις δεν υπάρ-
χουν, ούτε κρυμμένα λε-
φτά, όμως στην κυβέρνηση
ξύνουν τον πάτο του βαρε-

λιού για να βρουν δημοσιονομικό χώ-
ρο και να μειώσουν τον ΦΠΑ στα τρό-
φιμα, όπως του ξέφυγε του Άδωνι... 

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη
για τις τιμές των καυσίμων και τη λή-
ψη νέων μέτρων ο υπουργός δήλω-
σε: «Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι
υπάρχει πρόβλημα στον κόσμο από
τις τιμές των καυσίμων. Προσπαθού-
με να βρούμε μια λύση που να χωρά-
ει στον προϋπολογισμό μας και ταυ-
τόχρονα να βοηθάει τους συμπολίτες
μας. Το ποια θα είναι αυτή η λύση,
δεν το ξέρω. Έχουμε και αυτή την
εβδομάδα αλλεπάλληλες συσκέψεις
με το οικονομικό επιτελείο για να

δούμε τα νούμερα και τι πραγματικά
μπορεί να γίνει. Μη νομίζει κανένας
ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις ή
κρυμμένα χρήματα». 

«Οι μειώσεις ΦΠΑ σε κάποια βασι-
κά είδη διατροφής είναι ένα από τα
εξεταζόμενα σενάρια. Όποια μέτρα
όμως λαμβάνουμε υπέρ του κόσμου

για να τον ελαφρύνουμε πρέπει να εί-
ναι πολύ καλά υπολογισμένα για να
μη δημιουργήσουμε ανησυχία στις
αγορές ότι η κυβέρνησή μας για πολι-
τικούς λόγους τινάζει την μπάνκα
στον αέρα. Αν οι αγορές εκλάμβαναν
έτσι μια απόφασή μας, αυτό θα είχε
μια απότομη αύξηση των επιτοκίων
δανεισμού της χώρας, άρα αύξηση
επιτοκίων δανεισμού των τραπεζών,
άρα αύξηση των επιτοκίων δανει-
σμού των επιχειρήσεων και των νοι-
κοκυριών που έχουν δάνεια στις τρά-
πεζες. Άρα, ό,τι θα τους δίναμε από τη
μία θα το χάναμε από την άλλη. Οι κι-
νήσεις στην οικονομία πρέπει να γί-
νονται προσεκτικά, δεν μπορούμε να
ανακοινώνουμε μέτρα κάθε εβδομά-
δα». Άντε μπας και δούμε καμιά
άσπρη μέρα.

Του ξέφυγε του 
Άδωνι για τον ΦΠΑ



Σκοτωμός στον αέρα του Open με βαρύτατους
χαρακτηρισμούς μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και
Γιώργου Τσίπρα. Ο υπουργός Ανάπτυξης παρε-
νέβη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» όταν οι
Μπάμπης Παπαδημητρίου, Γιώργος Τσίπρας
και Κώστας Σκανδαλίδης μιλούσαν για την πο-
λύκροτη υπόθεση της Novartis. Οι δύο άνδρες
αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, με τους παρου-
σιαστές της εκπομπής να προσπαθούν να τους
επαναφέρουν στην τάξη. «Αυτά που λέτε είναι
βλακείες, είναι βλακείες, κύριε, και βαρέθηκα
να ακούω βλακείες στην τηλεόραση από αν-
θρώπους σαν και εσάς… Έρχεσαι, συκοφαν-
τείς έναν συνάδελφο και έναν οικονομικό ει-
σαγγελέα και λες ότι με συγκαλύπτει και δεν
ντρέπεσαι... Γελοίε!», του είπε ο Άδωνις και
άναψαν τα αίματα. «Είσαι και φαίνεσαι. Και
ένοχος είσαι και σε καλύπτει ο νόμος Βενιζέ-
λου. Θα με πεις γελοίο, δεν ντρέπεσαι λίγο;»,
του απάντησε ο κ. Τσίπρας.

ΒΒιβλίο για τη μικρασιατική
εκστρατεία ο Κουμουτσάκος

Το βιβλίο του «Μικρασιατική Εκστρατεία - Ει-
κόνες και Μνήμες» παρουσιάζει σήμερα στις
6.30 το απόγευμα στην Παλαιά Βουλή ο βουλευ-
τής Βόρειου Τομέα
της ΝΔ Γιώργος Κου-
μουτσάκος. Το βιβλίο
έχει προλογίσει ο
πρωθυπουργός και
περιέχει, μεταξύ άλ-
λων, ανέκδοτες φω-
τογραφίες από τη μι-
κρασιατική εκστρα-
τεία, συγκεκριμένα
από την πορεία του 44ου Συντάγματος Πεζικού
από τα περίχωρα της Σμύρνης έως το Κάλε Γκρό-
το στον δρόμο προς την Άγκυρα. Στην εκδήλωση
για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρόεδρος της Βου-
λής Κ. Τασούλας και ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας
και Φιλαδελφείας Γαβριήλ.

Στις 8 Ιουνίου βγαίνει στο σφυρί μία από
τις οικίες του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, το
πρώην κτήμα Βορρέ στην Ανάβυσσο. Στο
εσωτερικό του οικήματος φιλοξενούνταν η
συλλογή Εμφιετζόγλου, η οποία περιλάμ-
βανε 750 έργα αποκλειστικά Ελλήνων δημι-
ουργών από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το
πολυτιμότερο απόκτημα της συλλογής είναι
το «Κρυφό σχολειό» του Νικόλαου Γύζη, το
οποίο ο κ. Εμφιετζόγλου απέκτησε το 1993
έναντι του αστρονομικού ποσού των 187,5
εκατ. ευρώ, ενώ στη συλλογή περιλαμβά-
νονται έργα και άλλων διάσημων ζωγρά-
φων (Λύτρα, Βολονάκη, Μαλέα, Θεόφιλο).
Ακούγεται ότι ο νέος αγοραστής τα κάνει
όλα σκούπα για 3 εκατ. ευρώ.

Μου λένε ότι «ψήνεται»
μεγάλος γάμος στον
Πειραιά. Άκουσα δη-
λαδή ότι γνωστός πο-
λιτικός εντός του κα-
λοκαιριού θα παν-
τρευτεί τη θυγατέρα
μεγαλοπαράγοντα του
λιμανιού. Οι άνθρωποι δεν
έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημα, οπότε
δεν θα προβώ σε αποκαλύψεις ονομάτων.
Μακάρι να τους έρθουν όλα δεξιά και με το
καλό να περάσουν τα στεφάνια.

Περί εξόδου 
της Τουρκίας 
από το ΝΑΤΟ

H
απομάκρυνση της Τουρκίας από το ΝΑ-
ΤΟ δεν είναι μια απλή διαδικασία, αφού
η Συμμαχία δεν διαθέτει τον απαραίτη-

το μηχανισμό για την αποπομπή ενός συμμά-
χου. Από την άλλη, 29 μέλη του ΝΑΤΟ θα μπο-
ρούσαν να αποσύρουν τη δέσμευση του άρ-
θρου 5 της συλλογικής άμυνας από την Τουρ-
κία, με στόχο να αναστείλουν τη συμμετοχή της
και την όποια βοήθεια λαμβάνει από τη Συμμα-
χία. Ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν πάντως φλερτάρει
φουλ με την έξοδό του από το ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος
πρόεδρος άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το
θέμα της αλλαγής στάσης στο ΝΑΤΟ, λέγοντας
τώρα ότι «δεν πρόκειται να αλλάξει η στάση
μας, αν δεν ικανοποιηθούν οι προσδοκίες μας»,
κάτι που δεν είχε πει ποτέ μέχρι σήμερα ο ίδιος.
Υποστήριξε, τέλος, ότι «το σύστημα που έχει
χτίσει η Δύση για να προστατεύσει τη δική της
ασφάλεια και ευημερία καταρρέει». Αν και το
σενάριο της αποχώρησής του από το ΝΑΤΟ δεν
έχει ισχυρές πιθανότητες, δεν θα πρέπει να
αγνοείται, ακόμα και αν εντάσσεται στα γνωστά
εκβιαστικά διλήμματα του Ερντογάν. 

Μη νομίζετε ότι μόνο στη ΝΔ
έχουμε love stories. Και στον
ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά τα πάνε σε
αυτό τον τομέα. Μαθαίνω ότι

κορυφαίο στέλεχος της Κου-
μουνδούρου είναι τρελά ερω-

τευμένο με νεαρά Συριζαία, η οποία έχει πλού-
σια πολιτική δράση στην επαρχία. Μάλιστα, ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την προωθεί με νύχια και
με δόντια ώστε να είναι υποψήφια στον τόπο κα-
ταγωγής της. 

ΤΡΙΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Δεν σώζεται ούτε 
ο πίνακας του Γύζη

«Ψήνεται» γάμος 
στον Πειραιά

Χ
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υ «Σφαγή» Άδωνι - Τσίπρα

Νέα ελληνογαλλική
συμφωνία

Δεν υπάρχει μόνο η ελληνογαλλική συμφω-
νία για τις φρεγάτες και την αμυντική συνδρο-
μή. Υπάρχει και η ελληνογαλλική συμφωνία του
υφυπουργού Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανω-
λάκη. Εξηγούμαι… Πριν από μέρες ο υφυ-
πουργός βρέθηκε στις Κάννες και υπέγραψε
συμφωνία με τους Γάλλους για τις κινηματο-
γραφικές παραγωγές. Η νέα συμφωνία υπο-
στηρίζει εμπράκτως τα κινηματογραφικά έργα
μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, δι-
ευκολύνει τη συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών
σε ελληνογαλλικές συμπαραγωγές, ενώ ενι-
σχύει την εξωστρέφεια των Ελλήνων παραγω-
γών και καλλιτεχνικών συντελεστών και τη συ-
νεργασία τους με τη γαλλική κινηματογραφική
βιομηχανία, τη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Τέ-
λος, παρέχεται «γαλλική ιθαγένεια» στις ταινίες
των συμβαλλόμενων Ελλήνων παραγωγών. 



Τo
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Πηγμένη η Τετάρτη για τους βουλευτές
Η ερχόμενη Τετάρτη θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για

τους βουλευτές, αφού θα έχουμε αρκετές πολιτικές εκδη-
λώσεις. Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ θα κάνει πολιτική
ομιλία στις 19.00 στο ξενοδοχείο «InterContinental», κα-
θώς ανταποκρίθηκε άμεσα στην εντολή Μητσοτάκη για
εξωστρέφεια και ετοιμότητα όλων των κεντρικών στελε-
χών της ΝΔ. Μία ώρα μετά, στις 20.00, θα παρουσιάσει το βι-
βλίο του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης, όπου αναμένεται πλήθος βουλευτών και άλλων υπουργών.
Επίσης, μαθαίνω ότι οι Πειραιώτες βουλευτές ίσως αργήσουν λίγο στις προηγούμε-
νες εκδηλώσεις, καθώς στον Πειραιά θα υπάρξει εκδήλωση προς τιμήν των Γιάννη
Καψή και Απόστολου Νεράντζη, δύο Μικρασιατών βουλευτών.

Μετά το Κίεβο και Άγιον Όρος
Σας έγραψα την περασμένη εβδομάδα ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει ζητήσει να οργανωθούν η επίσκεψή του στο
Κίεβο και η συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι
επιτελείς του πρωθυπουργού ετοιμάζουν αυτή την αποστολή
και μία ακόμη εξίσου σημαντική. Πού αλλού θέλει να πάει
προσεχώς ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των περιοδειών του
ανά την Ελλάδα; Στο Άγιον Όρος. Και έχει ζητήσει από το επι-
τελείο του στο Μέγαρο Μαξίμου να του προγραμματίσει την
επίσκεψη. Σημειώνεται ότι θα είναι η πρώτη του επίσκεψη
ως πρωθυπουργού στον Άθω. Και θα πραγματοποιηθεί σε μια
κρίσιμη συγκυρία από πολλές απόψεις.
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Η καμπάνια 
του Μαξίμου
Μέσα στο καλοκαίρι οι επιτελείς του
πρωθυπουργού ετοιμάζουν μια
καμπάνια προβολής των μεγάλων
μεταρρυθμίσεων που έχει
καταφέρει η ΝΔ παρά τις
δυσκολίες του
κορονοϊού και του
πολέμου στην
Ουκρανία.
Εξέχουσα θέση σε
αυτή την καμπάνια
θα έχουν οι εξής
υπουργοί: ο Κυριάκος
Πιερρακάκης που άλλαξε συνολικά
το κράτος, η Νίκη Κεραμέως που
αναβάθμισε τον ρόλο της δημόσιας
εκπαίδευσης και ο Κωστής
Χατζηδάκης που γύρισε το παιχνίδι
με τον ΕΦΚΑ και τις συντάξεις.
Ξέρω, κάποιοι θα ενοχληθούν.
Ξιδάκι. 

Ροπή προς τον
λαϊκισμό
Μου μεταφέρθηκε η πληροφορία ότι
οι σύμβουλοι του προέδρου Αλέξη
τού είπαν να μη λέει συνεχώς για
οριζόντια μείωση ΦΠΑ σε όλα τα
προϊόντα και στον ειδικό φόρο της
βενζίνης, διότι
δημοσιονομικά δεν
στέκει κάτι τέτοιο.
Αυτό του είπαν οι
σύμβουλοι από το
περίφημο και
εξαφανισμένο think
tank που σύστησε
πριν από κάνα χρόνο ο κ.
Τσίπρας. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος
ζύγισε τα δεδομένα μόνος του και
έκρινε πως πρέπει να πάει σε αυτό
που πουλάει. Οριζόντια μείωση ΦΠΑ
και όποιον πάρει ο Χάρος. Να
φανταστώ, δεν χρειάστηκε και
πολλή ώρα να τον πείσει ο Θανάσης. 

Η ιστορία που ακολουθεί έχει αρχί-
σει να ψιθυρίζεται εντόνως στα πολι-
τικά και στα δημοσιογραφικά πηγα-
δάκια και αφορά πασίγνωστο Έλληνα
πολιτικό που πριν από κάποια χρόνια
πιάστηκε σε σάουνα με δύο μαύρα
αλλοδαπά αγόρια. Μην πάει ο νους
σας στο κακό... Του έβαζαν κρέμα και
αφρό ξυρίσματος. Τότε βέβαια δεν
ήταν πολιτικός, αθλητής ήταν, αλλά η
συγκινητική αυτή ιστορία έρχεται
πάλι στις πολιτικές κουβεντούλες.
Κακές γλώσσες, λέω εγώ. Τον ζη-
λεύουν επειδή είναι... ανοιχτό μυαλό
και αγαπάει όλες τις φυλές.

ΚΚΕ κατά Σίμου, αλλά
δεν τους πέρασε… 

Τελικά, δεν τον πτόησαν οι αντιδράσεις
κάποιων κουκουέδων έξω από το κτίριο
όπου γινόταν η σύσκεψη για τη Βόρεια Εύ-
βοια, παρουσία του Σταύ-
ρου Μπένου, στην
Αιδηψό. Ο λόγος
για τον Σίμο Κε-
δίκογλου, υφυ-
πουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης,
ο οποίος τελικά,
παρά τις αντιδρά-
σεις, εισήλθε έπειτα
από λίγο στην αίθουσα και παρακολούθησε
κανονικά τη σύσκεψη για τα έργα αποκατά-
στασης στην περιοχή. Την επόμενη μέρα η
περιοδεία του συνεχίστηκε, αφού μαζί με
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελ-
λάδας Ιερώνυμο πήγε στη μονή του Οσίου
Δαυίβ, στις Ροβιές κοντά, που γλίτωσε την
καταστροφή -πραγματικό θαύμα- ενώ
όλες οι γύρω περιοχές κάηκαν.

Ο Νίκος και η πρωθυπουργία...

Ε
ίναι γνωστό ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ πιέζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει ξεκά-
θαρη θέση ποιον θέλει για πρωθυπουργό σε περίπτωση που προκύψουν κυ-
βερνήσεις συνεργασιών. Στο ΠΑΣΟΚ αποφεύγουν να πουν ονόματα και επα-

ναλαμβάνουν επίμονα «ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα». Υπάρχει άραγε κάποιο άλλο
πρόσωπο που θα ήθελαν στο ΠΑΣΟΚ; Το ρεπορτάζ μου λέει «όχι». Τα πράγματα εί-
ναι πιο απλά και όχι τόσο σύνθετα όσο κάποιοι ενδεχομένως εκτιμούν. Αργά αλλά
σταθερά, ο Νίκος Ανδρουλάκης χτίζει το προσωπικό του ηγετικό προφίλ για να μπο-
ρέσει κάποια στιγμή να πει καθαρά: «Εγώ για πρωθυπουργός». Προφανώς και δεν
βιάζεται να πει κάτι τέτοιο σε αυτό το πολιτικό timing. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι χρει-
άζεται να ωριμάσουν και άλλο οι συνθήκες για να βγει μπροστά με αυτό το αφήγη-
μα, όμως αυτή είναι η αλήθεια. Άλλο πρόσωπο δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε. Το πότε
θα βγει μπροστά ο Ανδρουλάκης θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της πρώτης
κάλπης. Πόσο κοντά θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Συ-
νεπώς μην περιμένετε να προτείνει κάποιον άλλον για πρωθυπουργό. Η έκπληξη θα
είναι ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, αν και εφόσον βεβαίως αποφασίσει κάτι τέτοιο ο λαός.
Αυτά μαθαίνω εγώ από Χαριλάου Τρικούπη.
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Όσοι κάθε Τρίτη διαβάζετε τα tips Πολιτικής Επι-
κοινωνίας και έχετε απορίες για την «ταυτότητά
τους», θα πάρετε όλες τις απαντήσεις. Είναι μικρές
έξυπνες φράσεις, μικρά αφηγήματα έπειτα από κα-
τανάλωση σκέψης που γίνονται αντιληπτά χωρίς
την απαίτηση πρόσθετης εγκεφαλικής επεξεργα-
σίας. Γράφονται και προσφέρονται μέσα από την
καρδιά της επικαιρότητας με ειδικό πολιτικό βάρος
και μακριά από την αστόχαστη ελευθεριότητα του
καφενειακού λόγου και των τηλεοπτικών αντιπα-
ραθέσεων. Κάθε Τρίτη έχουμε ένα μαιευτήριο ιδε-
ών και μεθόδων τής διά βίου μάθησης της πολιτι-
κής επικοινωνίας. Ένα μαθησιακό σημειωματάριο
της πολιτικής που θα σας βγάλει από τη δύσκολη
θέση όταν βρεθείτε. Περισσότερα tips Πολιτικής
Επικοινωνίας στον οδηγό Ευ Πολιτεύεσθαι 333+1
tips και σε ειδική τιμή για τους αναγνώστες της
«Political». 
1. Μερικοί πολιτικοί διαβάζουν τη χώρα μέσα από

τα γυαλιά της δικής τους κοσμοθεωρίας. 
2. Αρχηγοί πολιτικών κομμάτων τίθενται συνεχώς

στη διάθεση των γεγονότων, αλλά τα γεγονότα

αδιαφορούν και τους προσπερνούν. Από κοντά
και οι πολίτες-ψηφοφόροι.

3. Η επίκληση σε «μυστικές» δημοσκοπήσεις, όταν
δεν συμφέρουν οι «φανερές», είναι άλλα λόγια
να αγαπιόμαστε και η μπάλα στην εξέδρα. Πολ-
λές φορές οι «μυστικές» δημοσκοπήσεις γρά-
φονται από τους ίδιους, από το στομάχι τους!

4. Οι εκάστοτε «πηγές» ενημερώνουν, καλλιεργούν
σκόπιμα ή ακούσια τα μέσα ενημέρωσης και πα-
ραμένουν στο προσκήνιο μέχρι να διαψευστούν
κατηγορηματικά από τις αποδείξεις, τα πραγμα-
τικά γεγονότα.

5. Η εμπιστοσύνη είναι το «συμβόλαιο τιμής» που
υπογράφεται από τον πολιτικό με τον πολίτη, αλ-
λά δεν τηρείται στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων. Δικαιολογίες πάντα υπάρχουν.

6. Οι εκλογές είναι μονοήμερη «πώληση». Αν η
καμπάνια δεν ενθουσιάσει το κοινό, δεν θα δείτε
«ψήφους» στο εκλογικό ταμείο. Όπως και στα
καταναλωτικά προϊόντα. Λίγες οι πωλήσεις και
άδεια τα ταμεία από μια μέτρια διαφήμιση του
προϊόντος. 

7. Για πολλούς πολιτικούς το όνομά τους είναι «φίλ-
τρο εμπιστοσύνης» για τον πολίτη-ψηφοφόρο.

8. Η πολιτική είναι αδιάφορη από τη θέση του θεα-
τή. Γίνε πρωταγωνιστής και νιώσε το μεγαλείο
που ακολουθεί τον τίτλο του πρώτου πολίτη. 

9. Στην πολιτική μεγαλύτερη σημασία έχει για έναν
πολιτικό η ηθική πτώχευση πάρα η οικονομική.

10. Στο εμπόριο υπάρχουν οι «βιτρίνες» των κατα-
στημάτων, στο Διαδίκτυο οι λεγόμενοι «influ-
encers» και στην πολιτική οι «πυρήνες». Όλοι
την ίδια δουλειά κάνουν. Πουλάνε. 

11. Όταν είστε στην αντιπολίτευση, η στρατηγική του
«στενού κορσέ» πρέπει να τηρείται για τα πάντα
που εκπορεύονται από την κάθε εξουσία. 
Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-

κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 Tips.
Μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερί-
δας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή
των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε! Για παραγγε-
λίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνή-
στε στο email: grammateia@nkmediagroup.gr ή
στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Π
αρά τις δυσκολίες, η χώρα μας μπορεί να
παρουσιάζει ανάπτυξη σημαντικότερη από
τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες,

να μειώνει την ανεργία, να στηρίζει την οικονομία
και την κοινωνία.

Η χώρα μας πέρυσι πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη ελάφρυνση από φόρους στον ΟΟΣΑ. Πρόσφα-
τα εξόφλησε, επιτέλους, πρόωρα τα δάνεια του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τον Αύγουστο
αναμένεται να ολοκληρωθεί η έξοδος από την ενι-
σχυμένη εποπτεία, ανοίγοντας τον δρόμο για την
κατάκτηση του μεγάλου στόχου της επενδυτικής
βαθμίδας μέσα στο 2023.

Αυτός ο δρόμος προς τα εμπρός θα ήταν κρίμα να
ανακοπεί. Γιατί είναι ο δρόμος που θα αλλάξει τη
μοίρα της χώρας και των πολιτών της. Και βέβαια
αυτός ο δρόμος αφορά ιδιαίτερα τους νέους. Για
αυτό όταν με το καλό έρθει η νέα τετραετία, αυτή,
πρώτα και πάνω από όλα, θα είναι αφιερωμένη στις
ανησυχίες της νεολαίας.

Αυτή η νεολαία θα μπορεί επιτέλους να αποφοι-
τήσει από ένα πανεπιστήμιο της γνώσης. Ή από μια
επαγγελματική σχολή που θα δημιουργεί περιζή-
τητους επαγγελματίες. 

Αυτή η νεολαία θα μπορεί να βρει εργασία, όχι με
μέσο, αλλά χάρη στα προσόντα της. Θα μπορεί να
βρει μια καλά αμειβόμενη θέση εργασίας λόγω των
πολλών και σημαντικών επενδύσεων που έχουν
αρχίσει να εισρέουν στη χώρα.

Και βέβαια ειδική προτεραιότητα θα αποτελέσει
το πρόβλημα της προσωπικής στέγης. Ένα πρό-
βλημα στο οποίο συμπυκνώνονται οι περισσότερες
δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ένα νέο κο-
ρίτσι, ένα νέο αγόρι.

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλήρες σχέδιο,
που περιλαμβάνει όλες τις λύσεις και αξιοποιεί
όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες: ανεκμετάλλευ-
τη περιουσία του Δημοσίου, αντικίνητρα και κίνη-
τρα για να απελευθερωθούν διαμερίσματα που πα-
ραμένουν επί χρόνια κλειστά, συνεργασία της νέας
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με τον Οργανι-
σμό Εργατικής Κατοικίας, συμπράξεις με τον ιδιω-

τικό τομέα ώστε να ανακαινιστούν παλιές στέγες
και να αποδοθούν προς ενοικίαση σε προσιτό τίμη-
μα ή να κατασκευαστούν νέες φοιτητικές εστίες
στα πανεπιστήμια.

Όλες αυτές οι πολιτικές, οι οποίες αποτελούν
προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού και θα
ανακοινωθούν σύντομα από την κυβέρνηση, θα
υλοποιηθούν στη δεύτερη τετραετία της Νέας Δη-
μοκρατίας. Θα συμπληρώσουν το σημαντικό έργο
για τους νέους που προηγήθηκε, όπου μεταξύ άλ-
λων μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη μεγάλη αύξηση
του κατώτατου μισθού, το επίδομα των 2.000 ευρώ
για κάθε νέα γέννηση και τις αλλαγές στην Παιδεία.

Αφιερωμένη στις ανησυχίες της νεολαίας 
η δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας

τoυ 
Βασίλη 
Φεύγα

Γραμματέας
Στρατηγικού
Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας
στη ΝΔ
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Σ
ε προεκλογική ετοιμότητα έθεσε
και επίσημα το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Αν-
δρουλάκης μετά την ολοκλήρωση
των διαδικασιών για την εκλογή των

31 μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και του
Ανδρέα Σπυρόπουλου στη θέση του γραμ-
ματέα του κόμματος. Η σύνθεση του ανώτα-
του κομματικού οργάνου όπως και η Κεντρι-
κή Επιτροπή χαρακτηρίζονται από ανανέω-
ση αλλά και ενότητα, αφού αντιπροσω-
πεύονται όλες οι πτέρυγες.

Στον 6ο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη εί-
ναι πεπεισμένοι ότι το αργότερο μέχρι τον
Οκτώβριο θα έχουν προκηρυχθεί εκλογές
και σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να αιφ-
νιδιαστούν. Οι τελευταίες εκκρεμότητες
έχουν να κάνουν με τη συμπλήρωση των
ψηφοδελτίων που σε ένα πολύ μεγάλο πο-
σοστό είναι έτοιμα και στη διαμόρφωση του
προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αν-
δρουλάκης δεν θέλει να χάσει έδαφος από
το θετικό κλίμα που επικρατεί για το κόμμα
του, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής ραστώνης,
και για αυτό κάλεσε τα στελέχη του «να βά-
λουν στον πάγο τα σχέδια για διακοπές» και
να βρεθούν κοντά στην κοινωνία.

«Ο δημοκρατικός κόσμος αναζητά μια νέα
ελπίδα και απέδειξε ότι αγκαλιάζει το εγχεί-
ρημα της αναγέννησης της παράταξης. Και
εμείς από την πλευρά μας δεν έχουμε άλλο

περιθώριο -ούτε δικαιολογία- να τους απο-
γοητεύσουμε. Τώρα είναι η μεγάλη ευκαι-
ρία, να επιστρέψουμε πρωταγωνιστές», επι-
σήμανε ο κ. Ανδρουλάκης. Την ίδια στιγμή, η
Χαριλάου Τρικούπη περνάει στην αντεπίθε-
ση μετά τα πυρά που δέχτηκε από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ με αφορμή την υπόθεση Novartis και ει-
δικά το αλλοιωμένο έγγραφο του FBI, όπου
διαπιστώθηκε αφαίρεση του ονόματος του
Ανδρέα Λοβέρδου. «Δεν θα επιτρέψω σε
παρακρατικούς μηχανισμούς να κρατούν σε
ομηρία το κόμμα. Για αυτό καλώ το υπουρ-
γείο Εξωτερικών να δώσει καθαρές απαντή-
σεις χωρίς μισόλογα σε όσα βλέπουν το φως

της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες»,
είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας
στο ίδιο ύφος: «Αν νομίζουν Δεξιά και ΣΥΡΙ-
ΖΑ ότι θα ανακόψουν αυτήν τη νέα πορεία,
είναι γελασμένοι. Ό,τι και να σχεδιάζουν στο
παρασκήνιο θα είναι ηττημένοι και εμείς νι-
κητές». Ενδεικτικό, δε, της στήριξης που δί-
νεται στον πρώην υπουργό είναι ότι συμπε-
ριλαμβανόταν στη λίστα με τα ονόματα που
πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τα μέλη
του Πολιτικού Συμβουλίου όπου και εξελέ-
γη. Για την ιστορία, στη συνεδρίαση της ΚΕ
του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή ο Ανδρέας Σπυρό-
πουλος εξελέγη νέος γραμματέας της Κεν-

τρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ -
Κινήματος Αλλαγής, συγκεντρώνοντας 281
ψήφους σε σύνολο 319, ποσοστό, δηλαδή,
88%. Ωστόσο έχει τη σημασία του ότι καταμε-
τρήθηκαν 36 λευκά και 2 άκυρα. 

Η ανθρωπογεωγραφία του ΠΣ
Στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο που πρότει-

νε ο κ. Ανδρουλάκης, πρώτος με 216 ψή-
φους εξελέγη ο στενός συνεργάτης του,
Στέφανος Ξεκαλάκης, ενώ ακολουθούν
δύο ακόμη στελέχη από το επιτελείο του, ο
Δημήτρης Μάντζος με 184 και ο Νίκος Μή-
λης, στέλεχος της διοίκησης του ΤΕΕ, με
179 ψήφους.  Ακολουθούν και συμπληρώ-
νουν την πρώτη δεκάδα οι Χρυσόγονος,
Σαουλίδης, Χρονοπούλου, Δαλαμπούρα,
Μπέη, Μαρκογιαννάκη και ο πρώην
υπουργός Πέτρος Ευθυμίου. 

Με σχετικά μικρές διαφορές μεταξύ τους
ακολούθησαν οι Μαρία Καναβάκη, Γιάννης
Μεϊμάρογλου, Κώστας Σκανδαλίδης, Γ. Αλε-
ξόπουλος, Παύλος Χρηστίδης, Β. Αποστό-
λου, Γιώργος Γιάνναρος, Δανάη Τσακάλου,
Χάρης Καστανίδης, Θ. Σκαφίδας, Π. Κου-
κουλόπουλος, Χαρά Κεφαλίδου, Ανδρέας
Λοβέρδος, Κ. Παπαγεωργόπουλος, Μανώ-
λης Χριστοδουλάκης, Φίλιππος Σαχινίδης,
Τόνια Αντωνίου, Θόδωρος Μαργαρίτης, Δη-
μήτρης Οικονόμου, Έφη Χαλάτση και Πωλί-
να Λάμψα. 

Το «νέο αίμα» στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
- Κινήματος Αλλαγής δεν σηματοδοτεί μόνο την ηλι-
κιακή ανανέωση. Κυρίως πρόκειται για πρόσωπα
αυτοδημιούργητα, που το καθένα μέσα από την προ-
σωπική του διαδρομή προσωποποιεί την κοινωνική
ελληνική πραγματικότητα: του brain drain, της δημι-
ουργικής Ελλάδας και του πολιτισμού. 

Η Ελένη Χρονοπούλου εκλέχτηκε τέταρτη στη σει-
ρά κατάταξης, με μεγάλο ποσοστό σταυροδοσίας
που την έφερε ψηλότερα και από γνώριμα πρόσωπα
της πολιτικής. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακό στο Διεθνές και
Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Βέλγιο. Τα τελευταία τρία χρόνια ερ-
γάζεται ως νομική σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών). Δύτρια
και δρομέας, ρίχτηκε δυναμικά στον αγώνα αντοχής της πο-
λιτικής.

Ξεχωρίζει επίσης η συμμετοχή του γνωστού ηθοποιού και
σκηνοθέτη Γεράσιμου Σκαφίδα. Είναι απόφοιτος του Τμήμα-
τος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ
και της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος
Κουν». Δουλεύει ως επαγγελματίας ηθοποιός από το
2009. Εδώ και έξι χρόνια είναι καλλιτεχνικός και οικο-

νομικός διευθυντής της Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Θεατρικής
Εταιρείας ΜΥΘΩΔΙΑ. Παράλληλα
έχει την καλλιτεχνική και οικονο-
μική διεύθυνση του θεάτρου «Άνε-
σις». 

Η Όλγα Μαρκογιαννάκη είναι αντι-
πρόεδρος Πολιτικών Μηχανικών Ελ-
λάδος, διδάκτωρ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με με-
ταπτυχιακές σπουδές στο Columbia
University. Είναι ιδρυτικό στέλεχος νε-

οφυούς εταιρείας τεχνοβλαστού και διαθέτει πολυετή εμ-
πειρία στον τομέα της έρευνας και στην ακαδημαϊκή διδα-
σκαλία. Επί σειρά ετών δραστηριοποιείται και στη μελέτη,
επίβλεψη και διαχείριση έργων. Διαμένει στην Κοζάνη με
την οικογένειά της.

Στη Χαριλάου Τρικούπη
βλέπουν εκλογές μέσα 
στον ερχόμενο Οκτώβριο

ΠΑΣΟΚ: Η «επέλαση» των 40ρηδων 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Το «νέο αίμα» στο Πολιτικό Συμβούλιο 

Όλγα Μαρκογιαννάκη Eλένη Χρονοπούλου Γεράσιμος Σκαφίδας
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«Γ
κάζι» για την απόκτηση των
F-35 πατάει η Αθήνα, με το
επίσημο αίτημα προς την
αμερικανική κυβέρνηση

για 1+1 μοίρες αεροσκαφών 5ης γενιάς
να αποστέλλεται στα τέλη αυτής της
εβδομάδας ή το αργότερο στις αρχές της
επόμενης.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η ομάδα
του JPO, του ειδικού γραφείου του αμερι-
κανικού Πενταγώνου που είναι υπεύθυνο
για τις πωλήσεις του F-35, βρισκόταν στην
Αθήνα και συμμετείχε στις πυρετώδεις
προετοιμασίες με την πολιτική και στρα-
τιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, ώστε η LoR να συνταχθεί το ταχύ-

τερο δυνατό καθώς, όπως τονίζουν πηγές
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στη
διαδικασία αυτή κάθε λεπτό μετράει.

Τι περιλαμβάνει η επιστολή
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-

cal», με το αίτημα που θα στείλει, η Αθήνα
θα ζητάει ενημέρωση για το κόστος και τη
διαθεσιμότητα 20 αεροσκαφών F-35, με
δικαίωμα προαίρεσης για μία ακόμη μοί-
ρα, δηλαδή για 20 επιπλέον μαχητικά,
ώστε σε βάθος χρόνου να διαθέτει 40
ετοιμοπόλεμα «στελθ» F-35. 

Η επιστολή θα περιλαμβάνει ερώτηση
για το είδος και το κόστος των υποδομών
που απαιτούνται, με αρμόδιες πηγές να
εξηγούν ότι, αν η Πολεμική Αεροπορία
επιλέξει να τοποθετήσει τα F-35 σε βάση
η οποία διαθέτει σύγχρονες εγκαταστά-
σεις και συστήματα ασφαλείας, θα επι-
τευχθούν ακόμη ταχύτεροι χρόνοι ενσω-
μάτωσης των μαχητικών στο ελληνικό
οπλοστάσιο και, μάλιστα, με το χαμηλότε-
ρο δυνατό κόστος.

Η ελληνική LoR θα ζητάει ακόμη πλη-
ροφορίες για την εκπαίδευση των χειρι-
στών του αεροσκάφους, όπως η διάρκεια,
το κόστος και ο τόπος που θα εκπαιδευ-
τούν οι πρώτοι πιλότοι. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η επιστολή θα περιλαμβάνει
και αίτημα της Ελλάδας για την εγκατά-
σταση τεσσάρων εξομοιωτών, ώστε οι πι-
λότοι να εισάγονται στο νέο περιβάλλον
5ης γενιάς σταδιακά, από το έδαφος,
αφού, ως γνωστόν, δεν υπάρχουν διθέσια
F-35. Εντατική θα είναι και η εκπαίδευση
των τεχνικών που θα αναλάβουν τον κρί-
σιμο ρόλο να κρατούν ψηλά τις διαθεσι-
μότητες του υπερσύγχρονου αεροσκά-
φους. Τέλος, με την επιστολή που θα στεί-
λει στο Πεντάγωνο, η Αθήνα θα ζητάει να
συμπεριληφθεί το κόστος για την εν συνε-
χεία υποστήριξη του μαχητικού, ενώ θα
γίνεται αναφορά σε «ταχείες παραδό-
σεις», ώστε τα πρώτα F-35 να προσγει-
ωθούν στην Ελλάδα στα τέλη του 2027.
Άλλωστε, όπως προβλέπει η αναθεωρη-
μένη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας

Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερι-
κανός πρόεδρος εξουσιοδοτείται να επι-
σπεύσει τις διαδικασίες, ώστε το πρό-
γραμμα να λάβει χαρακτήρα «κατεπείγον-
τος».

Η Αθήνα από την πλευρά της θέλει να
ολοκληρώσει τις διαδικασίες όσο το δυ-
νατόν συντομότερα, ώστε αφενός να εκ-
μεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα στο αμερι-
κανικό Κογκρέσο, το οποίο θα κληθεί να
επικυρώσει το ελληνικό αίτημα, και αφε-
τέρου να εξασφαλίσει μια καλή θέση στη
γραμμή παραγωγής, καθώς όλο και πε-
ρισσότερες Αεροπορίες επιλέγουν το F-
35 ως το αεροσκάφος του μέλλοντος.

«Απάντηση» στα τουρκικά UAV
Την ίδια ώρα, το ελληνικό Επιτελείο

ετοιμάζει τη δική του «απάντηση» στα
τουρκικά Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη,
τα οποία σχεδόν καθημερινά πραγματο-
ποιούν παραβιάσεις του Εθνικού Εναέρι-
ου Χώρου και υπερπτήσεις πάνω από ελ-
ληνικά νησιά. Ακόμη και χθες, ένα τουρκι-
κό UAV πέταξε πάνω από την Κίναρο, ενώ
πριν από λίγες ημέρες αντίστοιχο drone
έκανε δύο υπερπτήσεις πάνω από την
Κανδελιούσσα. 

Το σχέδιο που εξετάζει η Αθήνα αφορά
την τοποθέτηση σταθμών εδάφους σε νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι θα
«τυφλώνουν» τα τουρκικά Bayraktar μέ-
σω παρεμβολών. Το αποτέλεσμα θα είναι
τα UAV να αποπροσανατολίζονται ή ακόμη
και να χάνουν τελείως την επαφή τους με
το κέντρο ελέγχου τους. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, τέτοιου είδους συστήματα δια-
θέτουν το Ισραήλ και η Νότιος Αφρική και
ήδη βρίσκονται σε προχωρημένες συζη-
τήσεις με την ελληνική πλευρά, η οποία
αναμένεται να οριστικοποιήσει τη συμ-
φωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Αθήνα ζητάει ενημέρωση για 
το κόστος και τη διαθεσιμότητα 
20 F-35, με δικαίωμα προαίρεσης 
για μία ακόμη μοίρα 
ετοιμοπόλεμων αεροσκαφών

Πατάει «γκάζι» η Αθήνα 
για την απόκτηση των F-35 



Οι ΗΠΑ άναψαν «πράσινο» για μεταφορά πετρελαίου από Βενεζουέλα στην Ευρώπη
Δύο ευρωπαϊκές εταιρείες πετρελαίου, η ιταλική ENI

και η ισπανική REPSOL, αναμένεται να αρχίσουν εντός
του Ιουλίου να μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα
στην Ευρώπη, για να καλυφθούν ποσότητες που θα εκλεί-
ψουν λόγω του δυτικού εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. 

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι ΗΠΑ άναψαν το
«πράσινο φως» για τη μεταφορά του πετρελαίου τον πε-
ρασμένο μήνα. Εκτιμάται ότι οι ποσότητες που θα επιτρα-
πεί να μεταφέρουν οι δύο ευρωπαϊκές εταιρείες δεν θα
είναι ιδιαίτερα μεγάλες, και η επίπτωση στις παγκόσμιες
τιμές του πετρελαίου δεν θα είναι θεαματική. Η μεταφορά
πετρελαίου, για την αποπληρωμή χρεών του Καράκας, θα

επαναληφθεί δύο χρόνια μετά την αναστολή τους, όταν οι
ΗΠΑ κλιμάκωσαν τις κυρώσεις στη Βενεζουέλα στο πλαί-

σιο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» στο καθεστώς του
σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η κυβέρνηση
Μπάιντεν θέλει το αργό της Βενεζουέλας να συμβάλει στη
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη
Ρωσία, και ταυτόχρονα να προκαλέσει μείωση των ρωσι-
κών πωλήσεων στην Κίνα. Όρος-κλειδί είναι το πετρέλαιο
«να πάει στην Ευρώπη και να μη μεταπωληθεί αλλού»,
επέμειναν αξιόπιστες πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο
Reuters.

Το Πεκίνο δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για
την εισβολή στην Ουκρανία και συνεχίζει να αγοράζει πε-
τρέλαιο και αέριο από τη Μόσχα.

Μ
ε μια οργισμένη ανακοίνω-
ση, το Κρεμλίνο χαρακτήρι-
σε «εχθρική ενέργεια» το
εναέριο μπλόκο που επέβα-

λαν τρεις βαλκανικές χώρες, η Βουλγα-
ρία, το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακε-
δονία, ματαιώνοντας το προγραμματισμέ-
νο ταξίδι του Ρώσου υπουργού Εξωτερι-
κών Σεργκέι Λαβρόφ στη Σερβία.

«Αδιανόητο, σκανδαλώδες και πρωτοφα-
νές» χαρακτήρισε ο Λαβρόφ το κλείσιμο του
εναερίου χώρου των χωρών-συμμάχων της
Δύσης, που εμπόδισε την προγραμματισμέ-
νη για χθες επίσκεψή του στο Βελιγράδι, το-
νίζοντας ότι θα προσκαλέσει τον Σέρβο ομό-
λογό του να μεταβεί στη Μόσχα, ενώ και το
Βελιγράδι ανακοίνωσε ότι «η Σερβία είναι
υπερήφανη που δεν συμμετέχει στην αντι-
ρωσική υστερία». Η Μόσχα προειδοποίησε
επίσης ότι οι παραδόσεις όπλων μεγαλύ-
τερου βεληνεκούς από τη Δύση στο Κίεβο
θα οδηγήσει τη Ρωσία στο να απωθεί τις
ουκρανικές δυνάμεις πιο πίσω από τα σύ-
νορά της, «αυξάνοντας τις πιθανές εδαφι-
κές απώλειες για την Ουκρανία».

Νέες απειλές από Πούτιν
O ίδιος ο Πούτιν δήλωσε την Κυριακή

ότι θα πλήξει «νέους στόχους», αν οι ΗΠΑ

συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία
πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το ενδεχόμε-
νο αποστολής δικών τους στρατιωτών ή
δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αλλά
Ουάσιγκτον και Λονδίνο συμφώνησαν να
προμηθεύσουν πυραυλικά συστήματα
ακριβείας που έχουν σημαντικά μεγαλύ-
τερο βεληνεκές από τα προηγούμενα
όπλα που έχουν στείλει μέχρι τώρα στο
Κίεβο.  Οι ΗΠΑ προμηθεύουν τώρα την
Ουκρανία με εκτοξευτήρες πυραύλων

υψηλής κινητικότητας M142 (HIMARS) και
η Βρετανία στέλνει συστήματα πολλαπλής
εκτόξευσης M270.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ,
τουλάχιστον επτά Ρώσοι ολιγάρχες που
συνδέονται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν
πεθάνει μυστηριωδώς εν μέσω της εισβο-
λής στην Ουκρανία. Τελευταίος στη σειρά
είναι ο 43χρονος δισεκατομμυριούχος
Αλεξάντερ Σουμπότιν, πρώην κορυφαίο
στέλεχος του ενεργειακού γίγαντα Lukoil,
που πέθανε υπό ύποπτες συνθήκες το

Σαββατοκύριακο, με επικριτές του Κρεμ-
λίνου να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο
ότι πρόκειται «για άλλη μία δολοφονία».

Οργή στο Κρεμλίνο για Βουλγαρία,
Μαυροβούνιο και Σκόπια που
εμπόδισαν την προγραμματισμένη
επίσκεψη του υπουργού
Εξωτερικών στη Σερβία
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε στρα-
τιώτες της χώρας στη γραμμή του μετώπου στο Ντονμπάς, στα ανα-
τολικά, όπου μαίνονται άγριες μάχες με τον ρωσικό στρατό. «Είμαι
υπερήφανος που τους έσφιξα το χέρι», είπε ο Ζελένσκι, χαρακτηρί-
ζοντας «ήρωες» τους Ουκρανούς στρατιώτες. Το Κίεβο δήλωσε
χθες ότι έχει συγκεντρώσει «επαρκείς δυνάμεις» για να αποκρού-
σει τις ρωσικές επιθέσεις στη στρατηγική πόλη Σεβεροντονέτσκ, η
οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ανατολικού μετώπου. Οι
Ουκρανοί ανακοίνωσαν επίσης τον θάνατο του Ρώσου υποστράτη-
γου Ρομάν Κουτούζοφ, το όχημα του οποίου έπεσε σε ενέδρα στρα-
τιωτών τους στο Ντονμπάς, στα ανατολικά της χώρας. Αν είναι αλή-
θεια, αυτός θα είναι ο 11ος Ρώσος στρατηγός που σκοτώνεται στον

πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ ο Πούτιν φέρεται να έχει χάσει και του-
λάχιστον 49 συνταγματάρχες. 

Ο Ζελένσκι έσφιξε  το χέρι σε «ήρωες» Ουκρανούς στρατιώτες

Ρωσία: «Εχθρική 
ενέργεια το εναέριο
βαλκανικό μπλόκο
στον Λαβρόφ»
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Βασίλισσα Ελισάβετ:
Τρίλεπτη εμφάνιση-
έκπληξη στο μπαλκόνι
του Μπάκιγχαμ
Με μια εμφάνιση-έκπληξη, διάρκειας
μόλις τριών λεπτών, η βασίλισσα Ελι-
σάβετ χαιρέτησε από το μπαλκόνι του
Μπάκιγχαμ τους χιλιάδες Βρετανούς
που είχαν συγκεντρωθεί για τη θεα-
ματική παρέλαση με την οποία ολο-
κληρώθηκαν την Κυριακή οι τετραή-
μερες εκδηλώσεις για το Πλατινένιο
Ιωβηλαίο της.
Αν και η 96χρονη μονάρχης ήταν
απούσα, λόγω αδιαθεσίας, από πολ-
λές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση
των 70 ετών της στον θρόνο, ενθου-
σίασε τους θαυμαστές της όταν έκανε
απρόσμενη εμφάνιση στον εξώστη
του παλατιού για να χαιρετήσει τα
πλήθη που τραγουδούσαν τον εθνικό
ύμνο.
Στο πλευρό της ήταν μόνο επτά μέλη
της βασιλικής οικογένειας, ανάμεσά
τους οι επόμενοι στη σειρά διαδοχής:
ο πρίγκιπας Κάρολος με τη σύζυγό
του Καμίλα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με
την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά
τους, ο 8χρονος πρίγκιπας Γεώργιος,
η 7χρονη Σάρλοτ και ο 4χρονος Λούι.
Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Ελισά-
βετ, που φορούσε πράσινο σύνολο με
καπέλο στο ίδιο χρώμα και στηριζόταν
στο ξύλινο μπαστούνι της, χαιρέτησε
το πλήθος που τραγουδούσε το «God
save the queen» («Ο Θεός ας σώζει τη
βασίλισσα»).
Εκτιμάται ότι μόνο το κόστος της πα-
ρέλασης την τελευταία μέρα του Ιω-
βηλαίου ανήλθε σε 15 εκατ. στερλίνες
(17,6 εκατ. ευρώ).

Α
ντιμέτωπος με την πιο κρίσιμη
απειλή για την εξουσία του
βρέθηκε χθες ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-

σον, καθώς τουλάχιστον 54 βουλευτές
των Συντηρητικών από τους συνολικά 359
(ποσοστό 15%) απέσυραν την εμπιστοσύνη
τους στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να
ανοίξει ο δρόμος για τη μυστική εσωκομ-
ματική ψηφοφορία επί της πρότασης
μομφής.

Το αποτέλεσμα επρόκειτο να ανακοι-
νωθεί αργά χθες (ώρα Ελλάδας) στον
απόηχο του σκανδάλου «partygate» με τα
αλλεπάλληλα κορονοπάρτι στην Ντάου-
νινγκ Στριτ κατά παράβαση των αυστηρών
περιοριστικών μέτρων του lockdown που
ίσχυαν στη χώρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτά αλλά και ο
καλπάζων πληθωρισμός, που έχει εκτι-
νάξει το κόστος της ζωής για τους Βρετα-
νούς, είναι η αιτία πίσω από την «ανταρ-
σία» των βουλευτών του κυβερνώντος
κόμματος. Το μήνυμά του πάντως το πήρε
και από τις πρόσφατες αποδοκιμασίες
στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου για τη
βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο 57χρονος Τζόνσον, πρωθυπουργός
από το 2019, έχει ζητήσει επανειλημμέ-
νως συγγνώμη για τα κορονοπάρτι, τονί-

ζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται να πα-
ραιτηθεί.

Τον κάλεσε να παραιτηθεί
Σύμφωνα με τους κοινοβουλευτικούς

κανόνες, αν ο Τζόνσον κερδίσει το 50%
συν μία ψήφο -180 βουλευτές ψηφίσουν
υπέρ του- η εξουσία του δεν θα μπορεί να
αμφισβητηθεί επί έναν χρόνο. Αν χάσει,
αρχίζει αυτομάτως η κούρσα για την αντι-
κατάστασή του, αν και κανένας πιθανός
διάδοχος δεν έχει ξεχωρίσει στις τάξεις
των Τόρις, πράγμα που κατά τα βρετανικά
ΜΜΕ ευνοεί τον πρωθυπουργό.

Εντύπωση προκάλεσε χθες η στάση του
Βρετανού «τσάρου κατά της διαφθοράς»,
βουλευτή των Τόρις Τζον Πένροουζ, ο
οποίος παραιτήθηκε από το κυβερνητικό
αξίωμα δηλώνοντας ότι θα ψηφίσει υπέρ
της πρότασης μομφής κατά του Τζόνσον.
Ο Πένροουζ κάλεσε και τον πρωθυπουρ-
γό να παραιτηθεί «επειδή έχει παραβιά-
σει τον υπουργικό κώδικα δεοντολογίας».

«Ακόμη και αν ο Τζόνσον επιβιώσει
στην εξουσία, η πτώση της δημοτικότητάς
του παραμένει αξιοσημείωτη», μετέδιδε
πριν από την ψηφοφορία το BBC.

Πτώση δημοτικότητας
«Τα ποσοστά αποδοχής του στις τάξεις

τόσο του βρετανικού εκλογικού σώματος

όσο και του Συντηρητικού Κόμματος μει-
ώνονται σταθερά εδώ και μήνες, σε μεγά-
λο βαθμό λόγω του partygate. Νωρίτερα
φέτος έγινε ο πρώτος Βρετανός πρωθυ-
πουργός στον οποίο επιβλήθηκε πρόστι-
μο για παράβαση του νόμου. Η κρίση με
τον αυξανόμενο πληθωρισμό τον έχει
επίσης πληγώσει: το ποσοστό έγκρισης
της ηγεσίας του Τζόνσον έχει πέσει στο
26% από 66% που ήταν στην αρχή της παν-
δημίας. Αυτός και η σύζυγός του, Κάρι,
αποδοκιμάστηκαν σε πρόσφατη εκδήλω-
ση για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασί-
λισσας», έγραφε χθες ο «Guardian».

Πράγματι, η δημοτικότητά του Τζόνσον,
ο οποίος εξελέγη με σαρωτικό ποσοστό
στις εκλογές του 2019, βρίσκεται σε κάθε-
τη πτώση και οι Συντηρητικοί υπέστησαν
σημαντικές ήττες σε τοπικές εκλογές στις
αρχές του Μαΐου. 

Το σκάνδαλο «partygate» και ο
καλπάζων πληθωρισμός που έχει
εκτινάξει το κόστος ζωής για τους
Βρετανούς έφεραν την πρόταση μομφής
προς το πρόσωπό του - Είχε πάρει το
πρώτο μήνυμα με τις αποδοκιμασίες
στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου

Στην... πρέσα ο Τζόνσον



Ψυχάκηδες σε Πατήσια - Αίγινα: Ο ένας μαχαίρωσε τον αδελφό του, ο άλλος έσφαξε τη μάνα του 
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη

δολοφονία στα Πατήσια, με δράστη έναν 59χρονο συνταξιούχο και θύμα τον
69χρονο -απόστρατο αξιωματικό της ΕΛΑΣ- αδελφό του. Ο 59χρονος, μετά τα
διάφορα ακατάληπτα που έλεγε αρχικά στους αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Πατησίων, στη συνέχεια φέρεται να άλλαξε στάση και να υποστήρι-
ξε ότι σκότωσε τον αδερφό του γιατί τον χτυπούσε.

Αναλυτικά, ο καθ’ ομολογίαν δράστης της αδελφοκτονίας φέρεται να είπε
στους αστυνομικούς ότι «με χτυπούσε συνεχώς και δεν άντεχα άλλο. Οι καβγά-
δες μας ήταν καθημερινοί και κατέληγαν σε ξυλοδαρμό. Εκείνη την ημέρα τσα-
κωθήκαμε και πάλι και δεν άντεξα. Πήρα το μαχαίρι και άρχισα να τον χτυπάω.
Όχι, δεν μετανιώνω που άρπαξα το μαχαίρι από την κουζίνα και άρχισα να τον
μαχαιρώνω. Αμέσως μετά, τον άφησα αιμόφυρτο μέσα στο σπίτι και πήγα να
παραδοθώ». Με απλά λόγια εμφανίζεται αμετανόητος για τη δολοφονία του

αδελφού του, ενώ οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ζητήσει να εξεταστεί και να
συνταχθεί έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι και οι γείτονες στην οδό Καυταντζόγλου έκαναν
λόγο για έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που είχε επιδείξει ο 59χρονος.

Στα ψυχολογικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε (και) ο 46χρονος
γιος της ηθοποιού Μαρίας Μπονίκου αποδίδεται και η μητροκτονία που συγ-
κλόνισε την Αίγινα και τον καλλιτεχνικό κόσμο το πρωί του Σαββάτου. Ενδεικτι-
κό της αγριότητας με την οποία ο 46χρονος φέρθηκε απέναντι στην 73χρονη
μητέρα του είναι ότι πρώτα τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα βαρύ βάζο και στη
συνέχεια τη μαχαίρωσε στον θώρακα και το στήθος με σουγιά και κουζινομά-
χαιρο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση διατάχθηκε έκθεση ψυχιατρικής
πραγματογνωμοσύνης, καθώς ο δράστης λέει μόνο ακατάληπτες φράσεις.

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

«Σκούπα» σε Δ. Αττική και
κέντρο με 787 συλλήψεις
Σ

ε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το σχέ-
διο του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ
για την αντιμετώπιση της εγκληματι-

κότητας-παραβατικότητας σε δύο πολύ «ευαί-
σθητες» περιοχές, υπό την καθοδήγηση πολι-
τικής (Τάκης Θεοδωρικάκος) και φυσικής
ηγεσίας (Κωνσταντίνος Σκούμας). 

Από τη μία το κέντρο της Αθήνας, όπου
αστυνομικές δυνάμεις ημέρα και νύχτα πραγ-
ματοποιούν πεζές και εποχούμενες περιπο-
λίες, με επιχειρήσεις-σκούπα να πραγματο-
ποιούνται σχεδόν καθημερινά. Από την
άλλη η πολύπαθη Δυτική Αττική, που
-όχι άδικα- χαρακτηρίζεται ως
«φωλιά» εγκληματικών ομάδων,
με τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ να ρί-
χνουν το βάρος στην πρόληψη με
μπλόκα και ελέγχους σε κομβικά
σημεία. Είναι ενδεικτικό ότι το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα, συνολικά, συνε-
λήφθησαν 787 άτομα, προσήχθησαν 1.825
άτομα και ανευρέθηκαν 44 κλεμμένα οχήματα
από τις δύο αυτές περιοχές. 

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ και όσον αφο-
ρά την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της
Αθήνας, εφαρμόζεται ένα ειδικό πλέγμα δρά-
σεων με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών Αττικής και των Υποδιευθύνσεων
Δίωξης Ναρκωτικών και Ειδικών Επιχειρη-
σιακών Δράσεων (ΟΠΚΕ - ΔΡΑΣΗ). Κατά τη
διάρκεια των δράσεων αυτών, από 25 Μαΐου
2022 μέχρι 3 Ιουνίου 2022 συνελήφθησαν 422
άτομα για διάφορα αδικήματα (ληστείες, κλο-
πές, παράτυπη μετανάστευση, παραβάσεις
των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά
κ.λπ.) ενώ προσήχθησαν 686 άτομα. Μάλιστα,

μόνο τον τελευταίο μήνα (1
Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2022), η

Υποδιεύθυνση Δίωξη Ναρκω-
τικών έχει συλλάβει 32 άτομα για

παραβάσεις της νομοθεσίας για τα
ναρκωτικά.

Παράλληλα, το διάστημα από 25 Μαΐου έως
5 Ιουνίου 2022 στην ευρύτερη περιοχή της Δυ-
τικής Αττικής, από αστυνομικούς της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύ-
θυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύ-
θυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων
(ΟΠΚΕ - ΔΡΑΣΗ) της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής στο πλαίσιο συστηματικών και στο-
χευμένων επιχειρήσεων, συνελήφθησαν 112
άτομα για διάφορα αδικήματα (κλοπές, παρα-
βάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά
κ.λπ.), προσήχθησαν 779 άτομα ενώ ανευρέθη
και ένα κλεμμένο όχημα. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τις επιχειρησια-
κές δράσεις συνεπικουρούν αστυνομικές δυ-

νάμεις της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττι-
κής, που δραστηριοποιούνται στις συγκεκρι-
μένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, από 25 Μαΐ-
ου μέχρι 3 Ιουνίου 2022 πραγματοποίησαν συ-
νολικά 253 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα
(ληστείες, κλοπές, παραβάσεις των νομοθε-
σιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά κ.λπ.), 360
προσαγωγές και 43 ανευρέσεις κλεμμένων
οχημάτων. 

Χτύπημα στην
εγκληματικότητα από τον

Τάκη Θεοδωρικάκο με
ελέγχους και μπλόκα από την

ΕΛΑΣ στις δύο περιοχές -
1.825 οι προσαγωγές και 

44 τα κλεμμένα αυτοκίνητα
που βρέθηκαν

Αρτέμιδα: Η φωτιά
πέρασε «ξυστά» 
από αυλές σπιτιών
Η έγκαιρη κινητοποίηση του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος -από ξη-
ράς και αέρος- είχε ως αποτέλε-
σμα να ελεγχθεί γρήγορα η πυρ-
καγιά που ξέσπασε νωρίς το με-
σημέρι της Δευτέρας (6/6) σε χα-
μηλή βλάστηση στην Αρτέμιδα. Η
φωτιά ξεκίνησε από έναν λόφο,
καίγοντας αρχικά θάμνους και
χόρτα, ωστόσο, στη συνέχεια κα-
τευθύνθηκε προς το πυκνό πευ-
κοδάσος που υπάρχει στην πε-
ριοχή, ενώ πέρασε λίγα μόλις
μέτρα μακριά από αρκετά σπίτια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για την
κατάσβεση επιχείρησαν 42 πυ-
ροσβέστες με 18 οχήματα και μια
ομάδα πεζοπόρων, καθώς επίσης
δυο αεροσκάφη Canadair και
ένα ελικόπτερο Erickson. Όπως
ανέφερε ο δήμαρχος Σπάτων-
Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκος,
στην αρχή η φωτιά πλησίασε σπί-
τια τα οποία απειλήθηκαν και μά-
λιστα κάηκαν κάποια δέντρα σε
αυλές, ωστόσο αυτήν τη στιγμή
δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι συνε-
χίζεται η καταγραφή των ζημιών
στο Πανόραμα της Βούλας (σ.σ.:
από την πυρκαγιά που ξέσπασε
το μεσημέρι του Σαββάτου), με
τις Αρχές να εκτιμούν ότι έγιναν
στάχτη περίπου 4.000 στρέμματα
δάσους. 

Κ. ΠΑΠ.
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Της Σοφίας Σπίγγου

Χ
ωρίς τον 62χρονο κατηγορού-
μενο στο εδώλιο άνοιξε η αυ-
λαία της δίκης για τη δολοφονία
της 32χρονης εφοριακού Δώ-

ρας Ζέμπερη στο Β’ Νεκροταφείο της
Αθήνας, τον Οκτώβριο του 2017, στο Μει-
κτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας.

Οι γονείς και τα αδέλφια της εφοριακού
βρέθηκαν στο δικαστήριο, καταθέτοντας
όλοι πως η δολοφονία της δεν ήταν λη-
στεία, αλλά αφορούσε τη δουλειά της.
«Δεν πιστεύω ότι ο φόνος έγινε για να πά-
ρει 5 ευρώ και το κινητό. Την παρακολου-
θούσαν, είπαν μάρτυρες. Μπορεί κάποιοι
να τον έβαλαν, δεν μπορώ να εξηγήσω
γιατί σκότωσε το παιδί μου», είπε η μητέ-
ρα της, σημειώνοντας ότι είχε δεχθεί
απειλές στη δουλειά της καθώς εργαζόταν
στο τμήμα ελέγχου της εφορίας. « Ήταν
φοβισμένη, ανήσυχη, δεν ήθελε να βγαί-
νει», κατέθεσε η αδελφή της, ενώ ο αδελ-
φός της, που εργαζόταν μαζί της στην
εφορία, είπε χαρακτηριστικά: «Η αδελφή
μου προσπαθούσε να ξεφύγει από τη δο-
λοφονία και όχι από τη ληστεία. Δεν πάλε-
ψε για την τσάντα αλλά για τη ζωή της η
Δώρα». 

Ξέσπασμα είχε ο πατέρας της 32χρονης
εφοριακού και απευθυνόμενος στο δικα-
στήριο είπε: «Βρείτε ποιος σκότωσε το
παιδί μου. Είχαν στήσει ενέδρα στο παιδί
μου λόγω της δουλειάς του. Δεν πήγε να
πάρει τα 5 ευρώ, τον έστειλαν. Το παιδί το
σκότωσαν από υπόθεση της δουλειάς. Ο
δολοφόνος κατηγόρησε γνωστό μεγαλο-
δικηγόρο ότι τον πλήρωσε για να τη σκο-
τώσει. Τι κάνατε με αυτό; Φέρτε εδώ τους
πραγματικούς δολοφόνους. Αυτός είναι

πιόνι!». Μάλιστα, μέσω της εκ των δικηγό-
ρων της οικογένειας Γιάννας Παναγοπού-
λου, υποβλήθηκε αίτημα στο δικαστήριο,
προκειμένου να διαταχθεί νέα έρευνα για
το κίνητρο του φόνου. 

«Έβαλα τον διάβολο σπίτι μου»
Τη βεβαιότητα ότι η Δώρα Ζέμπερη δεν

χειριζόταν «επικίνδυνες» υποθέσεις εξέ-
φρασε στο δικαστήριο ο προϊστάμενος
του τμήματος της εφορίας όπου εργαζό-
ταν στον Πειραιά. «Δεν είχαν βαθμό δυ-
σκολίας οι υποθέσεις που χειριζόταν. Εγώ
είχα απειληθεί για υποθέσεις, οι ελεγκτές
μου όχι», υπογράμμισε ο μάρτυρας, με

δύο συναδέλφους της άτυχης εφοριακού
να επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του.

Στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο εμφα-
νίστηκε για πρώτη φορά και ο άνθρωπος
που φιλοξενούσε στο Γαλάτσι τον κατηγο-
ρούμενο τις μοιραίες ημέρες. «Έκανα το
μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου που τον
έβαλα μέσα στο σπίτι μου. Έβαλα τον διά-
βολο μεταμορφωμένο στο σπίτι μου, δεν
έφευγε με τίποτα».

Τη βούληση του δράστη να σκοτώσει
περιέγραψε ο ιατροδικαστής Σωτήρης
Μπουζιάνης, που κατέθεσε ως πραγματο-
γνώμονας της οικογένειας. «Όλα τα χτυ-
πήματα από το μαχαίρι ήταν επικεντρωμέ-

να στον πνεύμονα και την καρδιά. Ήταν
θανατηφόρα», είπε και εξέφρασε τη θέση
πως ο κατηγορούμενος έδρασε μόνος,
καθώς διαπίστωσε ότι τα χτυπήματα προ-
έρχονται από το ίδιο μαχαίρι.
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Οι γονείς της Δώρας Ζέμπερη
θεωρούν πως ο 62χρονος
κατηγορούμενος της δολοφονίας
ήταν απλώς ένα εκτελεστικό
όργανο: «Δεν πήγε να της πάρει
τα 5 ευρώ, τον έστειλαν»
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Την ανησυχία του για την πορεία της πανδημίας κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού εξέφρασε ο γιατρός-ερευνη-
τής στις ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης, ο οποίος μιλώντας χθες
στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» τόνισε ότι το καλο-
καίρι θα καθορίσει και τον χειμώνα. «Ο μεγάλος φόβος
είναι ότι θα έχουμε επανάληψη του περασμένου καλοκαι-
ριού την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου. Τώρα, με τα αφρι-
κανικά στελέχη, το 4.5, ο ιός μπορεί να φέρει ακόμα χει-
ρότερες εκπλήξεις. 

Οι εν λόγω παραλλαγές της Όμικρον είναι αρκετά πα-
θογόνες και πάρα πολύ μεταδοτικές. Ήδη υπάρχουν ανη-
συχητικά φαινόμενα», επισήμανε. Μάλιστα, αναφέρθηκε
στους τρεις μύθους γύρω από τον κορονοϊό: «Ο ιός δεν
ήταν ποτέ γριπούλα και δεν θα γίνει ποτέ και προκαλεί σο-
βαρές βλάβες», τόνισε ο κ. Παυλάκης. «Όλοι έχουμε κου-
ραστεί, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, αλλά πρέπει να
κοιτάμε την προστασία μας. Το καλύτερο είναι να κάνουμε
τεστ συχνά και αν βγαίνει θετικό, να μην κυκλοφορούμε.

Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνας», πρόσθεσε. Ερωτη-
θείς αν πρέπει να γίνει τέταρτη δόση εμβολίου, ο γιατρός
υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που νόσησαν με κορονοϊό
δεν χρειάζονται επαναληπτική δόση για τους επόμενους
4-6 μήνες, ωστόσο είναι αναγκαία για τους ηλικιωμένους
και τις ευπαθείς ομάδες. 

«Ελπίζουμε ότι από Σεπτέμβριο θα έχουμε επικαιρο-
ποιημένα εμβόλια που θα μπορούν να αυξήσουν την ανο-
σία στα κυκλοφορούντα στελέχη», κατέληξε.

Τρεις μύθοι για την πανδημία - Φόβοι για έξαρση του κορονοϊού το καλοκαίρι

«Βρείτε τους αληθινούς
φονιάδες, όχι το… πιόνι»
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Διαφωνία από
τους πρυτάνεις
για το νέο μοντέλο
διοίκησης των ΑΕΙ

Στον απόηχο των σφοδρών αντιδρά-
σεων για το νέο μοντέλο διοίκησης των
πανεπιστημίων, όπως περιγράφεται
στο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ, συνε-
δρίασε χθες η Σύνοδος των Πρυτάνε-
ων, παρουσία και της ηγεσίας του
υπουργείου Παιδείας. Στη συνεδρίαση
του περασμένου Σαββάτου 12 από
τους 19 πρυτάνεις διαφώνησαν με το
νέο μοντέλο διοίκησης καθώς και με
άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου,
ενώ ΑΕΙ ζήτησαν να δοθεί παράταση
του χρόνου διαβούλευσης, όπως και
έγινε, με το υπουργείο να τους δίνει
περιθώριο μέχρι τις 19 Ιουνίου. Πιο
συγκεκριμένα, εξέφρασαν την ανησυ-
χία τους «λόγω της ανάγκης για συζή-
τηση μιας πληθώρας θεμάτων που
απαιτούν ενδελεχή εξέταση μέσα σε
ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, ενώ
ήδη οι επιτροπές της Συνόδου επεξερ-
γάζονται πυρετωδώς επιμέρους ενό-
τητες του νομοσχεδίου για να αντιμε-
τωπιστούν ουσιαστικές διαφωνίες και
τεχνικές ασάφειες».

Επιπλέον, επεσήμαναν ότι το στενό
χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί δεν
έχει ακόμη επιτρέψει τις απαραίτητες
συζητήσεις στα όργανα των πανεπι-
στημίων. Χαρακτηριστικό είναι το γε-
γονός ότι αποφάσεις επί του σχεδίου
νόμου έχουν εκδώσει μόνο τα Πανεπι-
στήμια Ιωαννίνων και Κρήτης, ενώ οι
Σύγκλητοι των υπόλοιπων ιδρυμάτων
συνεδριάζουν εντός της εβδομάδας.
Σε ανακοίνωσή τους οι πρυτανικές
Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν είχαν
ενημερωθεί για τις διατάξεις που αφο-
ρούν το νέο μοντέλο διοίκησης, προ-
σθέτοντας ότι η συζήτηση που έχει
προηγηθεί μέχρι την κατάθεση του
σχεδίου νόμου αφορούσε μόνο μέρη
του που «καλύπτουν σημαντικά θέμα-
τα με πολλές επιμέρους βελτιώσεις,
όπως ενδεικτικά θέματα των ΕΛΚΕ,
προώθησης της έρευνας, των Προ-
γραμμάτων Σπουδών κ.λπ. Οι πρυτά-
νεις εμφανίζονται προβληματισμένοι
και όσον αφορά τα Συμβούλια Διοίκη-
σης, τον ρόλο και τις αρμοδιότητές
τους και πως επηρεάζεται το αυτοδιοί-
κητο των πανεπιστημίων. Στην ανακοί-
νωσή τους καταλήγουν πως «κάθε
ακαμψία και έλλειψη ουσιαστικού
διαλόγου θα προκαλέσει μεγάλη ζη-
μιά στην πρόοδο των πανεπιστημίων». 

Ε.Π.

ΕΑΠ: Ποδαρικό 
για τα «βιομηχανικά
διδακτορικά» 

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστή-
μιο (ΕΑΠ) είναι το πρώτο ελληνικό
ίδρυμα που εκμεταλλεύτηκε τη
διάταξη που εντάσσεται στο σχέδιο
νόμου για τα ΑΕΙ, θεσμοθετώντας
βιομηχανικά διδακτορικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος
του ΕΑΠ Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώ-
ρας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλά-
δος Κλεομένης Μπάρλας υπέγρα-
ψαν μνημόνιο συνεργασίας ανά-
μεσα στους δύο φορείς, με το
οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε
νέους επιστήμονες, οι οποίοι δια-
θέτουν καινοτόμες επιχειρηματι-
κές ιδέες, να διαμορφώσουν το
επιχειρηματικό τους μοντέλο, να
μελετήσουν την αγορά στην οποία
απευθύνονται, να αξιολογήσουν τη
βιωσιμότητα της επιχειρηματικής
τους ιδέας και να δικτυωθούν με
επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτι-
κούς οργανισμούς.

Παράλληλα, στο μνημόνιο προ-
βλέπονται η υποστήριξη των ερευ-
νητών στη διαμόρφωση πλάνου
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρε-
σιών με βάση τις ανάγκες της αγο-
ράς, η δυνατότητα εκπόνησης
πρακτικής άσκησης φοιτητών του
ΕΑΠ σε επιχειρήσεις-μέλη του
συνδέσμου, η δυνατότητα συνερ-
γασίας για την εκπόνηση βιομηχα-
νικών Διδακτορικών Διπλωμάτων
Σπουδών και η από κοινού υλοποί-
ηση επαγγελματικών προγραμμά-
των επιμόρφωσης (microcreden-
tials).

Ε.Π.

της Εύης Πανταζοπούλου

«Σ
κούρα» τα βρήκαν οι υπο-
ψήφιοι των γενικών λυ-
κείων που εξετάστηκαν
χθες στα Μαθηματικά

Ομάδας Προσανατολισμού. Όπως αναφέρει
η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών
Ελλάδος (ΟΕΦΕ), οι βαθμολογίες από 15 και
άνω απαιτούσαν ιδιαίτερες δεξιότητες στο
αντικείμενο από την πλευρά των μαθητών.

Τα θέματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά εξε-
τάζοντας μεγάλο εύρος της ύλης και οι υπο-
ψήφιοι έπρεπε να διαθέτουν ευχέρεια στις
πράξεις και ολοκληρωμένες γνώσεις για να
ανταποκριθούν.

Στα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατο-
λισμού η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή
επέλεξε αποσπάσματα των «Πολιτικών» του
Αριστοτέλη και του «Διατριβών» του Επίκτη-
του. Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, τα θέματα ήταν
διατυπωμένα με σαφήνεια, ενώ το αδίδακτο
κείμενο αντλήθηκε από το «Ιστορίαι» του
Θουκυδίδη. Αν και η νοηματική του απόδο-
ση ήταν απαιτητική, οι γραμματικές παρατη-
ρήσεις ήταν απλές και σαφώς διατυπωμέ-
νες. Στο συντακτικό, πέραν της συνηθισμέ-
νης άσκησης συντακτικής αναγνώρισης των
ορίων, ζητήθηκε έπειτα από καιρό το συντα-
κτικό φαινόμενο του πλάγιου λόγου.

Τέλος, στη Βιολογία Ομάδας Προσανατο-
λισμού τα θέματα που επελέγησαν ευνοού-
σαν τη συνδυαστική σκέψη, ωστόσο απαι-
τούσαν από τους υποψηφίους να έχουν εμ-
βαθύνει στην ύλη. Επιπλέον, αναφέρει η

ΟΕΦΕ ότι οι μαθητές έπρεπε να έχουν κατα-
νοήσει τους βιολογικούς μηχανισμούς
όπως περιγράφονται στο σχολικό εγχειρί-
διο.

Εντωμεταξύ, διατυπωμένα με σαφήνεια
καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της ύλης
ήταν τα θέματα της Άλγεβρας στα οποία
διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι των επαγγελ-
ματικών λυκείων το περασμένο Σάββατο.
Σύμφωνα με την Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία, τα θέματα ήταν εντός του πλαισίου
του σχολικού βιβλίου και έλεγχαν γνώσεις
από τις προηγούμενες τάξεις, ενώ η κλιμά-
κωση ως προς τη δυσκολία ήταν επιτυχής
με αποτέλεσμα οι καλύτερα προετοιμασμέ-
νοι μαθητές να έχουν την ευκαιρία για πολύ
καλές επιδόσεις και βαθμολογίες.

Σήμερα στις εξεταστικές αίθουσες θα
βρεθούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι
θα διαγωνιστούν σε Ανατομία-Φυσιολογία
ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα
Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωρ-
γίας. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή
ολοκληρώνεται το βασικό πρόγραμμα των
πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψη-
φίους των ΓΕΛ.

Τα βρήκαν σκούρα
στα Μαθηματικά,
βατά τα Αρχαία...

Πώς κύλησε η χθεσινή μέρα
των πανελλήνιων εξετάσεων
για τους μαθητές - Τι γράφουν
σήμερα οι εξεταζόμενοι
στα ΕΠΑΛ



Αργιθέα

Ο δήμαρχος εκπροσώπησε το Δίκτυο
Πόλεων με Λίμνες στην IFAT

Στη Διεθνή Έκ-
θεση Περιβάλλον-
τος IFAT που
πραγματοποιήθη-
κε από τη Δευτέρα
30 Μαΐου 2022
έως την Πέμπτη 2
Ιουνίου 2022 στο
Μόναχο, ο δήμαρ-
χος Αργιθέας Αν-
δρέας Στεργίου
εκπροσώπησε το
Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες. Σημειώνεται ότι η IFAT είναι η Διε-
θνής Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομι-
δής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Πόλης και πρωτοπόρος
έκθεση περιβάλλοντος. Λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια και
είναι προϊόν συνεργασίας του Εκθεσιακού Οργανισμού του
Μονάχου με τον Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο του κλάδου Ανακύ-
κλωσης, Ύδατος και Πρώτων Υλών (BDE). 

Ήπειρος

Ενδιαφέρον Ισραηλινών για
τουρισμό και επενδύσεις

«Θαυμαστής της Ηπείρου» δήλωσε ο απερχόμενος πρέσβης
του Ισραήλ στην Ελλάδα Γιόσι Αμράνι, κατά την προχθεσινή
επίσκεψή του στον περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη.
Πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας, ο Ισραηλινός αξιωματού-
χος συζήτησε με τον κ. Καχριμάνη τις προοπτικές που δημι-
ουργούνται για την Ήπειρο μετά την αναβάθμιση των διακρα-
τικών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ. Εκτενής αναφορά έγινε
στην τουριστική συνεργασία και στην αυξανόμενη ροή τουρι-
στών από το Ισραήλ σε περιοχές της Ηπείρου. Επιπλέον, τονί-
στηκε το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από Ισραηλινούς
επιχειρηματίες για επενδύσεις στην Ήπειρο και συγκεκριμένα
στον τουριστικό κλάδο.

Με το παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Volley Features που διοργανώνει ο Δήμος Ίου

από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2022, η Ελλάδα μπαίνει ξανά δυναμικά στον

«χάρτη» των θερινών παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων και του αθλητικού

τουρισμού στη μετά Covid εποχή. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στην παραλία του

Μυλοπότα με τη συμμετοχή εθνικών αθλητικών αποστολών από Ευρώπη, Αμερική,

Ασία, Αφρική και Αυστραλία και με ενεργή συμμετοχή εθνικών ομάδων της Ελλάδας,

ενώ θα πλαισιωθεί από πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. «Η καθιέρωση ενός

παγκόσμιου πρωταθλήματος σε ένα μικρό αλλά χαρισματικό νησί όπως η Ίος ωφελεί

τουριστικά την Ελλάδα. Έφτασε η ώρα, ώστε η σπουδαία αυτή πρωτοβουλία να

στηριχτεί από όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και παράγοντες της άθλησης και

του τουρισμού και να γίνει θεσμός», δηλώνει ο δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας.

Διακρατική συνεργασία
για «Πρέσπα χωρίς
σκουπίδια» 

Με πρωτοβουλία των δημάρχων των
τριών δήμων από τις τρεις χώρες που μοι-
ράζονται τη Μεγάλη Πρέσπα, Παναγιώτη
Πασχαλίδη (Δήμος Πρεσπών), Jovan
Tozievski (Δήμος Resen), Pali Kolefski
(Δήμος Pustec) διοργανώθηκαν την περα-
σμένη Κυριακή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέ-
ρα Περιβάλλοντος, ταυτόχρονοι καθαρι-
σμοί στις παραλίες της Μεγάλης Πρέσπας
και στις τρεις όχθες της λίμνης με βασικό
σύνθημα «Trash free Prespa!»/«Πρέσπα
χωρίς σκουπίδια!». Οι τρεις δήμοι έχουν
πολύχρονη συνεργασία σε δράσεις και
προγράμματα διμερή ή πολυμερή για την
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής περιο-
χής των Πρεσπών στο πλαίσιο ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων είτε βεβαίως της δια-
κρατικής συνεργασίας για το Πάρκο Πρε-
σπών, της πρώτης, και μέχρι στιγμής μονα-
δικής, διασυνοριακής προστατευόμενης
περιοχής στα Βαλκάνια, που ξεκίνησε με
ελληνική πρωτοβουλία το 2000. Προς τού-
το, θα γίνει η πρώτη συνάντηση με εκπρο-
σώπους από τις τρεις χώρες και την Ευρω-
παϊκή Ένωση, στις 23 και 24 Ιουνίου 2022
στην Πύλη Πρεσπών.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μύκονος

Η Δημοτική Αρχή 
διαψεύδει την ΠΟΑΣΥ

«Ανυπόστατες φήμες» είναι, κατά τη Δημοτική Αρ-
χή της Μυκόνου, οι ισχυρισμοί της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) ότι φέ-
τος ο δήμος δεν θα παράσχει δωρεάν στέγη στους
αστυνομικούς που θα αποσπαστούν εκεί το καλοκαίρι
και οι οποίοι είναι αδύνατον να πληρώσουν για διαμο-
νή εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών που επικρατούν
στο νησί. «Η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι αυτή που
πρώτη διεκδίκησε και εφάρμοσε στην πράξη την πα-
ροχή κινήτρων για σίτιση και στέγαση στους δημόσι-
ους υπαλλήλους που έρχονται να στελεχώσουν τις
αντίστοιχες υπηρεσίες στη Μύκονο, παρέχοντάς τους,
μάλιστα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έναν “13ο” μι-
σθό ως ελάχιστο φόρο τιμής για το δύσκολο έργο που
επιτελούν», απαντά η Δημοτική Αρχή. Ειδικότερα για
τη φετινή σεζόν, ο δήμος φρόντισε να έχει διαθέσιμα
καταλύματα για τη διαμονή όσων αστυνομικών ενι-
σχύσουν την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου,
παρέχοντάς τα δωρεάν, δείχνοντας για άλλη μια φορά
έμπρακτα την απόλυτη στήριξή του στα Σώματα
Ασφαλείας. 
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Ίος

Πρωταγωνιστής στον «Διεθνή
Αθλητικό Τουρισμό»



Ε
να νέο στέκι πολιτισμού αποκτά η
Αθήνα, στη γειτονιά του Αγίου Παύ-
λου, καθώς ο Δήμος Αθηναίων μέ-

σω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) διευρύνει
το δίκτυο των πολιτιστικών κέντρων μέσα
στην πόλη, προσφέροντας μια δημιουργι-
κή και ευχάριστη διέξοδο στους κατοίκους
της. Ένας ανακαινισμένος χώρος 250 τμ,
κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, εγκαινιάστη-
κε από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη ανοίγοντας τον δρόμο, ώστε
σε αυτό το νέο πολιτιστικό «κύτταρο» της
γειτονιάς του Αγίου Παύλου να λειτουργή-
σει, από τον ερχόμενο Οκτώβριο, και ένα
κέντρο δημιουργικής μάθησης, στο οποίο
παιδιά και ενήλικες θα έχουν τη δυνατότη-
τα να πάρουν μέρος σε σειρά επιμορφωτι-
κών προγραμμάτων και δράσεων. Όπως
επισημαίνεται, αυτός ο νέος χώρος έρχεται
να προστεθεί στα έντεκα πολιτιστικά κέν-

τρα που ήδη λειτουργούν στην πρωτεύου-
σα, προσφέροντας άλλη μία «ανάσα» πολι-
τισμού στους Αθηναίους κάθε ηλικίας.
Όπως τόνισε ο κ. Μπακογιάννης: «Το νέο
πολιτιστικό κέντρο στη γειτονιά του Αγίου
Παύλου άνοιξε ήδη τις πόρτες του και ξεκι-
νά να φιλοξενεί πολλές και σημαντικές
δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είμα-
στε χαρούμενοι που καταφέραμε να αντα-
ποκριθούμε στο χρόνιο αίτημα των κατοί-
κων της περιοχής και στόχος μας είναι να
προχωρήσουμε και σε άλλες τέτοιες πα-
ρεμβάσεις. Θέλουμε όλες οι γειτονιές να
γίνουν τα ζωντανά κύτταρα της πόλης μας».

Να σημειωθεί ότι ήδη στο νέο πολιτιστι-
κό κέντρο φιλοξενείται από την Παρα-
σκευή 3 Ιουνίου η έκθεση παιδικού σχεδί-
ου με θέμα το «Σπίτι», μια πολιτιστική δρά-
ση με την «υπογραφή»  του περιοδικού
δρόμου «Σχεδία» και με την υποστήριξη
του ΟΠΑΝΔΑ.

Ανακατασκευάζεται το οδικό δίκτυο Αχαρνών
Την άμεση εκκίνηση των έργων για την οδική ανα-

βάθμιση, με τη βελτίωση και συμπλήρωση του εσω-
τερικού οδικού δικτύου σε περιοχές του Δήμου
Αχαρνών, σηματοδοτεί η υπογραφή της εργολαβικής
σύμβασης μεταξύ του δημάρχου Σπύρου Βρεττού
και του ανάδοχου εργολάβου, παρουσία του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Το έργο, το οποίο
χρηματοδοτείται από πόρους της περιφέρειας, με
προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 3.170.000 ευρώ, περιλαμβάνεται στην προ-
γραμματική σύμβαση που υπέγραψαν πρόσφατα ο περιφερειάρχης Αττικής και ο δήμαρ-
χος Αχαρνών και αφορά την κατασκευή δρόμων των Πολεοδομικών Ενοτήτων Αγίας Πα-
ρασκευής, Πανοράματος και Μπόσκιζας. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες πολλοί δρό-
μοι παραμένουν χωματόδρομοι, ενώ άλλοι είναι διανοιγμένοι με κράσπεδα και άλλοι δια-
νοιγμένοι χωρίς κράσπεδα. Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου στο οποίο θα γίνουν οι
παρεμβάσεις αγγίζει τα 9,3 χλμ.

Δράση με
κοινωνικό πρόσημο

Μια συμβολική και ταυτόχρονα ου-
σιαστική περιβαλλοντική δράση
στον χώρο του Παραρτήματος Προ-
στασίας Παιδιού «Η Μητέρα» πραγ-
ματοποίησε ο Δήμος Ιλίου με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος. Στόχος ήταν να γίνει το περι-
βάλλον του παραρτήματος ακόμα πιο
όμορφο και πιο πράσινο, προς όφε-
λος των φιλοξενούμενων παιδιών. Η
δράση, που πρόσφερε συγκινητικές
στιγμές σε όσους συμμετείχαν, είχε
διττό χαρακτήρα και ήταν μια ευγενι-
κή προσφορά από την ομάδα «ΚΙΒΩ-
ΤΟΣ, Παιδικές Υποθέσεις» που δια-
θέτει πιστοποιημένα αθλητικά, ψυ-
χαγωγικά και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα. Όπως επισήμανε ο δή-
μαρχος Νίκος Ζενέτος: «Μόνη διέ-
ξοδος είναι να κάνουμε τις οικονο-
μίες και τις κοινωνίες μας περισσό-
τερο δίκαιες και συνδεδεμένες με τη
φύση. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει το
#OnlyOneEarth, η καμπάνια για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
2022, που καλεί σε συλλογική δράση
για την προστασία του πλανήτη μας».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, την
ώρα που η κεντροαριστερή
και η αριστερή παράταξη ανα-
κοινώνουν τη συμπόρευσή
τους για τις εκλογές του 2023,
οι «γαλάζιοι» κάνουν και επί-
σημη τη διάσπασή τους; Αντί-
θετα με ό,τι συμβαίνει συνή-
θως, οι παρατάξεις που με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο βρί-
σκονται στη διοίκηση του δή-
μου καταφέρνουν να μένουν
συμπαγείς και να επισημο-
ποιούν συνεργασία, ενώ οι
αντιπολιτευόμενοι επισημο-
ποιούν τη… διάσπασή τους!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αντισυνταγματικός 
ο νόμος για τους
αντιδημάρχους
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι είναι
αντισυνταγματική η νομοθετική ρύθ-
μιση του 2019 για τις εκλογές στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα
η διαδικασία ορισμού αντιδημάρχων
στις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες
μετά τη διεξαγωγή των δημοτικών
εκλογών. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια
του ΣτΕ έκρινε ότι είναι αντισυνταγμα-
τική η μεταβολή του τρόπου ανάδειξης
αντιδημάρχου δημοτικού συμβουλίου
κοινότητας άνω των 300 κατοίκων που
προβλέπει ο Νόμος 4623/2019, ο οποί-
ος θεσπίστηκε αμέσως μετά τις δημο-
τικές εκλογές της 26ης Μαΐου και της
2ας Ιουνίου 2019. Σύμφωνα με το σκε-
πτικό, η ρύθμιση κρίθηκε αντίθετη στο
άρθρο 5 του Συντάγματος για το δι-
καίωμα του εκλέγειν και του εκλέγε-
σθαι, καθώς νοθεύει την εκφρασθείσα
θέληση των εκλογέων των νησιωτικών
δημοτικών κοινοτήτων.

Περιορισμό 
στην ηχορύπανση 

Νέο κανονισμό λειτουργίας για
την προστασία από οχλούσες δρα-
στηριότητες και ηχορύπανση ψήφι-
σε με ευρεία πλειοψηφία το δημοτι-
κό συμβούλιο του Δήμου Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης. Όπως τονί-
ζει ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταν-
τέλλος, αποφασίστηκε η απαγόρευ-
ση παράτασης του ωραρίου λει-
τουργίας μουσικής στις επιχειρή-
σεις εντός σχεδίου πόλεως και του
οικιστικού ιστού μετά το προβλεπό-
μενο ωράριο που λήγει στις 23.00 το
καλοκαίρι και στις 22.00 τον χειμώ-
να. Σε περίπτωση παράβασης του
ωραρίου, προβλέπεται η άμεση επι-
βολή προστίμου 5.000 ευρώ από τη
Δημοτική Αστυνομία. Παράλληλα
με τον περιορισμό της μουσικής, ο
νέος κανονισμός περιορίζει την
όχληση των κατοίκων από την κατά-
χρηση των βεγγαλικών, καθώς απα-
γορεύει την καύση μετά τις 23.00. 
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Νέο στέκι πολιτισμού 
στη γειτονιά του Αγ. Παύλου



Πεντάλ από δημάρχους
Με ποδήλατα εμφα-

νίστηκαν δύο δήμαρχοι
της Θεσσαλονίκης στο
πλαίσιο της Παγκό-
σμιας Ημέρας Περι-
βάλλοντος. Ο λόγος για
τους Κωνσταντίνο Ζέρ-
βα και Γιάννη Δαρδαμανέλη, οι οποίοι έκαναν
πετάλι με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους πο-
λίτες ώστε να χρησιμοποιούν φιλικούς τρόπους
μετακίνησης προς το περιβάλλον.

Ο Χατζηβασιλείου μοίρασε
βασιλικούς στις Σέρρες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλον-
τος, o βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών
Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου διοργάνωσε
μια συμβολική δράση στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Χα-
τζηβασιλείου προσέφερε σε Σερραίους πολίτες μι-
κρές γλάστρες, τσάντες πολλαπλής χρήσης και οικο-
λογικά καλαμάκια, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγ-
κη προστασίας της φύσης. «Η φύση κινδυνεύει. Και
όλοι εμείς, τα παιδιά μας και οι οικογένειές μας, εί-
μαστε μέρος της φύσης. Όταν ρυπαίνουμε το περι-
βάλλον, ρυπαίνουμε την ίδια μας τη ζωή. Έχουμε
χρέος απέναντι στα παιδιά μας να προστατεύσουμε
τον πλανήτη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σερραίος
βουλευτής.

Ποιοι εκλέγονται στο Πολιτικό
Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Τέσσερις Θεσσαλονικείς εξελέγησαν στο νέο
Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Πρόκει-
ται για τη γιατρό Πένυ Δαλαμπούρα, τον Αντώνη
Σαουλίδη, δημοτικό σύμβουλο Νεάπολης Συκεών
και πρώην αντιδήμαρχο, και τον Κώστα Χρυσόγο-
νο, πρώην ευρωβουλευτή και καθηγητή Συνταγ-
ματικού Δικαίου. Στο Πολιτικό Συμβούλιο συμμε-
τέχει επίσης ο νυν βουλευτής, πρώην υπουργός
και υποψήφιος αρχηγός Χάρης Καστανίδης.

Προφυλακιστέος o 63χρονος «σαμουράι» 
που κάρφωσε με μαχαίρι έναν 43χρονο

Προφυλακ ισ τέος
κρίθηκε μετά την απο-
λογία του ο 63χρονος
που μαχαίρωσε με σπα-
θί έναν 43χρονο σε
πάρκο των Αμπελοκή-
πων στην οδό Βενιζέ-
λου. O 63χρονος κατη-
γορείται για απόπειρα
ανθρωποκτονίας από
πρόθεση. Υπενθυμίζε-
ται ότι το αιματηρό επει-
σόδιο συνέβη το πρωί της 28ης Μαΐου. Σύμφωνα με μαρτυ-
ρίες, το θύμα διαμαρτυρήθηκε επειδή ο 63χρονος άφηνε
κρέατα αμφιβόλου ποιότητας στο πάρκο για να τραφούν τα

αδέσποτα ζώα. Ο
43χρονος μεταφέρθηκε
με τραύμα στην κοιλιά
στο ΑΧΕΠΑ, ενώ μάλι-
στα χρειάστηκε να νο-
σηλευτεί στην εντατική
για τρεις μέρες. Σε βά-
ρος του δράστη σχημα-
τίστηκε δικογραφία από
αστυνομικούς του
Αστυνομικού Τμήματος
Αμπελοκήπων - Μενε-

μένης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νό-
μου περί όπλων και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον
ανακριτή, δυνάμει του οποίου συνελήφθη.

Στο γραφείο του Σταύρου Καλαφάτη, πλάι σε άλλα δώ-
ρα γεμάτα συμβολισμούς, βρίσκεται πλέον και το αυθεν-
τικό μυστρί που χρησιμοποίησε στα πρώτα γυρίσματα
της χολιγουντιανής παραγωγής ο Άαρον Έκχαρτ, ο οποί-
ος ενσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία

«The Bricklayer». Μέχρις εδώ όλα καλά… Το ερώτημα
είναι όμως πόσα τελικά είναι τα αυθεντικά μυστριά, μιας
και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχει σίγουρα ένα, ενώ οι
πληροφορίες λένε πως ένα τρίτο υπάρχει και στο γρα-
φείο του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα.

Κουίζ: Πόσα είναι τελικά τα αυθεντικά μυστριά της ταινίας;

Βάφτισε το κοριτσάκι του
Μάκη Κυριζίδη ο Ζέρβας

Νονός έγινε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας, καθώς βάφτισε το κοριτσάκι
του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Μάκη Κυριζί-
δη. Το μυστήριο τελέστηκε στο εκκλησάκι του
κτήματος Δέδα από τον μητροπολίτη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα και το όνομα που
έλαβε η νεοφώτιστη είναι Ανδριάνα. Στη βάφτιση
έδωσαν το «παρών» όλα τα στελέχη της διοίκησης
του Δήμου Θεσσαλονίκης που γέμισαν τους γο-
νείς και τον νονό με θερμές ευχές.

Χαρούμενη... νότα 
με τραπέζι σε φίλους
από τη Νοτοπούλου
Ένα ευχάριστο διάλειμμα μετά το
τέλος της εσωκομματικής προ-
εκλογικής εκστρατείας και της
συνεδρίασης της νέας ΚΕ, στην
οποία εκλέχτηκε δεύτερη στην
Κεντρική Μακεδονία μετά τη Θε-
οδώρα Τζάκρη, έκανε η Κατερίνα
Νοτοπούλου, διασκεδάζοντας σε
γνωστό μαγαζί της Τούμπας.
«Συζητήσεις ατελείωτες, κουζί-
να ελληνική, νεανικό μουσικό
σχήμα που σκόρπισε κέφι. Σύν-
τροφοι και συντρόφισσες, αγα-
πημένοι και χαρούμενοι. Ήταν
καιρός να ανταμώσουμε, να χα-
λαρώσουμε και να γνωριστούμε
με τα νέα μέλη. Στα όμορφα αλλά
και στα σπουδαία. Προχωράμε
μαζί», έγραψε η νεαρή βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ευχαριστίες από
τους παραγωγούς
του «The Bricklayer»
Τον Ρομπ βαν Νόρντεν, παραγωγό
της κινηματογραφικής ταινίας «The
Bricklayer» που γυρίζεται στη Θεσ-
σαλονίκη, υποδέχτηκε στο διοικητή-
ριο ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρ-
μόδιος για θέματα Μακεδονίας και
Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης. Ο Βαν
Νόρντεν ευχαρίστησε εκ μέρους
όλης της παραγωγής τον κ. Καλαφά-
τη για την έμπρακτη βοήθεια που
προσέφερε, έτσι ώστε να συνεχι-
στούν απρόσκοπτα τα γυρίσματα της
ταινίας τόσο μέσα στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης όσο και στα στούντιο που
έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία
Nu Boyana Studio Film Hellenic.

Με κουμπάρο 
τον Τσιάρα ο γάμος
του Γκολιδάκη με
την Αρβανιτίδου
Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθη-
καν ο Διαμαντής Γκολιδάκης και η
Φανή Αρβανιτίδου. Βέρες και στέ-
φανα στο ζευγάρι άλλαξαν ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας
και η σύζυγός του Αγγελική. Στο
πλευρό τους στην εκκλησία και στο
γλέντι που ακολούθησε βρέθηκαν
αρκετές «γαλάζιες» παρουσίες, που
ευχήθηκαν στο ζευγάρι καλούς απο-
γόνους και στον γαμπρό με το καλό
να εκλεγεί βουλευτής.
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ικρότερος θα είναι φέτος ο
«λογαριασμός» της εφορίας
για εκατοντάδες χιλιάδες
ελεύθερους επαγγελματίες,

επιτηδευματίες, εμπορικές επιχειρήσεις,
αγρότες και συνεταιρισμούς, καθώς το
σημείωμα που θα λάβουν δεν θα περιλαμ-
βάνει την καταβολή του τέλους επιτηδεύ-
ματος για τα εισοδήματα του 2021.

Το όφελος για όσους ανήκουν στις πα-
ραπάνω κατηγορίες θα ξεκινά από τα 400
και θα φτάνει τα 1.000 ευρώ ανάλογα με το
είδος και την έδρα της επαγγελματικής
δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι με βάση
τον νόμο το τέλος επιτηδεύματος βεβαι-
ώνεται με την εκκαθάριση της φορολογι-
κής δήλωσης ανεξάρτητα από το εάν οι
επιχειρήσεις είχαν το περασμένο έτος
κέρδη ή ζημίες, ενώ για τους ενεργούς
στην εφορία ελεύθερους επαγγελματίες
και αυτοαπασχολούμενους επιβάλλεται
ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν
«κόψει» ούτε μία απόδειξη.

Οι κατηγορίες 
Αναλυτικά οι 13 κατηγορίες φορολο-

γούμενων που απαλλάσσονται φέτος από
την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος
είναι:
� Όσοι έχουν ατομική εμπορική επιχεί-
ρηση ή ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και
παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτε-
ρη του 80%.
� Οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δρα-
στηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό
έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από
100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για
τουριστικούς τόπους.

� Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και
η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλ-
ματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη
από την πρώτη έναρξη εργασιών.
� Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχει-
ρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το
έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος
συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογι-
κή νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
� Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος
ΦΠΑ.
� Οι αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμε-
ταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέ-
τρων μεταξύ καθέτων.
� Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις.
� Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.
� Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρι-
σμών.
� Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

� Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
� Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συ-
νεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρι-
σμού Εργαζομένων.
� Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής
μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση,
πτώχευση ή αδράνεια.

Τα ποσά 
Οι υπόλοιποι επαγγελματίες, επιτηδευ-

ματίες και επιχειρήσεις θα κληθούν να
πληρώσουν:
� 400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε
τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με
πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
� 500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε
πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κα-
τοίκους.
� 650 ευρώ οι ατομικές εμπορικές επιχει-

ρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.
� 800 ευρώ τα νομικά πρόσωπα που
ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν
την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και
σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως
200.000 κατοίκους.
� 1.000 ευρώ τα νομικά πρόσωπα που
ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν
την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πά-
νω από 200.000 κατοίκους.
� 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Μικρότερος θα είναι 
φέτος ο «λογαριασμός» 
της εφορίας - Οι
κατηγορίες και τα ποσά 

Ποιοι γλιτώνουν τον…
φόρο επιτηδεύματος 

Το γκάζι των ελέγχων πατάει η ΑΑΔΕ, συντάσσοντας
λίστα με υποθέσεις «υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυ-
γή» με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης και ενός αυ-
τοματοποιημένου μοντέλου μοριοδότησης. Μέχρι το τέ-
λος του έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 25.000
στοχευμένοι έλεγχοι και 2.500 έλεγχοι για υποθέσεις
φορολογίας ακινήτων. Με βάση τις οδηγίες του επικε-
φαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, κατά προτεραιότητα
στο στόχαστρο των «Ράμπο» των ελεγκτικών υπηρεσιών
μπαίνουν υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, υποθέ-
σεις που εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα, επιστρο-
φής φόρων, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελι-

κές παραγγελίες, αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων τα
οποία δεν εντάσσονται στο σύστημα των αντικειμενικών
αξιών.

Αναλυτικότερα η απόφαση Πιτσιλή για τα κριτήρια και
«τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων που
θα διενεργηθούν κατά το έτος 2022» ορίζει τα εξής:

Διενέργεια 25.000 ελέγχων με «ανάλυση κινδύνου»
και μοριοδότηση. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά
προτεραιότητα επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης
κινδύνου βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλε-
κτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξω-
τερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην

ΑΑΔΕ. Από το σύνολο των υποθέσεων κάθε ελεγκτικής
υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέ-
σεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση.
Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, του-
λάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις,
υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας
πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα
αφορά καταρχήν ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για
τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος. Οι έλεγχοι δύνανται να επε-
κτείνονται στα δύο προηγούμενα της τελευταίας τριετίας
φορολογικά έτη ή χρήσεις.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Εφορία: Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο



Σ
ε σχεδόν ολική επαναφορά
του 2019 παραπέμπουν οι...
ανεπίσημες προβλέψεις των
παραγόντων της τουριστικής

αγοράς για τις φετινές εισπράξεις, ενώ
οι «Financial Times» υμνούν για το
φετινό καλοκαίρι τη λέξη «Ελλάδα»!

Η βρετανική εφημερίδα καλεί τους
τουρίστες να πουν «kalimera» σε ελ-
ληνικούς προορισμούς, ενώ ο υπουρ-
γός Τουρισμού του Ισραήλ Γιόελ Ραζ-
βόζοβ δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η
Ελλάδα είναι κορυφαίος τουριστικός
προορισμός όχι μόνο για τα αξιοθέατά
της αλλά και για τις γαστρονομικές και
οινικές εμπειρίες που προσφέρει». Ο
Ιούνιος κινείται ήδη πάνω από τις προ-
βλέψεις, ενώ σύμφωνα με τον πρό-
εδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρηγόρη Τάσιο ο
στόχος για τουριστικές εισπράξεις,
ύψους 15 δισ. ευρώ κατά τη φετινή
χρονιά, είναι εφικτός. 

Οι αρμόδιοι υπουργοί κρατούν χα-
μηλούς τόνους, αν και με τη... φόρα

που έχουν πάρει μέχρι στιγμής οι κρα-
τήσεις και κυρίως το υψηλό επίπεδο
προκρατήσεων για την περίοδο Ιουλί-
ου - Σεπτεμβρίου είναι εξαιρετικά πι-
θανό να σημειωθεί υπέρβαση ακόμη
και των 16 δισ. ευρώ! Σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση μάλιστα θα λυθούν τα χέρια
του οικονομικού επιτελείου της κυ-
βέρνησης, έτσι ώστε να σχεδιάσει και
άλλα πακέτα μέτρων για τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσω
της αναμενόμενης αύξησης των εσό-
δων, τα οποία με βάση το καλό σενάριο
θα υπερβούν αρκετά τις προβλέψεις
του προϋπολογισμού.

Το πλέον ενθαρρυντικό είναι ότι και
η Βόρεια Ελλάδα ακολουθεί τους υπό-
λοιπους προορισμούς της χώρας στις
κρατήσεις, καθώς λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία και την απώλεια Ου-
κρανών και Ρώσων τουριστών φαίνε-
ται ότι αποτελεί τον ιδανικό προορισμό
για περισσότερους τουρίστες από τη
Βαλκανική και την Ανατολική Ευρώπη,
οι οποίοι επισκέπτονται οδικώς τη χώ-
ρα μας, μετρώντας και το κόστος των
αυξημένων τιμών των καυσίμων. 

Πού πάει η... πελατεία
Οι κλασικοί προορισμοί των τουρι-

στών στην ελληνική επικράτεια είναι οι
Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, Μύκονος,

Σαντορίνη, Χαλκιδική, Κεφαλονιά,
Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κως, Πάρος,
Πιερία, Θάσος, Ανατολική και Δυτική
Πελοπόννησος, Σποράδες, τα μικρά
νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ενώ
λόγω των Ισραηλινών αναμένεται να
αναδειχτεί φέτος η ευρύτερη περιοχή
των Αγίων Θεοδώρων και του Λουτρα-
κίου στην Κορινθία. Στα πλέον χαρα-
κτηριστικά της φετινής τουριστικής
περιόδου καταγράφεται η έκρηξη των
αφίξεων από Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ
και Καναδά, ενώ σταθερά στους βασι-
κούς πελάτες της Ελλάδας συγκατα-
λέγονται οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιτα-
λοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Σέρ-
βοι, οι Ισραηλινοί, οι Ολλανδοί, οι
Ισπανοί, οι Αυστριακοί, οι Σουηδοί και
οι Νορβηγοί.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κρουαζιέρα: Αύξηση
250% των αφίξεων
στη Θεσσαλονίκη
Τη δυναμική προοπτική της
κρουαζιέρας στη χώρα μας κατα-
γράφουν οι φετινές προγραμμα-
τισμένες προσεγγίσεις κρουα-
ζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμά-
νια. Μόνο στη Ρόδο, η οποία θεω-
ρείται δωδεκάμηνος προορισμός
για την κρουαζιέρα, οι αφίξεις θα
φτάσουν τις 450. Στην Καβάλα
έως αυτήν τη στιγμή οι αφίξεις
ξεπερνούν τις 36 από μόλις 3 που
ήταν πέρυσι. Δυναμική είναι η
επανεκκίνηση της κρουαζιέρας
και στο λιμάνι του Πειραιά, στο
οποίο οι αφίξεις ξεκίνησαν από
τον Μάρτιο, σημειώνοντας ήδη
αύξηση της τάξεως του 130%.
Ειδικά για το λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης τα στοιχεία από τον ΟΛΘ
είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά,
καθώς φέτος καταγράφονται
υπερτετραπλάσιες αφίξεις σε
σχέση με πέρυσι. Η αύξηση σή-
μερα αγγίζει το 250%, τη στιγμή
που μόλις λίγες εβδομάδες πριν
έφτανε το 180%.
«H Ελλάδα είναι το πέμπτο τουρι-
στικό brand στον κόσμο. Και αυτό
δεν έχει γίνει τυχαία. Ταξιδέψα-
με σε όλο τον κόσμο και κάναμε
συμφωνίες με τους μεγαλύτε-
ρους tour operators, τις μεγαλύ-
τερες ταξιδιωτικές εταιρείες και
τις εταιρείες κρουαζιέρας. Γιατί
ο τουρισμός είναι η λαϊκή οικο-
νομία της χώρας μας. Τα χρήματα
από το τουριστικό μας προϊόν έρ-
χονται απευθείας και καταλή-
γουν αδιαμεσολάβητα στη μέση
ελληνική επιχείρηση, στη μέση
ελληνική οικογένεια», σημείωσε
ο Βασίλης Κικίλιας, καλεσμένος
σε τηλεοπτικό σταθμό.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται
να ξεκινήσει και το πρόγραμμα
«Τουρισμός για Όλους». Από την
1η Ιουλίου θα δώσει τη δυνατότη-
τα σε χιλιάδες οικονομικά αδύ-
ναμες οικογένειες να κάνουν τις
διακοπές τους σε ταξιδιωτικούς
προορισμούς όλης της χώρας.
200.000 δικαιούχοι, χωρίς γρα-
φειοκρατικές αγκυλώσεις, θα
μπορέσουν να κάνουν χρήση του
προγράμματος μέσω της άυλης
ψηφιακής κάρτας, την οποία και
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν
παντού. 

Ρεγγίνα Σαβούρδου
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«Κρυφές» εκτιμήσεις για
μεγαλύτερες εισπράξεις - Τι
λέει ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος -
Ύμνοι από τους «Financial
Times» και τους Ισραηλινούς 

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  

Πρόσω ολοταχώς 
για έσοδα 15 δισ. ευρώ
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Δημιούργησε πλατφόρμα μέσα
από την οποία θα παρακολουθεί
τις εμπορικές πρακτικές των
προμηθευτών ρεύματος, αλλά
και όλης της λιανικής αγοράς
συνολικά

Νέο e-εργαλείο 
ελέγχου 
των παρόχων 
από τη ΡΑΕ 

Του Μιχάλη Μαστοράκη

E
χοντας ως βασική στόχευση
την ορθή λειτουργία της αγο-
ράς και την προστασία των
καταναλωτών από αθέμιτες

και επιβλαβείς για τα συμφέροντά τους
πρακτικές, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας, σε συνέχεια άλλων μέτρων, πρό-
κειται να εγκαινιάσει ένα νέο e-εργα-
λείο με το «βλέμμα» στους ίδιους τους
παρόχους. 

Ειδικότερα, η Αρχή με τη χρήση τής
εν λόγω πλατφόρμας θα μπορεί να πα-
ρακολουθεί τις εμπορικές πρακτικές
του κάθε παρόχου, αλλά και όλης της
λιανικής αγοράς συνολικά. 

Για αυτό τον σκοπό, κάθε εταιρεία θα
καταχωρίζει στην πλατφόρμα μια με-
γάλη γκάμα πληροφοριών -από τα οι-
κονομικά της στοιχεία και τα διαθέσιμα
τιμολόγιά της, μέχρι τις εντολές αποκο-

πής που έχει δώσει και τα παράπονα
που έχουν υποβάλει για αυτήν πελάτες
της.

Από τα στοιχεία αυτά, χάρη στο e-ερ-
γαλείο θα παρακολουθείται με αυτο-
ματοποιημένο τρόπο το «προφίλ» όλων
των παρόχων. Έτσι, για παράδειγμα,
από το report μιας εταιρείας θα μπο-
ρούν να εντοπιστούν τυχόν περιπτώ-
σεις αισχροκέρδειας, δηλαδή χρεώσε-
ων που «μεταφράζονται» σε υπερβολι-

κά υψηλό περιθώριο κέρδους.
Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα να

«έρθουν στο φως» τυχόν κρούσματα
χρεώσεων κάτω από το κόστος, από
κάποια εταιρεία που ενδεχομένως θα
θελήσει με αυτό τον τρόπο να αυξήσει
την πελατειακή της βάση.

Τσεκάρουν τις ρήτρες
Την ίδια στιγμή, η Αρχή συνεχίζει τον

έλεγχο των προμηθευτών για τις ρή-
τρες και έχει ήδη προχωρήσει στο

πρώτο «κύμα» ακροάσεων.
Όπως ανέφερε στη Βουλή ο πρό-

εδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-
ας, αναπληρωτής καθηγητής Αθ. Δα-
γούμας, οι πρώτες αυτές ακροάσεις
αφορούν 12 προμηθευτές, με αντικεί-
μενο την τήρηση της υποχρέωσης της
σωστής ενημέρωσης των καταναλω-
τών 60 ημέρες πριν από οποιαδήποτε
μονομερή τροποποίηση των συμβάσε-
ων, όπως προβλέπει ο Κώδικας Προ-
μήθειας.

Επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από χθες ο
Ισραηλινός διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας με βασικό θέμα το έργο της διασύνδεσης
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. 

Συγκεκριμένα, στελέχη της ισραηλινής εταιρείας
βρίσκονται από χθες στην Αθήνα, με σκοπό να πραγ-
ματοποιήσουν συναντήσεις και συνομιλίες με τον
CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη και άλλα στελέχη
της ελληνικής εταιρείας. Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται
συνάντηση και με τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. 

Και με την επίσκεψη αυτή, επιβεβαιώνεται πως το
έργο της διασύνδεσης, όπως και άλλα υπό ανάπτυξη
αντίστοιχα έργα, βρίσκονται υψηλά στην «ατζέντα»
του διαχειριστή, έχοντας θέσει ως βασική προτεραι-
ότητα τη διασύνδεση του δικτύου με τις γειτονικές
χώρες, προς υποβοήθηση της ενεργειακής μετάβα-
σης. 

Άλλα έργα είναι το καλώδιο διασύνδεσης με την
Αίγυπτο, η αναβάθμιση του καλωδίου προς Ιταλία,
Βουλγαρία, κ.λπ. 

Συγκεκριμένα, σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με

πληροφορίες, ο ΑΔΜΗΕ είναι σχεδόν έτοιμος να κα-
ταθέσει πρόταση για τη συμμετοχή του στο μετοχικό
κεφάλαιο του EuroAsia Interconnector, του φορέα
που θα υλοποιήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ισ-
ραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. 

Το καλώδιο του EuroAsia Interconnector είναι μή-
κους 1.208 χλμ. και έχει ισχύ 1 GW. Ο προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ και οι
εκτιμήσεις θέλουν, αν τρέξουν έγκαιρα όλες οι δια-
δικασίες, να είναι έτοιμο το έργο στο τέλος του 2025.

Μ. ΜΑΣΤ.

Στην Αθήνα ο Ισραηλινός διαχειριστής για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Ανεβαίνουν πάλι οι τιμές του πετρελαίου
Ξανά σε ανοδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, με τα

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου να εκτινάσσονται το πρωί
της Δευτέρας. Το brent ξεπέρασε τα 120 δολάρια το βαρέλι μετά την αύξηση
των τιμών για τις πωλήσεις αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας τον
Ιούλιο. Την περασμένη εβδομάδα, τα μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να επι-
ταχύνουν την αύξηση της παραγωγής κατά τους επόμενους δύο μήνες. Τέ-
λος, το αμερικανικό αργό ακολουθεί στα 119 δολάρια.
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Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι
το χειρότερο σενάριο για
το ελληνικό χρηματιστή-

ριο είναι η υποχώρηση των τιμών
αλλά και η επιστροφή στη συναλ-
λακτική απαξίωση, με ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται. Και βέ-
βαια όλα τα παραπάνω συμβαί-
νουν ενώ πλησιάζει η περίοδος
των θερινών διακοπών. Κατά τα
άλλα, την προηγούμενη εβδομάδα
συνεχίστηκαν το «rotation» μέσα
στα στενά όρια του FTSE25 αλλά
και η επιφυλακτική στάση για τις
περισσότερες μετοχές μεσαίας
και μικρότερης κεφαλαιοποίησης,
καθώς πλέον τα «καύσιμα» είναι
λίγα. Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενι-
κός Δείκτης κατέγραψε κέρδη
0,61% και ο κλαδικός δείκτης των
Τραπεζών σημείωσε άνοδο 1,27%.
Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ ενι-
σχύεται 0,4% και ο ΔΤΡ κερδίζει

7,41%. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης
πρέπει να κάνει βάση υψηλότερα
των 893 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδο-
μάδων) για να μπουν σε δοκιμασία
οι 898 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών),
904, 944 (gap) και 950 μονάδες. Σε

αντίθετη περίπτωση, οι επόμενες
στηρίξεις θα είναι στις 887 - 877
(συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών και οι δύο ΚΜΟ 60 ημε-
ρών), 847, 838 και 832 μονάδες
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών). 

DHL: «Green City Hub» στο
κέντρο της Αθήνας

Τη δημιουργία «Green City Hub» στο
κέντρο της Αθήνας εξήγγειλε από το βήμα
του 5ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφο-
ρών - ITC 2022 ο διευθύνων σύμβουλος της
DHL Express Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ελευθέριος Σαμαράς. Ο κ. Σαμαράς υπο-
στήριξε ότι το «Green City Hub» θα αποτε-
λείται από έναν στόλο αμιγώς ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και δικύκλων, ο οποίος θα
εξυπηρετεί το κέντρο της Αθήνας με 25
δρομολόγια. Επίσης, θα επιχειρεί από ένα
κτίριο, το οποίο θα καταναλώνει ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και
συγκεκριμένα ηλιακά πάνελ.

Όμιλος Σαράντη: Εκσυγχρονίζει
το εργοστάσιο στα Οινόφυτα

O Όμιλος Σαράντη συνεχίζει τις επενδύ-
σεις του στην Ελλάδα εκσυγχρονίζοντας
ενεργειακά τo εργοστάσιο παραγωγής του
στα Οινόφυτα. Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, η εγκατάσταση του εκσυγχρονι-
σμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, δυ-
ναμικότητας 1MW, αναμένεται να παράξει
1.350 Mwh, καλύπτοντας περίπου το 50%
των αναγκών του εργοστασίου σε επίπεδο
ενέργειας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η
επέκταση της εγκατάστασης με στόχο τη
μετάβαση του εργοστασίου σε πλήρη
ενεργειακή αυτονομία.

Wolt: Αντισταθμίζει τις εκπομπές
άνθρακα για κάθε παραγγελία

Στο 100% αντισταθμίζονται οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται
από τις υπηρεσίες delivery της Wolt στις
χώρες που δραστηριοποιείται, στο πλαίσιο
της δέσμευσης της μητρικής εταιρείας για
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών της
στο περιβάλλον. Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, η Wolt έχει ενώσει τις δυνάμεις
της με την καινοτόμα οργάνωση South
Pole, με σκοπό τον υπολογισμό των εκ-
πομπών άνθρακα από κάθε τύπο μετακί-
νησης (με αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο ή
σκούτερ) σε όλες τις χώρες στις οποίες
έχει παρουσία, συμπεριλαμβανομένης και
της Ελλάδας. Ως αντιστάθμισμα στις εκ-
πομπές άνθρακα, η εταιρεία χρηματοδοτεί
διεθνή προγράμματα αναδάσωσης της
South Pole συμβάλλοντας στη διαφύλαξη
της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη. 

Εγκρίθηκε από την επιτροπή της ΕΕ η
οικονομική στήριξη ύψους 9,24 εκατ.
ευρώ για την αποζημίωση της Ellinair
για τις ζημίες που υπέστη λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού. Όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της αε-
ροπορικής εταιρείας, «η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έκρινε ότι η επιχορήγηση

ύψους 9,24 εκατ. ευρώ της Ελλάδας στην Ellinair είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενι-
σχύσεις». Αφού η πανδημία κράτησε καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια λόγω των ταξιδιωτικών πε-
ριορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπισή της, λαμβάνεται τώρα το εν λόγω μέτρο για την αποζημίω-
ση της εταιρείας. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι «η επιτροπή θεωρεί ότι η έξαρση του κορονοϊού έχει τα
χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να θεωρηθεί έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός με σημαντικό οικονομικό αν-
τίκτυπο. Ως εκ τούτου, δικαιολογούνται έκτακτες παρεμβάσεις από το κράτος-μέλος για την αντιστάθμιση
των ζημιών που συνδέονται με την πανδημία». 

Η ανακοίνωση καταλήγει πως η Ellinair θα αρχίσει να δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα πτήσε-
ων Charter και ACMI. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι όλο αυτό το διάστημα, παρότι δεν λειτουργούσε η εται-
ρεία, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού δούλευε κανονικά, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν και νέες
θέσεις εργασίας.

Προβληματίζει η καθίζηση του τζίρου στο χρηματιστήριο

Εγκρίθηκε από την ΕΕ η στήριξη στην Ellinair

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ισχυρό και ελκυστικό παραμένει το story των ελληνικών τράπε-
ζων, κατά την Euroxx Securities, μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
και βλέπει περιθώρια ανόδου των μετοχών τους έως και 86%, διατη-
ρώντας τη σύσταση overweight. Η χρηματιστηριακή θέτει τιμή-στό-
χο του 1,60 ευρώ για την Alpha Bank και περιθώρια ανόδου 67%,
1,30 ευρώ για τη Eurobank και περιθώρια ανόδου 28%, 4,20 ευρώ
για την Εθνική Τράπεζα με περιθώρια ανόδου 16% και, τέλος, 2,20
ευρώ για την Πειραιώς με περιθώρια ανόδου της τάξης του 86% από
τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών.

Euroxx: Ελκυστικό το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών
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Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι
το χειρότερο σενάριο για
το ελληνικό χρηματιστή-

ριο είναι η υποχώρηση των τιμών
αλλά και η επιστροφή στη συναλ-
λακτική απαξίωση, με ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται. Και βέ-
βαια όλα τα παραπάνω συμβαί-
νουν ενώ πλησιάζει η περίοδος
των θερινών διακοπών. Κατά τα
άλλα, την προηγούμενη εβδομάδα
συνεχίστηκαν το «rotation» μέσα
στα στενά όρια του FTSE25 αλλά
και η επιφυλακτική στάση για τις
περισσότερες μετοχές μεσαίας
και μικρότερης κεφαλαιοποίησης,
καθώς πλέον τα «καύσιμα» είναι
λίγα. Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενι-
κός Δείκτης κατέγραψε κέρδη
0,61% και ο κλαδικός δείκτης των
Τραπεζών σημείωσε άνοδο 1,27%.
Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ ενι-
σχύεται 0,4% και ο ΔΤΡ κερδίζει

7,41%. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης
πρέπει να κάνει βάση υψηλότερα
των 893 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδο-
μάδων) για να μπουν σε δοκιμασία
οι 898 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών),
904, 944 (gap) και 950 μονάδες. Σε

αντίθετη περίπτωση, οι επόμενες
στηρίξεις θα είναι στις 887 - 877
(συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών και οι δύο ΚΜΟ 60 ημε-
ρών), 847, 838 και 832 μονάδες
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών). 

DHL: «Green City Hub» στο
κέντρο της Αθήνας

Τη δημιουργία «Green City Hub» στο
κέντρο της Αθήνας εξήγγειλε από το βήμα
του 5ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφο-
ρών - ITC 2022 ο διευθύνων σύμβουλος της
DHL Express Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ελευθέριος Σαμαράς. Ο κ. Σαμαράς υπο-
στήριξε ότι το «Green City Hub» θα αποτε-
λείται από έναν στόλο αμιγώς ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και δικύκλων, ο οποίος θα
εξυπηρετεί το κέντρο της Αθήνας με 25
δρομολόγια. Επίσης, θα επιχειρεί από ένα
κτίριο, το οποίο θα καταναλώνει ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και
συγκεκριμένα ηλιακά πάνελ.

Όμιλος Σαράντη: Εκσυγχρονίζει
το εργοστάσιο στα Οινόφυτα

O Όμιλος Σαράντη συνεχίζει τις επενδύ-
σεις του στην Ελλάδα εκσυγχρονίζοντας
ενεργειακά τo εργοστάσιο παραγωγής του
στα Οινόφυτα. Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, η εγκατάσταση του εκσυγχρονι-
σμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, δυ-
ναμικότητας 1MW, αναμένεται να παράξει
1.350 Mwh, καλύπτοντας περίπου το 50%
των αναγκών του εργοστασίου σε επίπεδο
ενέργειας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η
επέκταση της εγκατάστασης με στόχο τη
μετάβαση του εργοστασίου σε πλήρη
ενεργειακή αυτονομία.

Wolt: Αντισταθμίζει τις εκπομπές
άνθρακα για κάθε παραγγελία

Στο 100% αντισταθμίζονται οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται
από τις υπηρεσίες delivery της Wolt στις
χώρες που δραστηριοποιείται, στο πλαίσιο
της δέσμευσης της μητρικής εταιρείας για
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών της
στο περιβάλλον. Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, η Wolt έχει ενώσει τις δυνάμεις
της με την καινοτόμα οργάνωση South
Pole, με σκοπό τον υπολογισμό των εκ-
πομπών άνθρακα από κάθε τύπο μετακί-
νησης (με αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο ή
σκούτερ) σε όλες τις χώρες στις οποίες
έχει παρουσία, συμπεριλαμβανομένης και
της Ελλάδας. Ως αντιστάθμισμα στις εκ-
πομπές άνθρακα, η εταιρεία χρηματοδοτεί
διεθνή προγράμματα αναδάσωσης της
South Pole συμβάλλοντας στη διαφύλαξη
της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη. 

Η Alcoa Corporation (AA: NYSE) ανακοίνωσε ότι
προμηθεύει αλουμίνιο EcoLum TM χαμηλού αποτυ-
πώματος άνθρακα στη Hellenic Cables, τον κλάδο κα-
λωδίων της Cenergy Holdings, έναν από τους μεγαλύ-
τερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη στις βα-
σικές αγορές μεταφοράς και διανομής ανανεώσιμης
ενέργειας. Η Hellenic Cables λειτουργεί πέντε εργο-
στάσια παραγωγής σε τρεις χώρες και κατασκευάζει
καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και
υποβρυχίων συνδέσεων, καθώς και ολοκληρωμένες
λύσεις και υπηρεσίες. Το EcoLum™ αποτελεί μέρος
της οικογένειας προϊόντων SustanaTM χαμηλής πε-

ριεκτικότητας σε άνθρακα της Alcoa, της πιο ολοκληρωμένης στη βιομηχανία αλουμινίου, και έχει αποτύπω-
μα άνθρακα που είναι περίπου 3,5 φορές χαμηλότερο από τον μέσο όρο της παγκόσμιας βιομηχανίας.

Euroxx: Ελκυστικό το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών

Προβληματίζει η καθίζηση του τζίρου στο χρηματιστήριο

Συνεργασία Hellenic Cables με Alcoa

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ισχυρό και ελκυστικό παραμένει το story των ελ-
ληνικών τράπεζων, κατά την Euroxx Securities, μετά
τα αποτελέσματα α’ τριμήνου και βλέπει περιθώρια
ανόδου των μετοχών τους έως και 86%, διατηρώντας
τη σύσταση overweight. Η χρηματιστηριακή θέτει τι-
μή-στόχο του 1,60 ευρώ για την Alpha Bank και πε-
ριθώρια ανόδου 67%, 1,30 ευρώ για τη Eurobank και
περιθώρια ανόδου 28%, 4,20 ευρώ για την Εθνική
Τράπεζα με περιθώρια ανόδου 16% και, τέλος, 2,20
ευρώ για την Πειραιώς με περιθώρια ανόδου της τά-
ξης του 86% από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό της
Λεωφόρου Αθηνών.
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Έναν μήνα μετά την αδειοδότησή της από την Τράπεζα
της Ελλάδος και τις αρμόδιες Αρχές, η TBI Bank έχει εν-
τάξει στο δίκτυο συνεργατών της πάνω από 500 εμπό-
ρους -τόσο με φυσική όσο και με διαδικτυακή παρου-
σία- από διάφορους κλάδους, όπως μόδα, ηλεκτρονικά
είδη, εμπορία αυτοκινήτων, έπιπλα, υπηρεσίες υγείας
κ.ά. Η TBI Bank προσφέρει στους συνεργάτες της ένα
επιτυχημένο εργαλείο για την αύξηση των πωλήσεών
τους και την παροχή καλύτερης εμπειρίας στους πελά-
τες τους, χωρίς κανένα ρίσκο για τις επιχειρήσεις τους,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, εξα-
σφαλίζει την πληρωμή τους την ίδια μέρα, ενισχύοντας
κατά αυτό τον τρόπο τη ρευστότητά τους. Το πρόγραμμα
«Buy Νow, Pay Later», που έχει εδραιωθεί στις άλλες
κύριες αγορές δραστηριοποίησης της TBI, δηλαδή τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία, έχει οδηγήσει σε εξαιρετι-
κά αποτελέσματα σε όλες τις επιχειρήσεις, μικρές ή με-
γάλες. Στη θέση στην οποία θα λειτουργήσει στη θάλασ-
σα του Ισραήλ βρίσκεται πλέον το FPSO Energean Pow-
er, το οποίο θα αναπτύξει ισραηλινά κοιτάσματα της En-
ergean (LSE: ENOG, TASE: גאנא), έχοντας δυνατότητα
παραγωγής έως 8 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου
ετησίως και όντας το πρώτο FPSO στην ιστορία που θα
επιχειρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΟΤΕ: Στο 50% το ποσοστό
της Deutsche Telekom

Νέο στέλεχος της Deloitte 
ο Γιάννης Σύρρος
Τη θέση του principal στην ομάδα Consult-
ing της Deloitte Ελλάδος ανέλαβε από την 1η
Ιουνίου ο Γιάννης Σύρρος, με αντικείμενο τα
έργα Δημοσίου και Τεχνολογίας. Ο Γιάννης
Σύρρος έχει διατελέσει για πάνω από 20
χρόνια γενικός διευθυντής του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), ενώ από το 2020
κατέχει τη θέση του προέδρου του Παγκό-
σμιου Συνδέσμου Υπηρεσιών Καινοτομίας
και Τεχνολογίας (WITSA), τα μέλη του οποί-
ου αντιπροσωπεύουν το 90% της παγκόσμιας
αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.

Πήρε θέση στο Ισραήλ 
το Power FPSO της Energean

Το Energean Power μεταφέρθηκε στο Ισ-
ραήλ από το ναυπηγείo Admiralty της Semb-
corp Marine στη Σιγκαπούρη με δύο ρυ-
μουλκά. Ήταν ένα ταξίδι 5.532 ναυτικών μι-
λίων που διήρκεσε 35 μέρες σε έξι θάλασ-
σες, ενώ πέρασε και από τη Διώρυγα του
Σουέζ. Οι Αρχές της Διώρυγας δημιούργη-
σαν και ένα εντυπωσιακό βίντεο για το πέρα-
σμα του Energean Power. H Energean θα
ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες σύνδεσης
με τις γεωτρήσεις και τις δοκιμές λειτουρ-
γίες, που συμπεριλαμβάνουν την εγκατάστα-
ση τμημάτων εξοπλισμού (risers, jumpers),
καθώς και τη δοκιμαστική λειτουργία του
αγωγού φυσικού αερίου.

ΔΕΗ: Στα 1.000 τα σημεία
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
έως τα τέλη του έτους

Το πλάνο της ΔΕΗ για την εγκατάσταση ση-
μείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά
και τη συνεισφορά της στις «πράσινες» οδι-
κές εμπορευματικές μεταφορές ανέδειξε ο
γενικός διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της
ΔΕΗ Κυριάκος Κοφινάς στο 5ο Συνέδριο
Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2022, που
διοργανώθηκε από τις ειδησεογραφικές
ιστοσελίδες ypodomes.com και metafore-
spress.gr. Όπως ανέφερε ο κ. Κοφινάς, έως
τα τέλη του έτους η ΔΕΗ θα έχει εγκαταστή-
σει 1.000 δημόσια σημεία φόρτισης ηλεκτρι-
κών οχημάτων, έναντι 500 σήμερα, τα οποία
εκτείνονται σε 300 σημεία σε 65 περιοχές
στην Ελλάδα.

Αλλαγή επωνυμίας της Premia
Η Premia αποφάσισε στις 4 Μαΐου -κατά

την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων
της εταιρείας- την αλλαγή της επωνυμίας της
σε «Premia Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία» με διακριτικό τίτλο
«Premia Properties». Η επωνυμία της εται-
ρείας αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως
«Premia Real Estate Investment Company
Societe Anonyme» με διακριτικό τίτλο «Pre-
mia Properties». Το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων με την αριθ.
2624982ΑΠ/24-05-2022 απόφασή του ενέ-
κρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου
του καταστατικού της εταιρείας.

ΤΒΙ Bank: Έκλεισε 
500 νέες συνεργασίες
στην Ελλάδα

Mytilineos: 24 Ιουνίου η αποκοπή
μερίσματος ύψους 0,42 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,42 ευρώ ανά με-
τοχή αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια Τακτική Γε-
νική Συνέλευση των μετόχων της Mytilineos, που
πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανο-
μή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου πο-
σοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του
ποσοστού παρακράτησης για μετόχους που υπό-
κεινται σε ειδικές διατάξεις).

O ΟΤΕ, σε συνέχεια της πρόσφατης (16 Μαΐου)
ανακοίνωσής του σχετικά με το ποσοστό της
Deutsche Telekom, με έδρα τη Βόννη της Γερ-
μανίας, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψή-
φου της εταιρείας (εξαιρουμένων των δικαιω-
μάτων ψήφου των ιδίων μετοχών που κατείχε
η εταιρεία), το οποίο στις 13 Μαΐου ανήλθε σε
50%, ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της DT επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ είχε
ανέλθει στις 19 Ιουλίου 2021 σε 48,29%, σύμ-
φωνα με την από 30 Μαΐου σχετική γνωστοποί-
ηση της DT προς τον ΟΤΕ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Η
Εθνική Ελλάδας πέρασε νικη-
φόρα και από το Κόσοβο, 1-0,
όπως και από τη Βόρεια Ιρλαν-

δία με το ίδιο σκορ, στους ομίλους του
Nations League και ο Ουρουγουανός
τεχνικός μας Γκουστάβο Πογιέτ είναι
παραδεκτό και διαπιστωμένο, ότι μό-
λις ανέλαβε, ενεδύθη το πνεύμα δυο
μεγάλων ευεργετών του ελληνικού
ποδοσφαίρου, του Γερμανού Ότο Ρε-
χάγκελ, πρωταθλητή Ευρώπης με τα
εθνικά χρώματα το 2004, και του Πορ-
τογάλου Φερνάντο Σάντος, με την εκ-
πληκτική πορεία στο Euro 2012 και το
Μουντιάλ 2014. 

Στα δύο αυτά ματς, που την τελευταία
πενταετία η Εθνική εισέπραττε ντρο-
πές με αυτούς ή ισάξιους αντιπάλους,
επέδειξε έναν γερμανοπορτογαλικό
κυνισμό και τα πήρε. Είναι στην 1η θέ-

ση του ομίλου του Nations League,
διοργάνωση - παράλληλος δρόμος για
τα τελικά του Euro 2024, που θα γίνει
στη Γερμανία. Ο Γκουστάβο Πογιέτ
πρέπει να πήρε αδιόρατη ευχή του Ρε-
χάγκελ και ενδεχομένως και το θρυλι-
κό σουέτ σακάκι των επιτυχιών του
Φερνάντο Σάντος.

Δόγμα των ευεργετών, το παρεΐστι-
κο κλίμα στα αποδυτήρια και η στατι-
στική. Πρώτα η άμυνα και στην επίθε-
ση, αν μετουσιώσουμε σε γκολ μια
δυο ευκαιρίες που στατιστικά θα προ-
κύψουν, θα κερδίσουμε. Ειδεμή, δεν
θα χάσουμε. Έτσι έγινε και με τη Βό-
ρεια Ιρλανδία, έτσι και με το Κόσοβο,
με δυο γκολ του αρχηγού Τάσου Μπα-
κασέτα, φυσικού ηγέτη και της πρω-
ταθλήτριας Τουρκίας Τράμπζονσπορ
(Τραπεζούντα). 

Εν αρχή ην η άμυνα και τα πάντα όλα.
Αυτό είναι η Ελλάδα. Ελιές, κρασί, κα-
ράβι και… αμυντικούς βγάζει η Ελλά-
δα, ως παραφθορά των λόγων του αεί-
μνηστου Οδυσσέα Ελύτη. Και προσο-
χή. Το Κόσοβο απαρτίζεται από παί-
κτες μεγάλων ομάδων στη Δύση, δεν
είναι αμελητέα ποσότητα. 

Η Εθνική μεθαύριο, Πέμπτη, θα υπο-
δεχτεί τους αδερφούς Κυπρίους του
Νίκου Κωστένογλου στο Πανθεσσαλι-
κό του Βόλου και ο Πογιέτ σήμανε συλ-
λαλητήριο. «Ελάτε να μας υποστηρίξε-
τε, γεμίστε το γήπεδο και την Πέμπτη
και την Κυριακή». Την Κυριακή η Εθνι-
κή, στο ίδιο γήπεδο, υποδέχεται το Κό-
σοβο. Ο Πογιέτ έκανε έκκληση για το
αυτονόητο, γιατί δυστυχώς αυτό έχει
χαθεί στην Ελλάδα. Το γήπεδο έπρεπε
να είναι γεμάτο, έτσι κι αλλιώς. Η Εθνι-

κή, ωστόσο, δεν είχε ποτέ οπαδούς,
όπως οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί και άλλες
χώρες. Η Εθνική αποκτούσε οπαδούς
ύστερα από επιτυχίες και μόνο. 

Η σύνθεση με το Κόσοβο: Βλαχοδή-
μος, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος,
Μπάλντοκ, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (57’
Σιώπης), Μάνταλος (86’ Μπουχαλά-
κης), Μπακασέτας, Λημνιός, Μασού-
ρας (78’ Δουβίκας), Γιακουμάκης (57’
Παυλίδης).

Nations League: Η Εθνική,
με κυνισμό, 1-0 και το
Κόσοβο, παίζει με την Κύπρο
μεθαύριο στον Βόλο

Πογιέτ, ο πιο καλός 
ο μαθητής Ότο, Σάντος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ελλάδα ................................6
Κόσοβο................................3
Β. Ιρλανδία ..........................1
Κύπρος ................................1

9 Ιουνίου
21.45: Ελλάδα - Κύπρος
21.45: Κόσοβο - Β. Ιρλανδία



Σ
το Κάρντιφ της Ουαλίας
έσπασαν καρδιές. Η εθνική
Ουαλίας νίκησε με αυτογ-
κόλ του Γιαρμολένκο 1-0 την

Ουκρανία και προκρίθηκε στα τελικά
του Μουντιάλ του Κατάρ, ύστερα από
64 χρόνια. 

Το πανηγύρισαν φυσικά, αλλά και
χειροκρότησαν τους δακρυσμένους
Ουκρανούς που ήθελαν αυτή την πρό-
κριση για να δώσουν λίγη χαρά στους
συμπατριώτες τους που βομβαρδίζον-
ται καθημερινά από τον ρωσικό στρα-
τό. Ωστόσο, θα μείνει στην ιστορία του
ποδοσφαίρου αυτό που έκανε ο Ισπα-
νός διαιτητής Λαόθ, να παρηγορεί τον
δακρυσμένο Ολεκσάντερ Ζιντσένκο.
Το περιστατικό έκανε τον γύρο του κό-
σμου, όπως ήταν αναμενόμενο. 

Ο Λαόθ, να θυμίσουμε, ήταν ο διαι-
τητής του τελικού του Κυπέλλου Ελ-
λάδας, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-0.

Απαρηγόρητοι οι Ουκρανοί, είχαν αυ-
τοί τις ευκαιρίες για γκολ, ήταν άτυχοι,

αλλά με τα τερτίπια της μπάλας δεν τα
έβαλε κανείς. 

Ο Λαόθ παρηγορεί τον Ουκρανό Ζιντσένκο Για Νεϊμάρ η Τσέλσι 
με 130 εκατ. ευρώ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν θέλει στην Παρί Σεν Ζερμέν
τον Νεϊμάρ, έδωσε και μια λίστα όσων πρέπει να φύ-
γουν, αφού προβλέπεται από το συμβόλαιό του, και η
Τσέλσι, του ζάπλουτου Τοντ Μπόλι, είναι έτοιμη να
καταθέσει προσφορά για τον Βραζιλιάνο σούπερ
σταρ, που θα αγγίζει τα 130 εκατ. ευρώ. Στοίχισε στην
Παρί 222 εκατ. ευρώ, όταν τον αγόρασε από την
Μπαρτσελόνα πριν από πέντε χρόνια.

Κάτι περισσότερο 
από ένας θρύλος

Ο «πλανητάρχης» του Roland Garros, Ισπανός Ρά-
φα Ναδάλ, νίκησε εύκολα 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-0)

στον τελικό τον Νορβηγό «ρούκι» Κάσπερ
Ρουντ και κατέκτησε το 14ο τρόπαιο στο χωμά-

τινο γήπεδο στο Παρίσι. Παράλληλα, με 22
κατακτήσεις grand slam, αποσπάστηκε κατά

δύο του Ελβετού Ρότζερ Φέντερερ και του
Σέρβου Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στις γυναίκες, το τρόπαιο κατέκτησε η Πολωνέ-
ζα Ίγκα Σβιόντεκ, 2-0 σετ (6-1, 6-3) την Αμερικανίδα
Κόκο Γκοφ.

Διπλή μεταγραφή 
για τον ΠΑΟΚ

Ο Ισπανός αριστερός μπακ Ράφα Σοάρες είναι η
δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ μετά τον Ουρου-
γουανό μεσοεπιθετικό Νίκολας Κουαλιάτα. Ο Σοά-
ρες είναι 27 ετών, έμεινε ελεύθερος από την Γκιμα-
ράες και αναμένεται να υπογράψει για τρία χρόνια. Ο
Κουαλιάτα είναι επιθετικός μέσος, αγωνίζεται και
έξω αριστερά. Ο ΠΑΟΚ αγόρασε και τον Ισπανό δε-
ξιό μπακ Σάστρε που πέρυσι έπαιζε δανεικός. 

Λοντίγκιν πήρε
ο Παναθηναϊκός

Τον ελληνικής καταγωγής Ρώσο γκολκίπερ Γιούρι
Λοντίγκιν του ΠΑΣ Γιάννινα απέκτησε ο Παναθηναϊ-
κός. Έπαιξε στην Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, αλλά
όταν πήρε μεταγραφή για τη Ζενίτ, προτίμησε τη ρω-
σική εθνική ανδρών, με την οποία έχει 11 συμμετο-
χές. Στην Ελλάδα έχει φορέσει τη φανέλα της Ξάν-
θης, του Εορδαϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι 32
ετών και είχε εξαιρετική χρονιά με τον ΠΑΣ.

Ζέστη, επεισόδια, νίκη της Λάρισας 74-62
Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, που έγινε με 50 βαθμούς
θερμοκρασία επειδή είχε χαλάσει το κλιματιστικό, η Λάρισα
νίκησε 74-62 τον Παναθηναϊκό, έκανε το 2-2 και όλα θα κριθούν
στο αυριανό μεταξύ τους παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Ο νικητής θα παίξει
με τον Ολυμπιακό για τον τίτλο. Οι «πράσινοι» είχαν φριχτά
παράπονα από τη διαιτησία, ο αρχηγός Παπαπέτρου προσπάθησε
να τους επιτεθεί στο τέλος του ματς, όπου έγινε σύρραξη. 

Πέντε γκολ 
ο Μέσι, είναι 
σίγουρα… άνθρωπος;

Ο Λιονέλ Μέσι ξανάγινε… εξωγήινος, μετά την περιπέτεια που είχε με την
πανδημία, και πέτυχε και τα πέντε γκολ της Αργεντινής στη φιλική νίκη 
5-0 επί της Εσθονίας στην Παμπλόνα της Ισπανίας. Σκόραρε για δεύτερη φορά
πέντε γκολ, έφτασε τα 769 στο σύνολο μαζί με 331 ασίστ σε 974 παιχνίδια. 
Πλέον, έχει συμμετοχή σε 1.100 γκολ!

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Στη Μύκονο για καφέ «πετάχτη-
καν» με ελικόπτερο ο Νίκος Κοκλώ-
νης και η Κατερίνα Καινούργιου.

• Γάμος για τη Σοφία Φυρού με
τον Αλέξανδρο Κοψιάλη και βά-
φτιση για τον γιο τους Κωνσταν-
τίνο. Στο γαμήλιο πάρτι τραγού-
δησε ο Λευτέρης Πανταζής.

• Baby bloom για τον μοναχογιό της
Κατερίνας Στικούδη το απόγευμα της
Κυριακής. Βαφτίστηκε Βύρωνας.

• Ο Θοδωρής Μαραντίνης απο-
κάλυψε πως κάνει ψυχοθερα-
πεία: «Ξεκίνησα όταν έμαθα πως
θα γίνω πατέρας».

• Η Άννα Βίσση πόζαρε με φόντο
αφίσα της στην Αμερική (βρίσκεται
σε περιοδεία) σχολιάζοντας με χιού-
μορ: «Φίλη μου!». 

• Εμμονική θαυμάστρια έχει κά-
νει «κόλαση» τη ζωή της Βάνας
Μπάρμπα. Η ηθοποιός θα προ-
χωρήσει νομικά.

• Συγκλονιστική αποκάλυψη του
Σταμάτη Φασουλή: «Έπινα πάρα πο-
λύ για καμιά δεκαριά χρόνια. Βγήκα
στην αγορά με ένα ποτήρι αλκοόλ στο
χέρι».

• Με κορονοϊό διαγνώσθηκε η
Σίσσυ Χρηστίδου.

• Πρώτη φορά μπαμπάς θα γίνει ο
Χρήστος Αντωνιάδης. Η σύζυγός του
βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυ-
μοσύνης της.

• Η Μαρίνα Πατούλη βραβεύτη-
κε στη Νέα Υόρκη για το έργο της
ως προέδρου της UNESCO Βο-
ρείων Προαστίων.

• Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο
του Alec John Such, μπασίστα των
Bon Jovi. 

Χ
λιδάτη βάφτιση για τον μοναχογιό της Βίκυς
Καγιά και του Ηλία Κρασσά στο πριγκιπάτο
της Κυανής Ακτής. Το παραμυθένιο μυστή-
ριο τελέσθηκε χθες στο Μονακό, σε στενό

οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με τον 4χρονο μονα-
χογιό τού ζευγαριού να παίρνει το όνομα Κάρολος-
Ηλίας.

Ο επιχειρηματίας και η παρουσιάστρια του «Shop-
ping Star» διοργάνωσαν την τελετή στο εξωτερικό κά-
τω από άκρα μυστικότητα, ενώ από την Παρασκευή
που προσγειώθηκαν στο Μόντε Κάρλο φρόντισαν για
τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Η επιλογή του Μονακό για το baby bloom του Κρασ-
σά τζούνιορ δεν ήταν τυχαία, καθώς, όπως αναφέρουν
πληροφορίες, εκεί διαμένει ο νονός του νεοφώτιστου.

Το ζευγάρι συνδύασε πολυτελείς διακοπές παράλ-
ληλα με τη βάφτιση και αυτό φάνηκε από σειρά λαμ-
περών ενσταντανέ της παρουσιάστριας του Star στον
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρον-
τας με τη fashion expert Μαρίνα Βερνίκου, η οποία
ήταν ανάμεσα στους λίγους προσκεκλημένους.

Με εκθαμβωτικές δημιουργίες, ανεβασμένη διάθε-
ση και χρόνο για shopping και διασκέδαση, οι δύο φί-

λες φωτογραφήθηκαν να βολτάρουν στους δρόμους
του πριγκιπάτου με κάμπριο αυτοκίνητο και αργά το
βράδυ να τσουγκρίζουν κολονάτα ποτήρια με σαμπά-
νια. Με την επιστροφή της οικογένειας στην Ελλάδα,
θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι για τους συγγενείς
και φίλους που δεν ήταν καλεσμένοι στη βάφτιση, έτσι
ώστε όλοι μαζί να γιορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός.

Το κοσμοπολίτικο ζευγάρι απολαμβάνει να κάνει τη
διαφορά στη ζωή του: Παντρεύτηκε στο Παρίσι, βά-
φτισε την κόρη του Μπιάνκα στη Βηρυτό και τον Κά-
ρολο στο πριγκιπάτο των Μονεγάσκων, απολαμβάνον-
τας τις σημαντικές προσωπικές στιγμές του μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, η Βίκυ Καγιά είχε αποκαλύψει για τη βά-
φτιση του μοναχογιού της σε συνέντευξή της: «Η
Μπιάνκα ήταν 18 μηνών στη βάφτισή της στη Βηρυτό
και το απόλαυσε, συμμετείχε σε όλα και ήταν ωραία.
Το ίδιο θα θέλαμε και για τον μικρό. Θα του δώσουμε
και το όνομα του μπαμπά του, καθώς είναι copy paste
του Ηλία σε μωρό -μόνο το σχήμα των ματιών μου
έχει! Άξιο το όνομα! Και η Μπιάνκα μικρότερη ήταν
ίδια ο μπαμπάς της, αλλά τελευταία έχει αρχίσει και
μου μοιάζει».

Κ α γ ι ά  -  Κ ρ α σ σ ά ς  

Βaby bloom 
στο Μονακό



Sold out

Ούτε στη «μαύρη αγορά» δεν κυκλοφορεί ει-
σιτήριο για το live της Ελένης Φουρέιρα στη Μύ-
κονο. Η «Miss Fuegο» αναμένεται να αναστατώ-
σει τη «βασίλισσα των Κυκλάδων» την Κυριακή
12 Ιουνίου με ένα φαντασμαγορικό σόου, ενώ οι
κρατήσεις είναι ήδη sold out, παρότι η χρέωση
ανά άτομο στα πρώτα τραπέζια είναι στα 1.000
ευρώ. Η ξεχωριστή αυτή βραδιά έχει προγραμ-
ματιστεί σε ένα από τα πιο διάσημα κλαμπ-ρε-
στοράν του νησιού, με την ποπ σταρ σε ένα
άκρως εκρηκτικό πρόγραμμα.

Ανακάλυψε «θησαυρό»

Απίθανα ενσταντανέ, από τα πρώτα χρόνια πα-
ρουσίασης του θρυλικού «Πρωινού καφέ», ανα-
κάλυψε η Ελένη Μενεγάκη. Η οικοδέσποινα του
Mega, ενθουσιασμένη από τον φωτογραφικό «θη-
σαυρό», ανάρτησε στιγμιότυπα στον προσωπικό
της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας στη
γλυκιά της νιότη με συνεργάτες και διάσημους κα-
λεσμένους της, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης:
«Κοίτα τι βρήκα! Μέσα σ’ ένα κουτί ανακάλυψα
πολλές (παρά πολλές) φωτογραφίες κυρίως από
ταξίδια του “Πρωινού Καφέ” αλλά και άλλες στιγ-
μές από το 1997-2008». 

Ο «After Dark» παρουσιαστής
της ελληνικής τηλεόρασης τρέ-
χει και δεν φτάνει! Ο Θέμης Γε-
ωργαντάς κι αυτό το καλοκαίρι
θα ακολουθήσει αγαπημένους
του διάσημους τραγουδιστές
στις ευρωπαϊκές τους περιοδεί-
ες, κάνοντας την αρχή με τη συ-
ναυλία των ABBA: «Ταξίδι-
αστραπή στο Λονδίνο για την πιο
feel good συναυλία που έχω δει
ποτέ, με ένα πολύ αγαπημένο
μου πρόσωπο, τον Mr Super
FM!».

Με μια βαλίτσα

Κ
όρη καλής οικογενείας, με τίτλο ευγενείας και σύζυγο πρίγ-
κιπα, η Μαρί Σαντάλ κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο με
τίτλο «Οι τρόποι ξεκινούν από το πρωινό». Η νύφη του τέως

βασιλιά Κωνσταντίνου καταγράφει στις σελίδες της έκδοσης ενδυμα-
τολογικά «dos and don’ts» για παιδιά σε επίσημες εμφανίσεις, όπως
επιβάλλεται στις αριστοκρατικές οικογένειες: «Κάλεσμα σε δείπνο:
Ένα αγόρι πρέπει να φοράει ένα λευκό, απαλό μπλε, καρό ή ριγέ που-
κάμισο με κουμπιά, παντελόνι ή chinos, και σακάκι. Μπορούν να φο-
ρέσουν είτε μαύρη είτε καφέ ζώνη, αν και το καφέ θεωρείται συνή-
θως πιο casual. Για τα κορίτσια, τα φορέματα είναι κατάλληλα και το
κάνουν διασκεδαστικό». Η σύζυγος του πρίγκιπα Νικόλαου και σχε-
διάστρια σειράς ρούχων μπεμπέ επιθυμεί να μυήσει τις απανταχού
μαμάδες, να μεγαλώσουν (και) τα δικά τους παιδιά σαν βασιλόπουλα
με ανατροφή ευγενών.

Νονά για φίλημα!
Και το όνομα αυτής, Αλίκη! Ένα γλυκύτατο κοριτσάκι βάφτισε
στην Κρήτη η Δούκισσα Νομικού. Η παρουσιάστρια ταξίδεψε οι-
κογενειακώς στη Μεγαλόνησο, επιλέγοντας για την ιδιαίτερη πε-
ρίσταση μια απίθανη κίτρινη δημιουργία του Βασίλη Ζούλια, εν-
τυπωσιάζοντας για άλλη μία φορά με τη σικάτη εμφάνισή της.
«Να είσαι πάντα φωτεινή. Αγαπημένοι μου, να τη χαιρόμαστε»,
ευχήθηκε η όμορφη νονά στη νεοφώτιστη και τους γονείς της.

Ένα ολόκληρο νηπιαγωγείο στο Λάος ευ-
χήθηκε στον Πέτρο Πολυχρονίδη για τα 44α
γενέθλιά του! Ο παρουσιαστής βρίσκεται
στην άλλη πλευρά του πλανήτη για τα γυρί-
σματα του ριάλιτι «Αsia Express» και με
συγκίνηση αποκάλυψε: «Εκατό πανέμορφα
παιδάκια σε ένα νηπιαγωγείο στο Λάος, χω-
ρίς να με γνωρίζουν, μου τραγούδησαν το
Happy Birthday και με βούρκωσαν από συγ-
κίνηση».

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
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Στιλιστικό savoir vivre

Έκπληξη!



Η
επιστήμη έχει προοδεύσει σημαντικά
και οι Έλληνες γιατροί πρωτοπορούν.
Όπως συνέβη πρόσφατα με την πρώ-
τη ρομποτική θωρακοσκοπική επέμ-

βαση στην Ελλάδα, η οποία είναι μόλις η δεύτερη
στην Ευρώπη.

«Η ρομποτική χειρουργική εξελίσσεται. Έτσι,
σήμερα χειρουργούμε με τα πλέον καινούργια
ρομποτικά συστήματα Da Vinci τέταρτης γενιάς.
Έχοντας πραγματοποιήσει τον μεγαλύτερο αριθ-
μό θωρακοσκοπικών επεμβάσεων με μία οπή
στην Ελλάδα, παντρέψαμε τη συγκεκριμένη τε-
χνική με τη ρομποτική τεχνολογία. Το πρώτο ρομ-
ποτικό Uniportal χειρουργείο θώρακος έγινε με
επιτυχία στα τέλη Νοεμβρίου. Η ασθενής εξήλθε
την επόμενη κιόλας ημέρα», αναφέρει ο θωρακο-
χειρουργός Λεωνίδας Παπασταύρου, ο οποίος
μας εξηγεί πως η επέμβαση με το ρομπότ έχει κα-
λύτερη τρισδιάστατη ευκρίνεια εικόνας, απόλυτη
ακρίβεια στην κίνηση και, φυσικά, το ότι γίνεται
από μία μόνον οπή έχει ως αποτέλεσμα ο ασθενής
να μην πονάει. Δεν χρειάζεται να νοσηλευθεί σε
μονάδα εντατικής θεραπείας! Επίσης δεν χρει-
άζονται μεταγγίσεις αίματος.

Η δουλειά των γιατρών απλουστεύεται και ο κό-
σμος επιστρέφει στο σπίτι του, στη δουλειά του,
στην οικογένειά του σε μία έως δύο ημέρες. Σί-
γουρα αυτό δίνει μεγάλη ώθηση στην ειδικότητα

της θωρακοχειρουργικής, δηλαδή η απομυθο-
ποίηση της σοβαρότητας της επέμβασης, αφού
αυτές οι επεμβάσεις είναι πλέον καθημερινή μας
ρουτίνα. Επιπλέον μπαίνουν στη φαρέτρα της
ρομποτικής θωρακοσκοπικής χειρουργικής με
μία οπή όλοι εκείνοι οι ασθενείς υψηλού κινδύ-
νου οι οποίοι παλαιότερα δεν μπορούσαν να χει-
ρουργηθούν. Η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση
τους βοηθάει να αναρρώσουν ταχύτατα χωρίς άλ-
λα προβλήματα.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του ρομποτικού συστή-
ματος είναι ο απόλυτος έλεγχος στον λεμφαδενι-
κό καθαρισμό. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι
στην Ογκολογία του πνεύμονα αυτό είναι το ανα-
πόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας της επέμβασης.

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός σε κάθε ασθενή
δίνει επιπλέον χρόνια επιβίωσης. Το κοσμητικό
αποτέλεσμα είναι άριστο, αφού η επέμβαση δεν
αφήνει καν ουλή. Ο ασθενής βλέπει μια μικρή
λευκή γραμμή στο πλάι έπειτα από καιρό, για να
του «θυμίζει» ότι χειρουργήθηκε και αυτό είναι
εξαιρετικά σημαντικό τόσο στους άντρες, αλλά
κυρίως στις γυναίκες, ότι το στήθος τους παραμέ-
νει απολύτως ανέπαφο. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η επέμβαση έχει καλύτερη
τρισδιάστατη ευκρίνεια εικόνας, 
και απόλυτη ακρίβεια στην κίνηση 

Λύση σε πολλά αναπνευστικά προβλήματα
Ζώντας σε μια εποχή που τα αναπνευστικά νοσήματα πρωτοστατούν, η φαρέτρα του σύγχρονου
θωρακοχειρουργού πρέπει διαρκώς να γεμίζει με νέα όπλα. «Η εποχή Covid θα αφήσει χιλιάδες
ανθρώπους με μόνιμα αναπνευστικά ζητήματα. Αν προσθέσουμε το κάπνισμα που προκαλεί
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (τη γνωστή σε όλους μας ΧΑΠ), τότε ένας καρκίνος του
πνεύμονα στο μέλλον θα έχει ακόμα πιο σοβαρό χαρακτήρα. Ο άνθρωπος θα έχει τρεις σοβαρές
αναπνευστικές παθήσεις να αντιμετωπίσει. Μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο
νούμερο ένα καρκίνος στον άνθρωπο. Ακόμα και αν προσθέσουμε όλους τους τύπους καρκίνου
σε όλο μας το σώμα, «ο καρκίνος του πνεύμονα είναι πολύ συχνότερος σε ποσοστά. Συνεπώς,
κόψτε το κάπνισμα και τα υποκατάστατα και εμβολιαστείτε!», αναφέρει ο κ. Παπασταύρου.

Λεωνίδας Παπασταύρου, 
θωρακοχειρουργός 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ασφάλεια και χωρίς νοσηλεία!



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)
Εργασιακές αναστατώσεις θα υπάρξουν σήμερα

και κάποια πολύ σημαντικά θέματα θα σας απα-

σχολήσουν, που ίσως να έχουν να κάνουν με την

υγεία σας. Βέβαια, θα έχετε την επιθυμία να βά-

λετε σε τάξη ζητήματα της καθημερινότητάς σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Έχετε την πεποίθηση ότι υπάρχουν κάποια συναι-

σθηματικά κενά στη ζωή σας. Θα αρχίσετε να

αναζητάτε τα γιατί και τα διότι, με όχι και τόσο ση-

μαντική επιτυχία. Αφήστε τη μέρα σας να περά-

σει, βάζοντας στο πρόγραμμά σας πιο χαλαρές

υποθέσεις, που δεν θα σας χαλάσουν την ηρεμία

σας, όποιο και να είναι το αποτέλεσμά τους.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια μέρα που η προσήλωσή σας θα είναι

στραμμένη σε οικογενειακά ζητήματα, ή επίσης

θα έχετε την έντονη ανάγκη να φροντίσετε ένα

πρόσωπο της οικογένειάς σας. Κάποια οικονομι-

κά θέματα θα σας προβληματίσουν.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αν θα πρέπει σήμερα να ασχοληθείτε με πνευμα-

τικές εργασίες, καλό είναι να δράσετε μετά τις

10.00 πμ. Η κενή πορεία της Σελήνης θα σας δη-

μιουργήσει ένα πέπλο πνευματικής ανασφάλειας

και η κρίση σας δεν θα είναι σωστή.

Λέων
(23/7-22/8)
Οικονομικά θέματα από σήμερα μπαίνουν στο στό-

χαστρο και είναι πολύ πιθανόν να βρεθείτε μετέω-

ροι σε κάποια οικονομικά ζητήματα. Βέβαια η αρνη-

τική αυτή επιρροή θα έχει μικρή διάρκεια. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, η Σελήνη από σήμερα

στο δικό σας ζώδιο θα σας δημιουργήσει έντονη

ανασφάλεια σε συναισθηματικά θέματα. Καλό

είναι να μην κάνετε έντονες αναφορές ή παρά-

πονα, γιατί δεν θα σας ακούσει κανείς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η εβδομάδα σας ξεκινά με πολλές ψυχολογικές
μεταπτώσεις. Είστε έτοιμοι να πάρετε κάποιες
αποφάσεις, αλλά αυτή η στιγμή είναι λάθος και
χρειάζεται υπομονή για να δράσετε με επιτυχία
αργότερα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι μια μέρα αναπροσαρμογής των σχεδίων
σας, όπου μάλιστα θα έχετε την πεποίθηση ότι
κάτι δεν έχετε πράξει σωστά και τώρα πρέπει να
το διορθώσετε. Γενικότερα μην αφήσετε να σας
ταλαιπωρούν οι γνώμες των άλλων που μάλλον
σας αποπροσανατολίζουν.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Επαγγελματικά θέματα θα σας ταλαιπωρήσουν
και μάλιστα θα έχετε μια λάθος άποψη για αυτά
που συμβαίνουν σήμερα. Αφήστε τον χρόνο να
κυλήσει και αύριο είναι μια άλλη μέρα, με πιο ξε-
κάθαρες καταστάσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους η Σελήνη στο συμβατό
με το δικό σας ζώδιο της Παρθένου θα ανεβάσει
αρκετά την ψυχολογία σας, ακόμη και όταν δεν
έχετε ξεκάθαρη άποψη για τις υποθέσεις που σας
απασχολούν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους σήμερα θα υπάρξουν
κάποιες οικονομικές υποθέσεις που θα σας δη-
μιουργήσουν έντονες αναφορές. Μπορεί να έχε-
τε ξεχάσει να πληρώσετε ένα λογαριασμό, μπορεί
επίσης να σας χρωστάνε κάποια χρήματα, που
μάλλον σας έχει κουράσει να τα ζητάτε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με τη Σελήνη να περνά στο διαμετρικά απέναντι
ζώδιο με το δικό σας, φροντίστε να κάνετε τις
σχέσεις σας με τους άλλους πιο όμορφες και πιο
ήρεμες. Είναι αλήθεια ότι κάτι σας ταλαιπωρεί,
αλλά οι συζητήσεις για να λυθούν τα προβλήματά
σας σήμερα είναι λάθος απόφαση. 
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Σήμερα η Σελήνη περνά στο ζώδιο της
Παρθένου, αλλά επίσης τις πρωινές ώρες
θα περάσει από κενή πορεία, οπότε θα
υπάρξει ένα μικρό διάστημα που καλό

είναι να μην κάνουμε σημαντικά πράγματα.
Είναι αποδεδειγμένο ότι σε μέρες που η Σελήνη
βρίσκεται σε κενή πορεία, δεν έχουμε σωστή
κρίση και τα νέα ξεκινήματα έχουν μια
αργοπορία ή μια αδικαιολόγητη αναποδιά.



Σ
το επίπεδο του εσωκομματικού ενδιαφέ-
ροντος χύθηκε πολύ μελάνι για τη σύνθε-
ση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ και το παρασκήνιο σχετικά με την

αναμενόμενη, ανετότατη επικράτηση του Ανδρέα
Σπυρόπουλου στη θέση του νέου γραμματέα.

Η ερώτηση που μένει να απαντηθεί είναι ποια θα
είναι η συνέχεια και κυρίως ποιες θα είναι οι προ-
τάσεις με τις οποίες θα κατέλθει στις εκλογές το
κόμμα. Διότι είναι προφανές ότι οι εσωτερικές δια-
δικασίες αφορούν λίγο έως καθόλου τους ψηφο-
φόρους και κυρίως εκείνους που δεν έχουν ακόμη
αποφασίσει ποιον θα στηρίξουν στις επόμενες,
εξαιρετικά κρίσιμες για το μέλλον της χώρας, εκλο-
γές. Όλοι αυτοί ουδόλως ενδιαφέρονται σε ποια
θέση εξελέγη ο κ. Χρυσόγονος ή αν εξέλεξε ένα ή
δύο μέλη στο κορυφαίο όργανο ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος. Και η πικρή ομολογουμένως αλήθεια για το
«ηφαίστειο του ΠΑΣΟΚ που ξαναξύπνησε», κατά
τον Κώστα Σκανδαλίδη, είναι ότι το διθυραμβικό
κλίμα, η συγκίνηση και οι παλιές μνήμες που ξανα-
ζωντάνεψαν δεν αποτελούν δημόσιο κτήμα, ούτε
είναι ικανά να προκαλέσουν ευρύτερα πολιτικά συ-
ναισθήματα.

Αντιθέτως, μπορεί να εξελιχθούν σε μπούμε-
ρανγκ για το κόμμα και τον ίδιο τον κ. Ανδρουλάκη
για δύο λόγους: διότι καλλιεργούν ένα κλίμα αυξη-
μένων προσδοκιών, το οποίο, προσώρας τουλάχι-
στον, δεν πατάει στις στέρεες βάσεις ενός ολοκλη-
ρωμένου πολιτικού προγράμματος-πρότασης και

γιατί έχουν αφαιρέσει από τη φαρέτρα του αρχηγού
κάθε πιθανή δικαιολογία για εκ των έσω υπονόμευ-
ση ή ελλιπή συστράτευση. Όλοι, από τους πρώην
πρωθυπουργούς και προέδρους έως τον τελευταίο
οργανωμένο οπαδό, είναι στο πλευρό του.

Το «γκρίζο» σημείο για τον ίδιο είναι ότι ο κ. Αν-
δρουλάκης, ο οποίος εξελέγη συντριπτικά πρό-
εδρος για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, που
πάντως δεν σχετίζονται με το πολιτικό του όραμα,
έκτοτε συνεχίζει να πορεύεται στη λογική των ίσων,
ανώδυνων αποστάσεων, των στρογγυλεμένων το-
ποθετήσεων, των γενικόλογων αναφορών και των
«ελαστικών» ερμηνειών.

Η τακτική αυτή, με πολιορκητικό κριό την κατά τα
λοιπά απολύτως αυτονόητη «αυτόνομη πορεία» και
το «στην πλάτη μου δεν θα γίνει πρωθυπουργός ού-
τε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας», του βγαίνει. Και
πάντως δεν τον εμποδίζει από το να πορεύεται προς
τις εκλογές.

Τα δύσκολα για τον κ. Ανδρουλάκη αρχίζουν από
τη στιγμή που θα πρέπει -και το δίχως άλλο, πρέ-
πει- να αποσαφηνίσει τι θα «σηκώσει η πλάτη του».
Μέχρι τις πρώτες εκλογές, αυτές με την απλή ανα-
λογική, θα επαναλαμβάνει μονότονα, αν έχουμε
καταλάβει σωστά, τα τρία παραπάνω τσιτάτα, μαζί
με το οραματικό, πλην απροσδιόριστου περιεχομέ-
νου, «για μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση».

Και μετά; Αν, όπως όλα δείχνουν, ακολουθήσουν
και δεύτερες εκλογές με την ενισχυμένη αναλογική
που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ; Σε αυτές πώς θα

πορευτεί; Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωρο-
φύλαξ; Χωρίς τον αστυφύλαξ, χωρίς και τον χωρο-
φύλαξ; Ερήμην, δηλαδή, της βούλησης της πλει-
οψηφίας;

Τα πρώτα μηνύματα έχουν ήδη καταφτάσει στη
Χαριλάου Τρικούπη. Αμυδρά μεν, υπαρκτά δε, αν
κρίνει κανείς από το γεγονός ότι στις πιο πρόσφα-
τες δημοσκοπήσεις η «μπίλια» δείχνει να κάθεται
στα κάτω όρια του δημοσκοπικού εκκρεμούς και
όχι στα πάνω.

«Τα όμορφα ηφαίστεια όμορφα μπορούν και να
καούν», που θα έλεγε κάποιος παραφράζοντας τον
τίτλο της γνωστής αντιπολεμικής ταινίας. 

Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μοναδικός ίσως αρχη-
γός κόμματος τα τελευταία πολλά χρόνια που θα
κατέλθει στις εκλογές με μοναδικό αντίπαλο τον
εαυτό του. Στο δικό του χέρι είναι να πείσει και να
εμπνεύσει, στο δικό του και να απογοητεύσει.

Η μέχρι σήμερα παρουσία του στο πάνθεον των
ηγετών φαντάζει άχρωμη και άοσμη σαν το τρεχού-
μενο νερό. Ο ίδιος φαίνεται να έχει ποντάρει τα πάν-
τα στην «ξεραΐλα» που μαστίζει τη Σοσιαλδημοκρα-
τία τις τελευταίες δεκαετίες και στη «δίψα της» για
νερό. Σε συνθήκες όμως όπως αυτές που παγκο-
σμίως βιώνουμε σήμερα και με ένα καλοκαίρι
μπροστά μας που το θερμόμετρο θα χτυπήσει
«κόκκινο» σε πολλαπλά μέτωπα, ο κίνδυνος να
καούν οι προσδοκίες σαν τα ξερόχορτα είναι παρα-
πάνω από υπαρκτός…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και 
η «άνυδρη» Σοσιαλδημοκρατία 

Στο χέρι 
του προέδρου 

του ΠΑΣΟΚ είναι
να πείσει και 

να εμπνεύσει, στο
δικό του και να
απογοητεύσει
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