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E
να από τα διασημότερα παλιά παραμύθια εί-
ναι και εκείνο του Δανού λογοτέχνη και συγ-
γραφέα παραμυθιών Χανς Κρίστιαν Άντερ-
σεν που ακούει στον τίτλο «Τα καινούργια

ρούχα του αυτοκράτορα». 
Μια φορά κι έναν καιρό, αφηγείται ο παραμυθάς Άν-

τερσεν, ήταν ένας βασιλιάς που ήθελε να εντυπωσιάζει,
να φοβίζει και να… αποκοιμίζει τους υπηκόους του με
τα πλούσια, φανταχτερά του ρούχα. Θεωρώντας ο βα-
σιλιάς ότι έτσι θα μπορεί να καταλάβει ποιοι από τους
υπηκόους του είναι οι έξυπνοι και ποιοι οι χαζοί, τους
διέταξε να πέσουν με τα μούτρα στη δουλειά. Προσποι-
ούμενοι οι ράφτες ότι ράβουν τα καινούργια του σπάνια
ρούχα και οι παρατρεχάμενοί του πως τα βλέπουν, τον
διαβεβαίωναν πως είναι πανέμορφα, καταπληκτικά,
μοναδικά. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να τα φορέσει και
να βγει στους δρόμους, για να τον καμαρώσουν οι υπή-
κοοι, παρόλο που και ο ίδιος δεν τα έβλεπε, διότι ρούχα

δεν υπήρχαν. Ε, δεν μπορεί να λάθευε το επιτελείο…
Και τι επιτελείο! Εδώ κατόρθωσε να κοροϊδέψει και να
πείσει έναν ολόκληρο λαό πως μόνο όσοι είναι έξυπνοι
μπορούν να τα δούνε. Άρχισαν τότε να επευφημούν τον
βασιλιά και «ζήτω του» και «μπράβο του» και «τι ωραία
τα ρούχα του». Μόνο που ένα παιδάκι τόλμησε να φω-
νάξει την αλήθεια: «Κοιτάξτε! Κοιτάξτε! Ο βασιλιάς εί-
ναι γυμνός!». Τότε, όλοι μαζί, σπάζοντας φόβο και ενο-
χές, είδαν την πραγματικότητα και τη φωνάξανε με
θάρρος: «Ο βασιλιάς μας είναι γυμνός».

Η ευρωπαϊκή και διεθνής κοινότητα, έστω και καθυ-
στερημένα, έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι ο πρό-
εδρος της Τουρκίας είναι γυμνός. Και υπεύθυνος για
αυτή την «αποκάλυψη» είναι ο πρωθυπουργός της Ελ-
λάδας Κυριάκος Μητσοτάκης που κατάφερε να διε-
θνοποιήσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό και να απο-
δείξει με επιχειρήματα ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
που είναι βεβαίως δημιούργημα της Δύσης, όχι μόνο

είναι αφερέγγυος, αλλά πάσχει και από πολιτικό διπο-
λισμό. Ο προβληματισμός που επίμονα θέτει ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης όχι μόνο στη Γηραιά Ήπειρο, αλλά και
από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι πως το κα-
θεστώς της Τουρκίας δεν έχει ουδεμία σχέση με το ευ-
ρωπαϊκό ιδεώδες, ούτε βεβαίως με τις αρχές που υπη-
ρετεί η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Χθες, ο Έλληνας
πρωθυπουργός είπε τη φράση-κλειδί που περιγράφει
το σουρεαλιστικό σκηνικό που έχει στήσει η γείτονα:
«Δεν θα μπω σε διαδικασία ψυχανάλυσης με την Τουρ-
κία». Είναι αυτό που λέμε ότι η επιστήμη της ψυχιατρι-
κής σηκώνει τα χέρια ψηλά στην περίπτωση της Τουρ-
κίας και αυτό το βλέπουν ακόμα και οι «ισαποστάκη-
δες» της ΕΕ, όπως ο αξιότιμος κ. Σολτς, εις τον οποίο ο
Μητσοτάκης κατέστησε σαφές πως η πολιτική των
ίσων αποστάσεων πρέπει να τελειώσει: «Δεν είναι δυ-
νατόν να απειλούνται δύο κράτη-μέλη της ΕΕ και να τη-
ρούνται πολιτικές ίσων αποστάσεων».
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Tέρμα με την
πολιτική των
ίσων απο-
στάσεων διε-
μήνυσε ο
Κυριάκος
Μητσοτάκης
στον Γερμα-
νό καγκελά-
ριο με αφορ-
μή τους πα-
ραλογισμούς
του Ερντογάν 



Τ
ο όπλο της διεθνοποίησης της άκρα-
της τουρκικής επιθετικότητας ανα-
μένεται να αξιοποιήσει εφεξής και
εις το έπακρον ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης, όπως επιβεβαίωσε στη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε χθες στις Βρυξέλλες
μετά το πέρας των εργασιών της έκτακτης Συ-
νόδου Κορυφής της ΕΕ. «Ενημέρωσα τους
ομολόγους μου για την έξαρση της τουρκικής
προκλητικότητας. 

Αν η Τουρκία συνεχίσει την ίδια τακτική,
θα ζητήσω να συζητηθεί το θέμα επισήμως
στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου αλλά και
να υπάρξει ρητή αναφορά στα συμπεράσμα-
τα. Εκβιασμοί δεν μπορούν να γίνουν ανε-
κτοί, εμείς θα συνεχίσουμε να απαντάμε με
ψυχραιμία και αποφασιστικότητα», διεμή-
νυσε ο Έλληνας πρωθυπουργός και γνω-
στοποίησε πως στη συνάντησή του με τον
Όλαφ Σολτς τόνισε ότι δεν νοούνται ίσες
αποστάσεις όταν ένα κράτος-μέλος της
Ένωσης δέχεται απειλές από ένα κράτος
που έχει το καθεστώς του υποψηφίου προς
ένταξη στην Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε
το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας
ενώπιον των Ευρωπαίων εταίρων μας, την
ώρα που η υπερβάλλουσα επιθετική ρητο-
ρεία των γειτόνων, με τελευταίο κρούσμα τις
δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εί-
ναι εκτός κάθε διπλωματικής πεπατημένης,
ενώ πρόσθεσε με νόημα: «Δεν έχω πρόθεση
να κάνω ψυχανάλυση ή εσωτερική ερμη-
νεία των πιθανών αδιεξόδων της τουρκικής
πολιτικής ηγεσίας».

Είναι σαφές ότι η Αθήνα αποδίδει την
έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας στα
μεγάλα εσωτερικά αδιέξοδα που αντιμετω-
πίζει ο Τούρκος πρόεδρος αλλά και στην αν-
τίληψη ότι η Αθήνα κινητοποιεί με αποτελε-
σματικότητα πλέον το ευρύ δίκτυο συμμα-
χιών της. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, κατά πλη-
ροφορίες, στους Ευρωπαίους εταίρους του
για την αυξανόμενη εσχάτως τουρκική επι-
θετικότητα, επιμένοντας πως εν μέσω περι-
βάλλοντος έντονης γεωπολιτικής ρευστότη-
τας, στο φόντο της συνεχιζόμενης ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, τυχόν νέα εστία έν-
τασης στην Ανατολική Μεσόγειο θα προκα-

λούσε περιττή, αχρείαστη, πλην όμως εξαι-
ρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση. Επικαλούμε-
νος τον όγκο παραβιάσεων και υπερπτήσε-
ων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πά-
νω από τα μεγάλα και πυκνοκατοικημένα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο κ. Μητσοτά-
κης είχε την πρόθεση να καταδείξει ποιος εί-
ναι ο παραβάτης και ποιος ο επιτιθέμενος
στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να επιχειρη-
ματολογήσει ότι η Ελλάδα δεν είναι εκείνη
που κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Ξεκα-
θάρισε πάντως πως η κυβέρνηση θα υπερα-
σπιστεί μέχρι κεραίας την κυριαρχία και τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα, υπενθυμίζον-
τας πως η χώρα μας γνωρίζει πολύ καλά πώς
να απαντά άμεσα, χωρίς εκπτώσεις και με
αποτελεσματικότητα είτε μέσω της διπλω-
ματικής οδού είτε επί του πεδίου, εφόσον
κάτι τέτοιο απαιτηθεί σε κάθε πρόκληση.
Εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης παγίως επισημαί-
νει προς τους εταίρους μας ότι η τουρκική
επιθετικότητα κατά της Ελλάδας και της Κύ-
πρου συνιστά ένα κατεξοχήν ευρωτουρκικό
ζήτημα, και ως εκ τούτου ζήτησε την υπο-
στήριξη του Βερολίνου. Σε κάθε περίπτωση,
η αναφορά στο κείμενο συμπερασμάτων ότι
οι τρίτες χώρες οφείλουν να ευθυγραμμι-
στούν με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της
Ρωσίας, που «φωτογραφίζει» εμμέσως
πλην σαφώς την Τουρκία και τη Σερβία, προ-
κάλεσε την ικανοποίηση της ελληνικής απο-
στολής. 

Επιμένει για πλαφόν 
στην τιμή του φυσικού αερίου

Γνωρίζοντας πως το ζήτημα της επιβο-
λής πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσι-
κού αερίου συμπεριλαμβάνεται στην ερ-
γαλειοθήκη της Κομισιόν, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης άσκησε εκ νέου πιέσεις προς τη
συγκεκριμένη κατεύθυνση, επιμένοντας
ότι οι πρωτοβουλίες του Repower EU είναι
μεν σημαντικές, ωστόσο δεν λαμβάνουν
επαρκώς υπόψη τις επείγουσες ανάγκες
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εξάλλου,
στο κείμενο των συμπερασμάτων συμπε-
ριελήφθη αναφορά για τη δυνατότητα επι-
βολής προσωρινού πλαφόν στη χονδρική
τιμή του φυσικού αερίου, πάντα σε συνεν-
νόηση με τους εναλλακτικούς προμηθευ-
τές, κάτι που κρατά ζωντανές τις ελπίδες
για συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση
σε ένα μείζον πρόβλημα για τις ευρωπαϊ-
κές κοινωνίες παρά τις εκπεφρασμένες
αντιρρήσεις χωρών όπως η Ολλανδία, η

Γερμανία, η Δανία, η Φινλανδία και η
Σουηδία. Πάντως, η Αθήνα εκτιμά ότι ο κύ-
κλος των ηγετών που βλέπουν με συμπά-
θεια τις προτάσεις της για το πλαφόν στη
χονδρική τιμή του φυσικού αερίου μεγα-
λώνει, γεγονός που καταδεικνύει, όπως
λέγεται, τα ισχυρά ερείσματα που διατηρεί
η χώρα μας στους κόλπους του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της
«Political», η χώρα μας επέτυχε την εξαί-
ρεση των πλοίων υπό ελληνική σημαία που
μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο προς τρίτες
χώρες εκτός ΕΕ, γεγονός άκρως σημαντικό
για την εμπορική μας ναυτιλία.
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες της «Political»,

η χώρα μας επέτυχε την
εξαίρεση των πλοίων υπό

ελληνική σημαία που
μεταφέρουν ρωσικό

πετρέλαιο προς τρίτες χώρες
εκτός ΕΕ, γεγονός άκρως

σημαντικό για την εμπορική
μας ναυτιλία 

Μακρόν υπέρ Ελλάδας
Με μια βαρυσήμαντη παρέμβασή του μετά το τέλος των εργασιών της συνό-
δου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας
Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις δηλώσεις της τουρκικής πολιτικής ηγε-
σίας με τις οποίες αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου, με το ψευτοεπιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίησή τους είναι πα-
ράνομη. «Μια τελευταία λέξη εδώ για να πω ότι κατά τις εργασίες του Συμ-
βουλίου ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε πολύ έντονα την εύλογη ανη-
συχία της Ελλάδας και καταδίκασε τις δηλώσεις πολλών Τούρκων αξιωμα-
τούχων, οι οποίες αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε πολλά νησιά
της. Θέλω προφανώς να εκφράσω από εδώ τη στήριξη όλων των Ευρωπαίων,
ιδιαίτερα της Γαλλίας. Κανείς δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο σήμερα την κυ-
ριαρχία ορισμένων κρατών-μελών και πιστεύω ότι οι δηλώσεις αυτές (σ.σ.: οι
τουρκικές) πρέπει να καταδικαστούν το ταχύτερο, κάτι που μόλις έπραξα»,
δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.

Μητσοτάκης: «Δεν θα κάνω 
ψυχανάλυση στον Ερντογάν» 



Μ
ε την επιστροφή του πρωθυπουρ-
γού σήμερα στο Μαξίμου αναμέ-
νεται να ληφθούν οι τελικές απο-
φάσεις για το αν τελικά θα υπάρ-

ξουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ή θα
εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν τα σενάρια
περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. 

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά
τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ότι
όλα τα κυβερνητικά στελέχη σε συνεννόηση
με τον γραμματέα της ΝΔ Παύλο Μαρινάκη θα
πρέπει να ξεκινήσουν περιοδείες σε όλη τη
χώρα, ερμηνεύτηκε από αρκετούς ότι ο πρω-
θυπουργός έβαλε «φρένο» στον ανασχηματι-
σμό, ενώ άλλα «γαλάζια» στελέχη εξέφραζαν
διαφορετική άποψη.

Το βέβαιο είναι ότι τη δεδομένη χρονική
στιγμή ελάχιστοι γνωρίζουν τις προθέσεις του
πρωθυπουργού. Τα σενάρια τα τελευταία
24ωρα δίνουν και παίρνουν, με κυβερνητικά
στελέχη και βουλευτές να εκφράζουν ουσια-
στικά την προσωπική τους άποψη για το αν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε
πρόωρες εκλογές ή σε ανασχηματισμό.

Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε επανέλαβε ότι οι κάλπες θα
στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας.
Μάλιστα, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ο οποίος προέβλεψε εκλογές τον Σεπτέμ-
βριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε:
«Πόσες προβλέψεις του αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα έχουν
επιβεβαιωθεί;».

Παράλληλα, περιέγραψε το πολιτικό κλίμα
που θα πρέπει να υπάρξει το επόμενο διάστη-
μα: «Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραε-
τίας, όπως έχω δεσμευτεί πολλές φορές. Από
εκεί και πέρα αυτό που θέλω να τονίσω είναι
πως η χώρα σήμερα χρειάζεται περισσότερο
από ποτέ ένα ήρεμο πολιτικό κλίμα, έναν πο-
λιτισμένο διάλογο, μια αντιπαράθεση αξιών
θέσεων, λιγότερη πόλωση, λιγότερη προκλη-
τική ρητορική που παραπέμπει σε άλλες επο-
χές που στη χώρα μας ευτυχώς την έχουμε
αφήσει οριστικά πίσω μας».

Ανασχηματισμός
Όσα υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

για το πώς θα πρέπει να είναι το κλίμα μέχρι
την προκήρυξη των εκλογών προκάλεσαν αρ-
κετές συζητήσεις, καθώς ορισμένοι αναρω-
τήθηκαν τι θα γίνει στην περίπτωση που υπάρ-
ξει ακραία πολιτική αντιπαράθεση, κάτι που
δείχνει να επιδιώκει διαρκώς το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε μια τέτοια
περίπτωση δεν αποκλείεται να αλλάξουν οι

κυβερνητικοί σχεδιασμοί, επιρρίπτοντας τις
ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια απο-
σταθεροποίησης του πολιτικού κλίματος σε
μια ιδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο. «Η αξιωματι-
κή αντιπολίτευση και ο αρχηγός της επιλέ-
γουν τη δικιά τους -κατά την άποψη μου-
εξαιρετικά μοναχική διαδρομή, η οποία θα
κριθεί και αυτή όταν με το καλό γίνουν οι εθνι-
κές εκλογές», είπε ο πρωθυπουργός. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν
στο Μαξίμου συζητήσεις και βολιδοσκοπή-
σεις στελεχών στην περίπτωση που ο πρωθυ-
πουργός αποφασίσει να προχωρήσει σε αλ-
λαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ωστόσο, μέχρι
στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και
όλοι αναμένουν την επιστροφή του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρί-
ζουν πως μια τέτοια κίνηση θα έβαζε τέλος

στην εκλογολογία και θα έδινε ακόμη μεγαλύ-
τερη ώθηση στην επιτάχυνση των μεταρρυθ-
μίσεων που απαιτούνται. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης φαίνεται να συζητάει το ενδεχόμενο
του ανασχηματισμού, ο οποίος, αν τελικά γί-
νει, θα περιλαμβάνει μείωση στον αριθμό των
εξωκοινοβουλευτικών στελεχών, μετακινή-
σεις υπουργών αλλά και την είσοδο βουλευ-
τών στην κυβέρνηση. Στο Μαξίμου αναμένουν
τις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, οι οποίες θα
κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τους κυβερνητι-
κούς σχεδιασμούς, καθώς οι καταναλωτές θα
έχουν λάβει τους μειωμένους λογαριασμούς
ρεύματος, ενώ ήδη μπήκαν στις τσέπες των
πολιτών οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.
Ήδη πάντως οι μετρήσεις που έχουν δει το
φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η επί-
σκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκης στις ΗΠΑ
έδωσε δημοσκοπικούς πόντους στη ΝΔ, διευ-
ρύνοντας το προβάδισμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
ο πρωθυπουργός αύξησε σημαντικά τα ποσο-
στά της δημοτικότητάς του. 
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Ο Μητσοτάκης επιστρέφει
και παίρνει αποφάσεις

Πληρωμένη απάντηση 
σε Τσίπρα για τον χρόνο 
των εκλογών: «Δεν έχει
πέσει μέσα ποτέ 
στις προβλέψεις του»

Η πρώτη συνάντηση του Έλληνα
πρωθυπουργού με τον Γερμανό
καγκελάριο Όλαφ Σολτς κλεί-
στηκε επί της ουσίας στη σκιά
της δήλωσης της κυβερνητικής
εκπροσώπου του Βερολίνου πε-
ρί ίσων αποστάσεων της Γερμα-
νίας ανάμεσα σε Ελλάδα και
Τουρκία. Αυτή η θέση σήμανε
συναγερμό στην ελληνική απο-
στολή. Η συνάντηση κλείστηκε
σε χρόνο dt και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης βρήκε την ευκαιρία μιλώντας στον καγκελάριο για
την τουρκική προκλητικότητα και την επιβεβλημένη στήριξη
της χώρας μας στη διελκυστίνδα με την Τουρκία. Ο Έλληνας
πρωθυπουργός ξεκαθάρισε στον Γερμανό ηγέτη ότι δεν νοείται
πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι στην Τουρκία και εκ του
αποτελέσματος το μήνυμα παραλήφθηκε: Ο Όλαφ Σολτς ανα-

κοίνωσε ότι συμφώνησε με τον
Έλληνα πρωθυπουργό η χώρα μας
να στείλει στην Ουκρανία τα ρωσι-
κά τεθωρακισμένα οχήματα μετα-
φοράς προσωπικού BMP-1 και η
Γερμανία ανέλαβε να τα αντικατα-
στήσει με τα νεότερης γενιάς και
αποτελεσματικότερα Marder A5.
Από στρατιωτικούς κύκλους το
συγκεκριμένο deal θεωρείται
άκρως επιτυχημένο και συμβάλ-
λει στην αναβάθμιση των συστη-

μάτων άμυνας των ελληνικών νησιών. Πρόκειται επίσης και για
δικαίωση της επίμονης στάσης των Αθηνών στις πιέσεις για
παραχώρηση των τεθωρακισμένων, μόνο σε περίπτωση αντι-
κατάστασής τους από οχήματα αντίστοιχων δυνατοτήτων και
τελικά μας δίνονται ισχυρότερα και νεότερα τεθωρακισμένα
οχήματα μάχης.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Το mega deal Κυριάκου - Σολτς για την  Άμυνα



Π
αρά τις διαβεβαιώσεις του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ότι οι εκλογές θα γί-
νουν στο τέλος της τετραετίας,

τα επιτελεία των κομμάτων βρίσκονται σε
εκλογικό πυρετό, έχοντας στο πίσω μέρος
του μυαλού τους ένα ανοιχτό παράθυρο
για εκλογές εντός του φθινοπώρου. Την
ίδια ώρα, έτσι όπως διαμορφώνονται οι
πολιτικοί συσχετισμοί, τουλάχιστον για
την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής
δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια κυβερ-
νητική συμμαχία μεταξύ των τριών βασι-
κών παικτών (ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ) της
πολιτικής σκηνής. 

Στη ΝΔ έχουν εγκαταλείψει, προς το
παρόν, το φλερτ προς τον Νίκο Ανδρουλά-
κη και επαναφέρουν το αφήγημα περί
ισχυρής αυτοδυναμίας και μάλιστα από
την πρώτη Κυριακή. Στον ΣΥΡΙΖΑ επιμέ-
νουν στο σενάριο της «προοδευτικής δια-
κυβέρνησης», αφού έχουν πειστεί ότι δεν
θα είναι πρώτο κόμμα, και στο ΠΑΣΟΚ /
ΚΙΝΑΛ συνεχίζουν στη στρατηγική του τύ-
που «συνεργασίες μόνο αν αποκλειστούν
από την πρωθυπουργία οι κύριοι Μητσο-
τάκης και Τσίπρας». Τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης ποντάρουν κυρίως στα θέμα-
τα της ακρίβειας και της οικονομικής δυ-
στοκίας, τα οποία επιχειρούν να χρεώ-
σουν στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
επιθυμώντας κατ’ ουσίαν να δημιουργή-
σουν συνθήκες αρνητικής ψήφου και όχι
ψήφου συνείδησης επί θετικών πολιτικών

αλλαγών. Στον ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, επαναφέ-
ρουν παντοιοτρόπως το παλαιό σύνθημα-
δίλημμα: «Δεξιά ή Αριστερά». 

Το ερώτημα της κάλπης
Στο κυβερνών κόμμα, πάντως, εκτιμούν

ότι δεν θα είναι αυτό το διακύβευμα των
εκλογών. Όπως υποστηρίζουν αρκετά
«γαλάζια» στελέχη, το μεγάλο παιχνίδι θα
παιχτεί μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυ-
ριακής και το ερώτημα στο οποίο θα κλη-
θούν οι πολίτες να απαντήσουν μέσα στο
παραβάν θα είναι: «Πολιτική σταθερότητα
ή χάος και ακυβερνησία;». Το ενδεχόμενο
μιας τρίτης κάλπης θα βάλει τη χώρα σε
απίστευτες περιπέτειες και αυτό θα γίνει
αντιληπτό όσο πλησιάζουμε στις κάλπες,
παρά το γεγονός ότι κάποιοι ενδεχομένως
να ποντάρουν ακόμα και σε χαλαρή ψήφο
λόγω της απλής αναλογικής με την οποία
θα διενεργηθεί η πρώτη μάχη. 

Τα σενάρια για την πρώτη Κυριακή εί-
ναι, λίγο έως πολύ, γνωστά αφού η αυτο-
δυναμία είναι άπιαστο όνειρο και λίγη ση-
μασία θα έχει η ψαλίδα μεταξύ πρώτου
και δεύτερου κόμματος. Αυτό που θα έχει
σημασία είναι το ποσοστό του πρώτου
κόμματος να πλησιάζει όσο το δυνατόν

περισσότερο στα καταγεγραμμένα ποσο-
στά του 2019, για να μπορέσει ενδεχομέ-
νως να εκτιναχθεί τη δεύτερη Κυριακή. Το
ποσοστό που χρειάζεται η ΝΔ για να πάρει
αυτοδυναμία εξαρτάται από τα κόμματα
που θα μείνουν εκτός Βουλής. Στις τελευ-
ταίες εθνικές εκλογές (οι οποίες είναι και
το μοναδικό αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης
στατιστικά και μαθηματικά) το ποσοστό
αυτό ήταν 8,1%, ιδιαίτερα υψηλό παρά τη
μεγάλη πόλωση που υπήρξε έπειτα από
4,5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ, και βοήθησε κομβικά τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να κερδίσει με άνεση την αυ-
τοδυναμία. Με το ίδιο ποσοστό κομμάτων
εκτός Βουλής αλλά τον νέο πλέον εκλογι-
κό νόμο που θα ισχύσει στις δεύτερες
εκλογές, η ΝΔ χρειάζεται ποσοστό 38% για
να εκλέξει 151 βουλευτές. Με 10% ποσο-
στό, όμως, των κομμάτων εκτός Βουλής η
ΝΔ θέλει 37,5% για αυτοδυναμία. Με 12%
θέλει 37%, με 14% πέφτει στο 36,5%. 

Τα εκτός Βουλής κόμματα
Το τελευταίο σενάριο με 14% εκτός Βου-

λής είναι κάτι ασυνήθιστο. Με εξαίρεση
τον Μάιο του 2012 που το πολιτικό σκηνικό
ήταν σε απόλυτη κρίση και τα κόμματα
εκτός Βουλής έφτασαν το εκτός πραγμα-
τικότητας 19%, ουδέποτε τα εκτός Βουλής
κόμματα ξεπέρασαν το 10%. Συνεπώς, το
πιο ρεαλιστικό σενάριο για τη ΝΔ είναι να
πλησιάσει στις δεύτερες εκλογές το 37%
και με τα κόμματα εκτός Βουλής να ξε-

περνούν το 8% να επιδιώξει την αυτοδυνα-
μία. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει κάποια
μικρά κόμματα να πάρουν ποσοστά άνω
του 2% αλλά ταυτόχρονα να μην μπουν στη
Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση, σε συν-
δυασμό με την πιθανότητα να μείνει ορια-
κά εκτός Βουλής ο κ. Βαρουφάκης και το
κόμμα του, ΜέΡΑ25, η ΝΔ έχει βάσιμες
ελπίδες με πεντακομματική Βουλή να
πλησιάσει την οριακή αυτοδυναμία των
151 μέχρι 153 εδρών. Σε περίπτωση, ωστό-
σο, εισόδου έξι κομμάτων στη Βουλή, αυ-
τομάτως η αυτοδυναμία καθίσταται αδύ-
νατη. Για να βρεθεί, λοιπόν, με μια σχετικά
ασφαλή πλειοψηφία 153 βουλευτών, θα
χρειαστεί ένα ποσοστό άνω του 39%. Θα
χρειαστεί, δηλαδή, να επαναλάβει την
εκλογική επίδοση του Ιουλίου του 2019.
Υπενθυμίζεται ότι, με τον νέο εκλογικό
νόμο του κλιμακωτού μπόνους που θα
εφαρμοστεί στις δεύτερες κάλπες, το
πρώτο κόμμα όταν ξεπεράσει το 25% λαμ-
βάνει 20 επιπλέον έδρες. Για κάθε μισή
ποσοστιαία μονάδα προστίθεται μία έδρα
μέχρι το πολύ άλλες 30 έδρες.
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Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
ποντάρουν κυρίως στα ζητήματα
της ακρίβειας με στόχο να
«αποδομήσουν» τον ίδιο τον
Κυριάκο Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια της δεύτερης Κυριακής 
Τα εκλογικά μαθηματικά της αυτοδυναμίας 

ktsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας
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«H τουρκική παραβατικότητα εντάσσεται στο γενικότερο
πνεύμα αναθεωρητισμού και νεοοθωμανισμού που χαρα-
κτηρίζει την τουρκική στάση το τελευταίο διάστημα και
τεκμηριώνει απολύτως τα ελληνικά επιχειρήματα», επιση-
μαίνει σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Newsbomb
και τη δημοσιογράφο Αμαλία Κάτζου ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας. 

Όπως ξεκαθαρίζει, οι τουρκικές προκλήσεις κατά της
Ελλάδας αποδεικνύουν στην πράξη ότι το casus belli κατά

της Ελλάδας δεν είναι κενό περιεχόμενου, καθώς η χώρα
μας αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή από την Τουρκία, η
οποία δεν περιορίζεται απλώς σε ρητορικό επίπεδο. Ωστό-
σο, ο κ. Δένδιας τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν παρασύρεται
σε μια ρητορική αντιπαράθεση παρά τις συνεχείς τουρκι-
κές προκλήσεις, οι οποίες σε πλείστες περιπτώσεις έχουν
και προσωπική διάσταση. 

Παράλληλα, υπογραμμίζει τον κίνδυνο που συνιστούν οι
τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις όχι μόνο για τη χώρα μας

αλλά και για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Ανα-
φερόμενος στην αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών δηλώνει πως αυτή είναι υπέρ των ελληνι-
κών συμφερόντων, καθώς σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά
συγκυρία αποδεικνύει τον μακροχρόνιο χαρακτήρα της
δέσμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών να επενδύσουν
στρατηγικά στη χώρα μας, καθώς αναγνωρίζουν την Ελλά-
δα ως αξιόπιστο και συνεπή εταίρο και παράγοντα σταθε-
ρότητας στην περιοχή.

Ω
ς μείζονα κίνηση κλιμάκωσης
ερμηνεύει η Αθήνα τις νέες
προκλήσεις του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, ο οποίος αμφισβή-

τησε την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου απειλώντας με αλλαγή
συνόρων. 

Στις εμπρηστικές του δηλώσεις ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε το
απαράδεκτο και ανυπόστατο αφήγημα για
δήθεν υποχρέωση της Ελλάδας να «αφο-
πλίσει» τα νησιά. Έδειξε μάλιστα χάρτες
που «γκριζάρουν» το Ανατολικό Αιγαίο,
ενώ προειδοποίησε πως αν η Ελλάδα δεν
αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά, «θα ανοί-
ξει η συζήτηση για την κυριαρχία τους». 

«Διευκρινίσαμε με νομικούς όρους ότι η
Ελλάδα έχει παραβιάσει το καθεστώς αυ-
τών των νησιών. Άρα η Ελλάδα πρέπει να τα
αφοπλίσει», είπε ο Τσαβούσογλου στο
πρακτορείο Anadolu. Ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών απείλησε ακόμη πως η Άγκυ-
ρα θα βάλει τέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο
Συνεργασίας, κατηγορώντας τον Έλληνα
πρωθυπουργό για επιθετικές δηλώσεις και
ασυνεπή στάση της Αθήνας στις προσπά-
θειες διαλόγου. Το αναθεωρητικό αφήγη-
μα της Τουρκίας βασίζεται σε δύο χάρτες.

Ο ένας αφορά τα «υπό αμφισβήτηση νη-
σιά» και είναι αυτός που παρουσίασε ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου στο Anadolu. Περι-
λαμβάνει 23 μεγάλα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου, τα οποία, όπως ψευδώς ισχυρίζε-
ται η Τουρκία, παραχωρήθηκαν στην Ελλά-
δα δήθεν υπό τον όρο να μείνουν αποστρα-
τιωτικοποιημένα. Η Άγκυρα μάλιστα επι-
καλείται τις Συνθήκες της Λωζάννης και
των Παρισίων, οι οποίες όχι μόνο δεν πε-
ριέχουν όρους για την παραχώρηση των
νησιών στην Ελλάδα, αλλά «δεν επιδέχον-
ται και καμίας αμφισβήτησης, καθώς ορί-
ζουν σύνορα και αυτά δεν υπόκειται σε
προϋποθέσεις», όπως τονίζουν χαρακτη-
ριστικά διπλωματικές πηγές. Ο άλλος χάρ-
της που συστηματικά προβάλλει η Άγκυρα
δείχνει τις τοποθεσίες των αμερικανικών
βάσεων στην Ελλάδα και αποτελεί μέρος
της προπαγάνδας των γειτόνων, που κατη-
γορούν Αθήνα και Ουάσιγκτον για «επικεί-
μενη επίθεση κατά της Τουρκίας».

Σκληρή απάντηση από Αθήνα
Το κρεσέντο προκλητικότητας του Με-

βλούτ Τσαβούσογλου δεν έμεινε αναπάν-
τητο, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών
να αποδομεί τους ισχυρισμούς του Τούρ-
κου ομολόγου του από το Σεράγεβο, όπου
βρέθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του
στα Δυτικά Βαλκάνια. «Αντιλαμβάνομαι
απολύτως τον εκνευρισμό που προκάλεσε
στην Τουρκία η επιστολή της Ελλάδας στα
Ηνωμένα Έθνη», είπε ο Νίκος Δένδιας, ση-
μειώνοντας ότι «αυτό που θα πρέπει να κά-

νει η Τουρκία είναι να αποφεύγει τις προ-
σβολές, τους χαρακτηρισμούς και τη διαρ-
κή όξυνση, γιατί αυτό δεν οδηγεί πουθε-
νά». Ο κ. Δένδιας επισήμανε και τη διαρκή
απειλή πολέμου από την πλευρά της Άγκυ-
ρας, το casus belli, λέγοντας ότι «η Τουρκία
με τοποθετήσεις σαν τις τελευταίες απλώς
εκτίθεται και αποδεικνύει σε όλους, ακόμη
και τους πιο δύσπιστους, πόσο δίκιο έχου-
με όταν λέμε ότι η Τουρκία μάς απειλεί». 

«Απαράδεκτες» χαρακτήρισε τις απειλές
Τσαβούσογλου και ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου, υπογραμμίζον-
τας ότι «πρόκειται για απειλές που έρχον-
ται σε ευθεία σύγκρουση με τις Συνθήκες
και το Διεθνές Δίκαιο». Μιλώντας στον Re-
al FM, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και σε
«υβριδικές απειλές», διευκρινίζοντας πως
αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή εργαλει-
οποίησης του Μεταναστευτικού, όπως την
άνοιξη του 2022, ή να εκδηλωθούν μέσω
κυβερνοεπιθέσεων.

Την παράκρουση Τσαβούσογλου πάντως
επιχείρησε να μιμηθεί και ο κυβερνητικός
εταίρος του Ερντογάν, ο ακροδεξιός Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι
«τα Δωδεκάνησα είναι συνέχεια της Ανα-
τολίας» και «πληγή που δεν έχει κλείσει».
Σε ένα αλυτρωτικό παραλήρημα, ο Μπα-

χτσελί έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει
ότι «τα Δωδεκάνησα καταπατήθηκαν με
κόλπα» και πως «είναι αδύνατον να τα δού-
με ξεχωριστά από την ασφάλεια της Κων-
σταντινούπολης και των Στενών». Στις
«κραυγές» της Άγκυρας για την αποστρα-
τιωτικοποίηση των νησιών η Αθήνα απαντά
κάνοντας επίδειξη δύναμης και αποτρεπτι-
κής ικανότητας. Για μια ολόκληρη εβδομά-
δα το σύνολο σχεδόν του Στόλου του Πολε-
μικού Ναυτικού αλλά επίλεκτες Μονάδες
των Ειδικών Δυνάμεων προκάλεσαν «κα-
ταιγίδα» στο Ανατολικό Αιγαίο, εκτελώντας
σενάρια ανακατάληψης νησίδων αλλά και
αντικείμενα ναυτικής μάχης και ανορθό-
δοξου πολέμου. 

Δένδιας: «Κίνδυνος για την περιφερειακή ειρήνη η Τουρκία»

Οι ανιστόρητοι
χάρτες του
Τσαβούσογλου

Στην άσκηση «Καταιγίδα 22»
έλαβαν μέρος και αεροσκάφη
της Πολεμικής Αεροπορίας
δίνοντας χαρακτήρα
διακλαδικότητας, ενώ έμφαση
δόθηκε στον ναρκοπόλεμο και
τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Κλιμάκιο στην Αιδηψό και drone 
Κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό στον πρω-
θυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμο Κεδίκογλου
και τη γενική γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Άννα
Στρατινάκη βρέθηκε στην Αιδηψό και τη Βόρεια Εύ-
βοια, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργα-
σίες αποκατάστασης της περιοχής. Αυτό που έκανε
τρομερή εντύπωση, όπως μου είπαν, ήταν μια εφεύ-
ρεση μαθητών από ένα τοπικό ΕΠΑΛ που είχαν δημι-
ουργήσει ένα drone με θερμοαισθητήρα για να εντο-
πίζει γρήγορα πού υπάρχει εστία πυρκαγιάς και να γί-
νεται η κατάσβεσή της. Την εφεύρεση θα την τσεκά-
ρει και η Πυροσβεστική… 

Άρθρο που θα συζητηθεί 
Ένα άρθρο που θα συζητηθεί ετοιμάζει ο Νίκος Πα-
πανδρέου στο έγκυρο διεθνές περιοδικό «Foreign
Affairs». Στο άρθρο αυτό θεωρεί λάθος τις κυρώσεις
της Δύσης προς τη Ρωσία, έτσι όπως επιβλήθηκαν,
αλλά και τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω SWIFT.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η άποψη θα προκαλέσει
συζήτηση και μέσα στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που έχει
ταχθεί υπέρ των κυρώσεων. 

Ποιος πρώην κυβερ-
νητικός παράγοντας
έφαγε πόρτα από το
Μαξίμου τουλάχι-
στον δύο φορές, ενώ
παλαιότερα έμπαινε
πιο εύκολα; Όπως
μου είπαν, έχει χάσει
τη στήριξη και του
ίδιου του πρωθυ-
πουργού. 

Πάνω από 70 «γαλάζιοι» βουλευτές έχουν εκδηλώσει
την πρόθεσή τους να παραστούν στην ομιλία του Κώστα
Καραμανλή σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής, με
θέμα «Ελλάδα και Ευρώπη στη δίνη μεγάλων αλλαγών»
στο πλαίσιο της εκδήλωσης της «Παναθηναϊκής». Μεταξύ
αυτών είναι και υπουργοί, όχι όμως και ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης. Το θέμα είναι τι θα πει ο πρώην
πρωθυπουργός.  Όπως μαθαίνω, ο Κώστας Καραμανλής
αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά και να αναφερθεί στα εθνικά μας θέματα,
όπου θα επιμείνει ότι θα πρέπει να κρατηθεί αποφασιστική στάση από τη χώρα μας απέναντι στην Τουρ-
κία, ζητώντας να χρησιμοποιηθούν όλα τα διπλωματικά μας όπλα. Δεν θα βγει εκτός γραμμής Μητσοτά-
κη και σίγουρα θα είναι ιδιαίτερα σκληρός στη γραμμή Βερολίνου, όπως χαράκτηκε από τη Μέρκελ. Επί-
σης, όπως μου είπαν, δεν θα θέσει ζητήματα οικονομικής κατεύθυνσης ή κοινωνικά θέματα, για να μην
αναπαράξουν κάποιοι περί δήθεν διαφοροποίησης από το Μαξίμου.

Θέλει η Λατινοπούλου 
τον ντόρο της 

Νομίζω ότι κάποιοι πολιτευτές της ΝΔ προσπα-
θούν να κάνουν πολύ μεγάλο ντό-
ρο γύρω από το όνομά τους,
μπας και έχουν τύχη στις
επόμενες εκλογές. Η κυρία
Λατινοπούλου προσπάθησε
να συνδέσει τα επεισόδια
στο ΑΠΘ με την παραβίαση του
σπιτιού της που πραγματοποιήθηκε
βράδυ. Καταδικαστέα τα επεισόδια, αλλά να πούμε
ότι οι μπαχαλάκηδες και οι αναρχικοί δεν πάνε σε
σπίτια για να κλέψουν και δεν μπαίνουν κρυφά.
Κάνουν σαματά, πετάνε μολότοφ κ.λπ. 

Πριν από λίγο καιρό έγινε ένα περι-
στατικό που θορύβησε τον υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη. H φίλη του Αρετή
Γεωργιλή, που είναι ιδιοκτήτρια του
Free Thinking Zone και επικεφαλής
της οργάνωσης Lean In Network για
την ενθάρρυνση της συμμετοχής των
γυναικών στην εργασία, έπεσε θύμα
έμφυλης βίας και ξυλοδαρμού από
έναν νταή που είχε παρκάρει παράνο-
μα έξω από το πάρκινγκ της. Ο κ. Χα-
τζηδάκης την επισκέφτηκε και της
συμπαραστάθηκε θυμίζοντας τους ψηφισθέντες νό-
μους, όπως ο αντιρατσιστικός νόμος και η Σύμβαση
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξά-
λειψη της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους
εργασίας. Επίσης, τόνισε ότι υπάρχουν αυτοτελές

τμήμα για την παρακολούθηση των φαινομένων βίας
και παρενόχλησης στην Επιθεώρηση Εργασίας αλλά
και η χρηματοδότηση του Δικτύου Δομών για κακο-
ποιημένες γυναίκες, όπως και η 24ωρη γραμμή SOS
15900 και η πρωτοβουλία «Panic Button».

Π
όσο ήσυχος μπορεί να
κοιμάται ο Γιώργος Πε-
ριστέρης, όταν ο όμιλος

που καυχιέται ότι έχει δημιουρ-
γήσει πνίγεται στα δάνεια; Όχι
και πολύ ήσυχος όπως λένε
στην «πιάτσα», καθώς παρ’ όλη
την προσπάθεια που καταβάλ-
λει να εμφανίσει πως οι εταιρεί-
ες του είναι υγιείς, οι γνωρίζον-
τες έχουν άλλη άποψη και αυτό
που ψιθυρίζεται σε κάποια χρη-
ματιστηριακά γραφεία είναι ότι οι τράπεζες δεν είναι
και τόσο πρόθυμες να τον χρηματοδοτήσουν. 

ΒΟΑΚ Χερσόνησος-Νεάπολη, καζίνο Ελληνικού,
οδικός άξονας Πάτρα-Πύργος, επενδυτικά projects
στην ενέργεια είναι μερικά από τα έργα που έχει ανα-
λάβει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αυξάνοντας το επιχειρη-
ματικό ρίσκο. Και αυτό διότι μπορεί όλα τα παραπάνω

projects μελλοντικά να απο-
φέρουν μεγάλα έσοδα και
κέρδη, ωστόσο για να υλο-
ποιηθούν χρειάζεται χρήμα,
που δεν είναι εύκολο να εξα-
σφαλίσει ο Γιώργος Περιστέ-
ρης, με δεδομένο πως οι
υποχρεώσεις της ΓΕΚ ΤΕΡ-
ΝΑ ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.
Και αυτό σκανάρεται από τις
τράπεζες, οι οποίες εμφανί-
ζονται φειδωλές ως προς τη

χρηματοδότηση της κατασκευαστικής εταιρείας. Αυ-
τός είναι και ο μεγάλος πονοκέφαλος του Γιώργου Πε-
ριστέρη που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και εί-
ναι αναγκασμένος να πείσει τα πιστωτικά ιδρύματα ότι
οι προοπτικές του ομίλου είναι θετικές. Κάτι όμως που
δεν είναι και πολύ εύκολο, όταν η εταιρεία είναι ήδη
υπερδανεισμένη.

Ο Περιστέρης, τα δάνεια και οι τράπεζες

Στο Ρότερνταμ έχει μεταβεί ο πρωθυπουργός
για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, αλλά εκεί βρίσκονται ήδη από μέ-
ρες συνεργάτες του και στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας. Είδαμε τον βουλευτή Σερρών
Τάσο Χατζηβασιλείου, τον γραμματέα της Πο-
λιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλο Μαρινάκη,
τον βουλευτή ΝΔ Κωνσταντίνο Κυρανάκη,
την υφυπουργό Εργασίας Μαρία Συρεγγέλα,
την ευρωβουλευτή της ΝΔ Ελίζα Βόζεμ-
περγκ, τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικο-
νομικών Σχέσεων Ιωάννη Σμυρλή κ.ά. Η Νέα
Δημοκρατία αποτελεί το πιο κραταιό κόμμα
αυτή την περίοδο στο ΕΛΚ και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι ο πιο πετυχημένος πρό-
εδρος κόμματος που ανήκει στο ΕΛΚ. 
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Όλοι κρέμονται από τα χείλη του Καραμανλή 

Συνάντηση Χατζηδάκη με συμβολισμό 



Από τα λίγα που καταλαβαίνω με το φτωχό
μυαλό μου και βάσει του σχεδίου εξυγίανσης, οι
εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα πλη-
ρωθούν από την ONEX στο πρώτο στάδιο όλη την
προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση και τα
υπόλοιπα χρήματα που έχουν λαμβάνειν από το
παρελθόν θα τα πληρωθούν στο μέλλον από τα
όποια αμυντικά προγράμματα κλείσουν τα Ναυ-
πηγεία (όχι κατ’ ανάγκην από το Πολεμικό Ναυ-
τικό), αλλά και από οποιουδήποτε είδους προ-
γράμματα από οποιονδήποτε πελάτη. Δεν προ-
βλέπεται δηλαδή καμία δέσμευση του Πολεμι-
κού Ναυτικού να δώσει υποχρεωτικά κάποιο
πρόγραμμα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Για την
υλοποίηση του σχεδίου απαιτούνται εγκρίσεις
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και από το αρμόδιο δικαστή-
ριο βάσει του Πτωχευτικού Νόμου.

HH δύσκολη εξίσωση...

Η κυβέρνηση έριξε στην αγορά 43 δισ. ευρώ
για την απορρόφηση των κραδασμών της παν-
δημίας και συνεχίζει με φοροελαφρύνσεις
στο εισόδημα και την ακίνητη περιουσία, κα-
θώς και με επιδοτήσεις για το ενεργειακό κό-
στος. Όμως, παρά την ενίσχυση του διαθέσι-
μου εισοδήματος, οι τιμές «τρέχουν» με μεγα-
λύτερη ταχύτητα και, όπως επισημαίνει η Έκ-
θεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η συνολική αύξηση του
κατώτατου μισθού κατά 9,7% το 2022 εκτιμάται
ότι θα περιορίσει μόνο μερικώς την απώλεια
της αγοραστικής του δύναμης που προκαλεί
το κύμα ακρίβειας. Τον Απρίλιο του 2022 η
απώλεια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου
μισθού ήταν ίση με 18% έναντι 14,7% τον Μάρ-
τιο. Ο μέσος μισθός του ιδιωτικού τομέα είχε
απολέσει τον Απρίλιο του 2022 το 9,9% της αγο-
ραστικής του δύναμης, ενώ ο μέσος μισθός
μερικής απασχόλησης το 28%. Κάπου εκεί εί-
ναι η αλήθεια, δυστυχώς. 

Επειδή στην πολιτική δεν είναι όλα πυ-
ροτεχνήματα, μαθαίνω ότι
η αποκάλυψη που
έκανε πριν από
μερικές εβδο-
μάδες ο Θάνος
Πλεύρης για
την αγωγή
κατά της No-
vartis προχω-
ράει κανονικά.
Το ποσό που ζη-
τείται είναι εφάμιλ-
λο του ποσού που συμβι-
βάστηκε με τη Novartis το αμερικανικό
Δημόσιο και αγγίζει περίπου τα 400 εκατ.
δολάρια. Τα δύο μέρη θα καταθέσουν προ-
τάσεις εντός τριών μηνών από την κατάθε-
ση της αγωγής. Η δίκη και η αποδεικτική
διαδικασία, που έτσι και αλλιώς στηρίζεται
σε έγγραφα και έγγραφες ένορκες βεβαι-
ώσεις, ορίζονται σε μεγάλο χρονικό διά-
στημα, που ίσως να είναι και πέραν του
έτους. Πάντως, η αρχή έγινε.

Αυτές τις μέρες ήταν να γίνει, μαθαί-
νω, ένα μεγάλο deal στον χώρο των σου-
περμάρκετ, που είναι
αλήθεια ότι το τελευ-
ταίο έτος υπάρχει
μια κινητικότητα
στον χώρο. Το deal
τελικώς πήγε κου-
βά, όπως πληρο-
φορήθηκα, καθότι
δεν υπήρχε το σχετι-
κό «κασέρι» για την εξα-
γορά. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε να πλη-
ρώσει σε δόσεις και όχι cash και τελικά
η συμφωνία δεν επετεύχθη. Η άλλη
πλευρά ήθελε τα λεφτά στον πάγκο...

Αδολεσχία και
επικινδυνότητα

Κ
ακό πράγμα να μιλάς πολύ τελικά... Η
ακατάσχετη αμετροέπεια, η λογοδιάρ-
ροια και η απερίσκεπτη κενολογία

μπορεί να βάλουν σε περιπέτειες την κυβέρ-
νησή σου και τη χώρα σου. Βλέπετε, ο κυρ Νί-
κος ο Καβαλιώτης έσπευσε με περισπούδα-
στο ύφος Νορμανδού λόρδου (φαντάζομαι,
τον έχετε δει πώς περπατάει) να διαρρεύσει
στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι τα
πράγματα είναι δύσκολα με τους Τούρκους.
«Tο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε υβριδικού
τύπου απειλές στα νησιά και τα σύνορα με τον
Έβρο με στόχο την εσωτερική αποσταθερο-
ποίηση, πχ πυρκαγιές στα δάση», σημείωναν
χαρακτηριστικά «κύκλοι του υπουργείου
Άμυνας» στη Βουλή. Βεβαίως, ο Νίκος ο...
Νορμανδός ζήτησε οι δηλώσεις του να απο-
δοθούν σε κυβερνητικό αξιωματούχο και όχι
στον ίδιο, ενώ συμπλήρωσε ότι ο Στρατός βρί-
σκεται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει
υβριδικού τύπου απειλές απ’ όπου κι αν αυτές
προέρχονται, έχοντας στόχο την εσωτερική
αποσταθεροποίηση.
Όταν τα έμαθαν αυτά στο Μέγαρο Μαξίμου άρ-
χισαν να παθαίνουν πολλαπλά εγκεφαλικά, κα-
θώς την ώρα που προσπαθούν να διαχειρι-
στούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επι-
θετικότητα του Ερντογάν, είναι παράταιρο να
βγαίνει ο «λόρδος του Αναντέιλ της Σκωτίας»
και να θέτει ζήτημα αποσταθεροποίησης. Ποι-
ος είδε και ποιος άκουσε τον ψηλό και δεν τον
φοβήθηκε! Οι φωνές του ακούγονταν από τις
Βρυξέλλες μέχρι τη Μεσογείων, όπως έμαθα.
Και γαλλικά φαρσί… Στη συνέχεια αναγκάστη-
κε να αυτοδιαψευστεί ο γίγας της πολιτικής και
-μέσω κύκλων- να προσπαθεί να τα μαζέψει,
λέγοντας ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται
σε διαρκή ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσουν
κάθε πρόκληση ή απειλή ασφαλείας, όπως
ήταν και θα είναι πάντα. Τα υπόλοιπα είναι σε-
νάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματι-
κότητα». Ιλαροτραγωδία… Γελάνε και οι Καμά-
ρες στην Καβάλα... 

Για να ξέρετε, οι επαΐοντες της
πολιτικής επιστήμης και της
εκλογολογίας έχουν αρχίσει
και δίνουν και συγκεκριμένες

ημερομηνίες κατά τις οποίες
θα στηθούν οι κάλπες. Αν και δεν

τις ενστερνίζομαι, οφείλω να τις σημειώσω για
λόγους ιστορικούς - δημοσιογραφικούς. Για την
πρώτη Κυριακή δίνουν 18 Σεπτεμβρίου και για τη
δεύτερη 23 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν πήγαν σε κά-
ποιο μέντιουμ, αλλά ο Μητσοτάκης σίγουρα δεν
έχει πει κάτι τέτοιο σε κανέναν. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Η αγωγή κατά 
της Novartis

Το deal που πήγε... κουβά
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οι εργαζόμενοι
στην Ελευσίνα;
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Π
αρουσιάζει εαυτόν ως θύμα παρακολούθησης, καθώς τα «ενοχλητικά και
αποκαλυπτικά» του ρεπορτάζ τον στοχοποίησαν με σκοπό να πλήξουν την
«ερευνητική δημοσιογραφία».

Βέβαια, όσο και αν η τεχνολογία πλέον βοηθά, θα δυσκολευτεί κάποιος να τα
βρει. Πρόσφατα κατήγγειλε την παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου. Η κυ-
βέρνηση έσπευσε να διαψεύσει ότι κρατικές υπηρεσίες διαθέτουν το συγκεκριμένο
λογισμικό που φέρεται να υπέκλεψε τα δεδομένα από το κινητό του δημοσιογρά-
φου Θανάση Κουκάκη. Αργά ή γρήγορα, αυτό θα κριθεί από την έρευνα της δικαιο-
σύνης. Άραγε είναι πιθανό το λογισμικό υποκλοπής να χρησιμοποιήθηκε από ιδιώ-
τη προκειμένου να εξυπηρετήσει επιχειρηματικά συμφέροντα;

Εντύπωση επίσης προκαλεί η εν πολλοίς άκριτη υιοθέτηση των καταγγελιών από
τον ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή μάλιστα που πληθαίνουν οι πληροφορίες για τη σχέση τού εν
λόγω δημοσιογράφου με συνάδελφό του που είναι σε ευθεία γραμμή με ξένη πρε-
σβεία στην Αθήνα. Επίσης, κάποιοι με ισχυρή μνήμη θυμούνται τις καταγγελίες του
Κουκάκη επί ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση των παρακολουθήσεων και τα όσα έλεγε για τις
σχέσεις Πετσίτη με τον Νίκο Παππά και το Μαξίμου.

Και τελικά είναι ή δεν είναι ο Θανάσης Κουκάκης συνεργάτης της Νίκης Κεραμέ-
ως; Το κουβάρι μπλεγμένο και στο παρασκήνιο γνωρίζοντες αναφέρουν ότι στην
υπόθεση της παρακολούθησης, αν αυτή έχει γίνει, έχουμε ακόμη να μάθουμε πολ-
λά που θα φέρουν τα πάνω κάτω.

Αναμφίβολα, αν ο στόχος Κουκάκη ήταν η δημοσιότητα, επετεύχθη και, απ’ ό,τι
φαίνεται από κάποιες κινήσεις που κυκλοφορούν στη δημοσιογραφική πιάτσα,
σκέφτεται να την αξιοποιήσει... ποικιλοτρόπως.

Ο Μητσοτάκης στο Κίεβο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει να μεταβεί το επόμενο διάστημα στο Κίεβο και
να έχει συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Προφανώς πρόκειται για μια σημαν-
τικής σημασίας πολιτική κίνηση, την ώρα που ο άλλος, ο σουλτάνος, έχει αυτοανακη-
ρυχθεί σε μεσολαβητικό παράγοντα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Πέραν του γεγονό-
τος ότι ο κ. Ερντογάν κάλεσε τον Πούτιν στην Τουρκία να συζητήσουν τις διεθνείς
εξελίξεις, τόνισε ότι είναι έτοιμοι να συναντηθούν με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τα
Ηνωμένα Έθνη στην Κωνσταντινούπολη και να παίξουν ρόλο σε έναν πιθανό μηχανι-
σμό παρατήρησης, αν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν επί της αρχής. Ούτε λίγο ού-
τε πολύ, ο σουλτάνος αυτοανακηρύχθηκε σε διεθνή παρατηρητή με ρόλο αντίστοιχο
του ΟΗΕ! Απίστευτα πράγματα. Και δεν βρέθηκε ένας διεθνής οργανισμός, ούτε βε-
βαίως η ΕΕ ή οι ΗΠΑ να τον μαζέψουν και να τον προσγειώσουν...
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Γυαλιά εικονικής
πραγματικότητας
O κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρ-
νάρας φόρεσε γυαλιά εικονικής πραγ-
ματικότητας και ψώνισε και ρούχα
με αυτό τον τρόπο. Δεν εί-
ναι ανέκδοτο. Πήγε στο
Συνέδριο του Λιανι-
κού Εμπορίου και
εκεί του έδωσαν να
φορέσει αυτά τα γυα-
λιά για να δει πώς θα
λειτουργούν τα καταστή-
ματα του μέλλοντος. Μάλιστα,
πρόβαρε εικονικά κοστούμι, ένα ζευγά-
ρι παπούτσια, ένα εικονικό πουκάμισο
και μια εικονική γραβάτα. Μετά με ένα
κλικ τα παραγγέλνεις και τέλος. Ούτε
ράφτες ούτε τίποτα. Αχ με αυτά τα γυαλιά
να μπορούσαν να σβήνουν και τα κόκκι-
να δάνεια... 

Ο κόκκινος
Πάνος... 
Ο Πάνος Καμμένος δεν συμφωνεί με
την απόφαση της ΕΕ για εμπάργκο στο
ρωσικό πετρέλαιο. Ο άλλοτε συγκυβερ-
νήτης του Τσίπρα σε μια... καταλυτική
παρέμβασή του «κατακεραυνώνει» τις
Βρυξέλλες και σε μια σε
βάθος ανάλυση συμ-
περαίνει ότι η από-
φαση θα μας πλήξει
όλους. Πλην της Ρω-
σίας! «Η απόφαση
για εμπάργκο της ΕΕ
στο ρωσικό πετρέλαιο
αντί να πλήξει τη Ρωσία θα μας
διαλύσει όλους με τιμή λίτρου στα 5€.
Τρελαθήκατε;», έγραψε στο Twitter. Αυ-
τές οι βαριές πολιτικές του αναλύσεις
τσακίζουν κόκαλα. Παλιά λέγαμε «κόκ-
κινο Πάνο» τον πρώην υπουργό Πανα-
γιωτόπουλο. Μέγα λάθος. «Κόκκινος
Πάνος» είναι μόνο ο Καμμένος.

Για να ξέρετε. Επειδή διάφοροι
κύκλοι (κόκκινοι, ροζ και ολί-
γοι γαλάζιοι) καλλιεργούν από
τώρα εκρηκτικό κλίμα για τον
Σεπτέμβριο ενόψει της Πανεπι-
στημιακής Αστυνομίας και των
αλλαγών στην Παιδεία, το con-
cept είναι ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στηρίζει πλήρως τη
Νίκη Κεραμέως διότι πιστεύει
ότι αν δεν γίνουν τώρα οι μεταρ-
ρυθμίσεις δεν θα γίνουν ποτέ.

Στην ΕΡΤ ο
Καλημέρης; 

Έχει πέσει το όνομα του Τζώνη
Καλημέρη στο τραπέζι μετά την πα-
ραίτηση Γαμπρίτσου. Η κυβέρνηση
δεν αναζητά πρόσωπο από την κομ-
ματική επετηρίδα αλλά έμπειρο στέ-
λεχος από την αγορά. Μεταξύ αυτών
ακούγεται έντονα το όνομα του Τζώ-
νη Καλημέρη, ανθρώπου της τηλεό-
ρασης με μεγάλη εμπειρία. Μέχρι
την επιλογή του νέου διευθύνοντος
συμβούλου ο Γιώργος Γαμπρίτσος
θα παραμείνει στη θέση του. 

Θανάσης 
Κουκάκης: 
Όταν 
ο «Ταρτούφος» 
συνάντησε 
τον... Ηρακλή 
Πουαρό
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Η
κλιματική ουδετερότητα αποτελεί έναν
στόχο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων
που κατοικούν σε αστικό περιβάλλον. Σε

αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μια
προσπάθεια σε 100 πόλεις της Ευρώπης ώστε να
επιτύχουν αυτό τον στόχο σε οκτώ χρόνια από τώρα
και 20 χρόνια νωρίτερα από το χρονικό όριο που
έχει θέσει για όλη την Ευρώπη.

Συνολικά επεδίωξαν να ενταχθούν στο πρόγραμ-
μα 377 πόλεις, από τις οποίες επελέγησαν οι 100.
Αυτές καλύπτουν σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της
ΕΕ, πρωτεύουσες νομών ή περιφερειών, διαφορε-
τικά μεγέθη σε έκταση και πληθυσμό, καθώς και
διαφορετικού βαθμού ευαισθητοποίησης για το
θέμα, άλλες δηλαδή που πρωτοπορούν και άλλες
που υπολείπονται. Από τις 22 ελληνικές πόλεις που
επεδίωξαν να συμμετέχουν επελέγησαν η Αθήνα,
η Θεσσαλονίκη, η Καλαμάτα, τα Ιωάννινα, τα Τρίκα-
λα και η Κοζάνη.

Διαβάζοντας προσεκτικά τις δηλώσεις των κυ-
βερνητικών παραγόντων αλλά και των δημάρχων
των πόλεων, εύκολα διακρίνει κάποιος ότι το εν-
διαφέρον επικεντρώνεται στα χρήματα που θα
διατεθούν για την υλοποίηση του προγράμματος.
Αυτό είναι το εύηχο κομμάτι της προσπάθειας και
ίσως κάποιοι το δουν και ως εργαλείο ενίσχυσης

της εκλογικής προσπάθειας, αφού σε λίγους μή-
νες θα διανύουμε προεκλογικό έτος, με δεδομένο
ότι το 2023 είναι έτος εθνικών (εδώ υπάρχει και
μια επιφύλαξη προωρότητας) και αυτοδιοικητικών
εκλογών.

Τα πραγματικά οφέλη όμως των τοπικών κοινω-
νιών, πέρα από τα παραπάνω προφανή, είναι σε
τομείς που θα αφήσουν μακροπρόθεσμες αλλαγές
και θα ανοίξουν καινούργιους δρόμους στην κα-
θημερινότητα των πολιτών, τη ζωή των νέων γε-
νιών και του τρόπου διοίκησης των δήμων. Αφο-
ρούν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των πόλε-
ων, τη διαφάνεια και την ανάπτυξη κουλτούρας
εμπιστοσύνης.

Η πραγματική τεχνική βοήθεια έρχεται από το
πρόγραμμα Net Zero Cities εξατομικευμένα για τις
ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε πόλης. Η
απουσία των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων και η
παρουσία πολιτιστικών φραγμών αποτελούν ίσως
το πιο ισχυρό ανάχωμα σε αυτή την προσπάθεια.
Αυτό είναι και το σημείο εκκίνησης που στην ουσία
δεν είναι άλλο από την εκπαίδευση και στη συνέ-
χεια η εμπλοκή των πολιτών στη λήψη των αποφά-
σεων καθώς και στη συμμετοχή στην υλοποίηση
των στόχων.

Η «πολιτική ως συνήθως» κατά το «business as

usual» δεν προσφέρει πλέον αυτό που περιμένουν
οι πολίτες στις αντιπροσωπευτικές μας δημοκρα-
τίες και έχει οδηγήσει σε απομάκρυνσή τους από
τους θεσμούς και τις διαδικασίες. 

Οι πολίτες θέλουν να έχουν ενεργό ρόλο στη λή-
ψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.
Η αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ των προσδο-
κιών και των σημερινών δημοκρατικών πρακτικών,
καθώς και οι νέες προκλήσεις αποτελούν ευκαιρία
για εξέλιξη. Και οι μικρές κοινωνίες αποτελούν το
κατάλληλο πεδίο για να καλυφθεί το χάσμα πολι-
τών και πολιτικής, γιατί από αυτές ξεκινά η δημο-
κρατία. 

Η υψηλή προβολή των πόλεων που συμμετέχουν
στο δίκτυο κλιματικής ουδετερότητας αυξάνει ανα-
πόφευκτα το ενδιαφέρον τόσο σε επενδυτές όσο
και σε επισκέπτες. Προσελκύει ένα κοινό κατά
τεκμήριο ποιοτικό και ανοίγει δίκτυο συνεργασίας
με αυτούς που έχουν το βλέμμα τους στραμμένο
στο αύριο.

Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών εκ των
πραγμάτων θα δημιουργήσει κίνητρα στη νέα γε-
νιά να ασχοληθεί με επαγγέλματα που θα στηρί-
ζουν την προσπάθεια και θα διασφαλίζουν το να
ζουν, να εργάζονται στον τόπο τους και να είναι
χρήσιμοι σε αυτόν.

Καινοτόμες και ανθρώπινες πόλεις

τoυ 
Δημήτρη 
Κρανιά

πρώην 
πρόεδρος 
του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αττικής

Π
ολύς λόγος γίνεται και πάλι τον τελευταίο
καιρό για βία στα σχολεία από παιδιά, για
μπούλινγκ (εκφοβισμός) μαθητών σε μα-

θητές, για «παιχνίδια θανάτου» εφήβων στο Ίντερ-
νετ και άλλα τέτοια απογοητευτικά. 

Και όμως, το πιστεύουμε και το διακηρύττουμε
ανεπιφύλακτα, τα παιδιά σήμερα είναι και έξυπνα
και οξυδερκή και χαρισματικά και ικανά και δημι-
ουργικά και δυναμικά και ευαίσθητα.

Κάποιοι, μάλλον απερίσκεπτα, σπεύδουν να «πε-
τροβολήσουν» τους νέους, να τους ρίξουν το... ανάθε-
μα ότι έχουν πάρει τον κακό δρόμο χωρίς να συλλογί-
ζονται ότι για αυτό δεν ευθύνονται τα παιδιά.

Δεν δικαιολογούνται βέβαια σε καμία περίπτωση
κακοποιητικές ή εγκληματικές πράξεις εκ μέρους
των νέων, οι οποίες είναι απερίφραστα καταδικα-
στέες, ούτε αναιρείται το γεγονός ότι έχουν γίνει
διαδικτυακά «εξαρτήματα».

Όμως, ζουν σε μια ατμόσφαιρα ηθικής σήψης
και διαφθοράς, σε μια λαίλαπα όπου εισπράττουν
αδιαφορία και αρνητισμό και οδηγούνται σε εσω-
τερικό αδιέξοδο, με μόνη τους παρηγοριά και μο-
ναδικό σύντροφο ένα κινητό και έναν υπολογιστή!

Όταν η οικογένεια, το σχολείο, το κράτος, η Εκ-
κλησία, η κοινωνία, που θα μπορούσαν να τους
σταθούν, διέρχονται μια παρατεταμένη κρίση και
έναν διαρκή ευτελισμό, που εκφράζεται με ουσια-
στική απουσία και ανικανότητα ορθής διαπαιδαγώ-
γησης και καθοδήγησής τους.

Όταν τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν πρότυπα

όχι προς μίμηση αλλά προς αποφυγή και αναδει-
κνύουν τον εκφυλισμό και όχι τον πολιτισμό, ποια
ευθύνη έχουμε να καταλογίσουμε το θράσος στα
παιδιά για ό,τι βιώνουν και το μετατρέπουν σε ανε-
ξέλεγκτη συμπεριφορά; 

Ενώ εμείς νομίζουμε ότι τίποτα δεν τους λείπει,
εκείνα νιώθουν ότι τους λείπουν τα πάντα. Ενώ
εμείς νομίζουμε ότι έχουν τα πάντα, εκείνα νιώ-
θουν ότι δεν έχουν τίποτα. Πεθαίνουν, νεκρώνουν
όλα μέσα τους από πνευματική ασιτία.

Θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους και όχι να φυτο-
ζωήσουν, ποθούν να την απολαύσουν και, στο τέ-
λος, φυλακίζουν και καταδικάζουν τη ζωή τους στα
κάτεργα τυραννικών λαβυρίνθων, όπου τα σπρώ-
χνουμε, με τις επιλογές μας, ή δεν τα βοηθάμε
αποτελεσματικά να τους αποφύγουν.

Αφήνονται και ρίχνονται έρμαια στον κόσμο του
διαδικτύου, που φυσικά είναι ωφέλιμος, αλλά μπο-
ρεί, με την κακή χρήση του, χωρίς κανόνες και
προϋποθέσεις, να αποβεί και μοιραίος. Και το μα-
χαίρι είναι εργαλείο απαραίτητο όταν τεμαχίζουμε
τα τρόφιμα, αλλά δολοφονικό όπλο όταν σκοτώ-
νουμε με αυτό. Οι θεσμοί της ελληνικής κοινωνίας
έχουν ατονήσει σήμερα, οι αξίες έχουν υποχωρή-
σει και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος να μιλήσει
καθαρά στα παιδιά για να καταλάβουν ότι δεν πρέ-
πει να κατεβάζουν τη ζωή τους, ούτε καν να τη δια-
τηρούν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, αλλά να την
ανεβάζουν κάθε μέρα και κάθε στιγμή.

Να, η πρόκληση για τους νέους. Στην κατηφόρα,

που τους έχουμε ορίσει και στο παρόν τους και στο
μέλλον τους, να αντιδράσουν με την ανύψωση της
καρδιάς τους.

Να μην ανέχονται το άγριο μαστίγωμα των αι-
σθήσεων, που γίνεται με κάθε λογής ψυχοκτόνους
τρόπους.

Να μη δέχονται να γίνονται άβουλα νούμερα της
οποιασδήποτε μάζας και άψυχα ρομπότ ή κατευ-
θυνόμενες μαριονέτες ή πιόνια ή κομπάρσοι.

Να μην αποδέχονται την πλύση εγκεφάλου, που
συστηματικά διάφορα κέντρα επιχειρούν με σκοπό
να τους κάνουν θλιβερούς δούλους.

Να μη συμβιβάζονται με την αγελοποίηση μέσα
σε στάβλους καταπάτησης των ιδανικών, διακρί-
νοντας πρόσωπα από ιδέες.

Οι νέοι ας το πάρουν απόφαση να μη συνθηκολο-
γήσουν με ό,τι τους σερβίρουν, με την απαιδευσιά,
με την ελάχιστη προσπάθεια, με τη βολικότητα, με
τη μετριότητα, με την ήττα, με τη σκλαβιά, με τα κα-
τώτερα ένστικτα, με τον ηθικό τελματισμό, με τη
σαπίλα και τη μούχλα.

Αλλά θα πετύχουν τους στόχους τους και θα ξε-
φύγουν από τη βαρβαρότητα της εποχής μας όταν
προχωρούν, όταν βελτιώνονται, όταν μεταμορφώ-
νονται και όταν εξευγενίζονται.

Και δεν είναι αυτά φιλοσοφίες και ηθικολογικές
φόρμουλες αλλά μια πρόταση να ξεκολλήσουν από
τον βούρκο και να γίνουν αετοί, όχι με κομμένα αλ-
λά με ξεδιπλωμένα τα φτερά τους για υψηλά πε-
τάγματα... 

Μη ρίχνουμε το... ανάθεμα στα παιδιά, δεν φταίνε!

τoυ 
πατέρα

Ηλία Μάκου
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Σ
την Τανάγρα επιστρέφει σε λί-
γες εβδομάδες η πρώτη ελληνι-
κή «Οχιά», το F-16 με τον σει-
ριακό αριθμό «005», που ανα-

βαθμίστηκε σε Viper, αφού ολοκλήρωσε
με επιτυχία τις απαιτητικές δοκιμές εδά-
φους και αέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής. Μόλις προσγειωθεί στην πίστα
της 114 Πτέρυγας Μάχης, το αεροσκάφος
θα φορέσει και πάλι τα ελληνικά χρώματα
και θα αποτελέσει τον «οδηγό» για τη με-
τατροπή ακόμη 82 F-16 στην πιο προηγμέ-
νη εκδοχή του θρυλικού μονοκινητήριου
μαχητικού της Lockheed Martin.

Το «005» φοράει πλέον ραντάρ τελευ-
ταίας τεχνολογίας AESA και νέο λογισμι-
κό, ενώ τα αποτελέσματα από τις εξαντλη-
τικές δοκιμές στις οποίες υποβλήθηκε
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ικανο-
ποίησαν και με το παραπάνω το Αεροπο-
ρικό Επιτελείο. Καταρρίφθηκαν μάλιστα
πολλές από τις ανησυχίες που είχαν εκ-
φραστεί σχετικά με τη συμβατότητα πα-
λιών και νέων συστημάτων, καθιστώντας
τις ελληνικές «Οχιές» τις πιο «φαρμακε-
ρές» της Ανατολικής Μεσογείου.

Μέχρι το τέλος του χρόνου τουλάχιστον
έξι Viper αναμένεται να βγουν από τα υπό-
στεγα της ΕΑΒ και αφού ολοκληρώσουν
τις απαραίτητες δοκιμές θα πάρουν τον
δρόμο για τις Πολεμικές Μοίρες στις οποί-
ες ανήκουν. Αν και το πρόγραμμα θα ολο-
κληρωθεί το 2027 -και αυτό αν δεν υπάρ-
ξουν δυσάρεστες εκπλήξεις από την πλευ-
ρά της ΕΑΒ- η Πολεμική Αεροπορία θα εν-
τάσσει ικανό αριθμό μαχητικών κάθε έτος
ώστε όχι μόνο να καλύψει τις αυξημένες
ανάγκες που δημιουργεί η παραβατική
συμπεριφορά των γειτόνων στους ουρα-
νούς του Αιγαίου και της Ανατολικής Με-
σογείου αλλά και για να δημιουργήσει το
πιο ισχυρό οπλοστάσιο στην περιοχή. Τα
αναβαθμισμένα F-16, που θα αποτελούν
τον επιχειρησιακό κορμό της Πολεμικής
Αεροπορίας, μαζί με τα υπερσύγχρονα
Rafale και αργότερα τα F-35 θα προσφέ-
ρουν στην Ελλάδα το απόλυτο πλεονέκτη-
μα στον αέρα έναντι των γειτόνων.

Παρασκήνιο με τα F-16 και Viper
Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια

μεγάλη προσπάθεια τόσο από την ελληνική

διπλωματία όσο και από την Ομογένεια
προκειμένου η Τουρκία να μην αποκτήσει
πρόσβαση σε F-16 νέας τεχνολογίας. Το αί-
τημα της Άγκυρας για την αναβάθμιση 80
αεροσκαφών σε Viper και την απόκτηση
ακόμη 40 νέων F-16 παραμένει «παγωμέ-
νο» στο αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ υπό
συζήτηση βρίσκεται άλλο αίτημα σχετικά
με την παραχώρηση συστημάτων επικοι-
νωνίας και ανταλλακτικών για τα ραντάρ.

Η Ελλάδα όμως δεν μένει μόνο στην
απόκτηση των αναβαθμισμένων F-16, κα-
θώς το Αεροπορικό Επιτελείο έχει ήδη
ενημερώσει για την πρόθεσή του να απο-
κτήσει και μια σειρά από φονικά όπλα που
θα εκτοξεύσουν τη δύναμη πυρός των ελ-
ληνικών F-16. Πρόκειται για τους εξελιγ-
μένους πυραύλους αντι-ραντάρ AGM-88E

AARGM αλλά και για τους ισραηλινής κα-
τασκευής Rampage και Spice, η ενσωμά-
τωση των οποίων θα αυξήσει κατακόρυφα
τις δυνατότητες κρούσης της Πολεμικής
Αεροπορίας.

Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να προβλέ-
ψει τι θα γίνει με τα 38 F-16 Block 50, το
πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των
οποίων έχει βαλτώσει και παρά τις περί
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις από τις αρ-
μόδιες πηγές μέχρι σήμερα δεν έχει προ-
γραμματιστεί η εισαγωγή του στην Επι-
τροπή Εξοπλιστικών της Βουλής. Τα συ-
στήματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν
ήδη αφαιρεθεί από τα Block 52 που ανα-
βαθμίζονται σε Viper και όσο μένουν στις
αποθήκες τόσο κινδυνεύουν να απαξιω-
θούν και να χαθεί η χρυσή ευκαιρία που

έχει η χώρα να δώσει νέες και εντυπωσια-
κές δυνατότητες στον στόλο των F-16 της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εί-
χε αποσυρθεί από τη Βουλή μετά τις αντι-
δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ και έκτοτε, παρόλο
που έχει ληφθεί απόφαση για την επανα-
φορά του, παραμένει στα συρτάρια του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η ελληνική Πολεμική
Αεροπορία αναβαθμίζεται και
ισχυροποιείται ως παράγοντας
σταθερότητας στο Αιγαίο 
και στη Μεσόγειο

Οι φαρμακερές «οχιές» της Αεροπορίας
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Αψιμαχίες για 
πανεπιστημιακή 
αστυνομία
Την αυτονόητη υποχρέωση του κρά-
τους να μην επιτρέπει βανδαλισμούς
σε κρατική περιουσία επεσήμανε ο
Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας για τα
επεισόδια στο ΑΠΘ στη Βουλή. Πρό-
σθεσε, δε, ότι η αστυνομία θα φύγει
από το Αριστοτέλειο όταν ο πρύτανης
βεβαιωθεί ότι δεν χρειάζεται εκεί. «Η
αστυνομία παραμένει για να προστα-
τευθεί η βιβλιοθήκη», είπε και έκανε
έκκληση να πέσουν οι τόνοι για την
υπόθεση αυτή και να επικρατήσει
ηρεμία, γιατί τα παιδιά δίνουν και εξε-
τάσεις την επόμενη εβδομάδα.
Αναφορικά με το άρθρο 28 του νομο-
σχεδίου για την ψηφιοποίηση των
διαδικασιών επίδοσης δικογράφων
που αφορά τη λειτουργία της πανεπι-
στημιακής αστυνομίας ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη υπενθύμισε
ότι ο νόμος ψηφίστηκε πριν από ενά-
μιση χρόνο, διευκρινίζοντας ότι με την
παρούσα ρύθμιση «πιάνουν δουλειά»
οι ειδικοί φρουροί της ΕΛΑΣ που θα
έχουν πλήρη εκπαίδευση και συνε-
πώς το διάστημα που δεν θα απασχο-
λούνται στα πανεπιστήμια θα απασχο-
λούνται ως ειδικοί φρουροί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εισηγητή του Διο-
νύση Καλαματιανού, χαρακτήρισε
προκλητικό το ερώτημα «βιβλιοθήκες
ή βαριοπούλες», παραλληλίζοντας,
μάλιστα, τη χώρα μας με την Τουρκία,
στην οποία τα πανεπιστήμια αστυνο-
μοκρατούνται.
«Επί της ουσίας δεν μιλάμε για ένα
σώμα φύλαξης των πανεπιστημίων
αλλά για μια επιπρόσθετη υπηρεσία
που καλούνται να επιτελέσουν ειδικοί
φρουροί», είπε ο εισηγητής του ΚΙ-
ΝΑΛ Γιώργος Καμίνης.
Να αποσυρθεί το άρθρο 28 ζήτησε το
ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση
ακολουθεί το δόγμα «νόμος και τάξη».
Για ενορχηστρωμένη βία από την κυ-
βέρνηση που στόχο έχει να εκβιάσει
τους πολίτες λόγω της οικονομικής
κρίσης έκανε λόγο ο Γιάνης Βαρου-
φάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση
ότι ψεύδεται όταν λέει ότι είναι υπέρ
της μάθησης, αφού ελάχιστα κονδύ-
λια έχουν αξιοποιηθεί για την κατα-
σκευή βιβλιοθηκών.
Το άρθρο για την πανεπιστημιακή
αστυνομία ψηφίστηκε από τη ΝΔ, ΣΥ-
ΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 το κα-
ταψήφισαν, ενώ η Ελληνική Λύση ψή-
φισε «παρών».

Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη
να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία σε γη, θάλασσα
και αέρα έστειλε από τη Βουλή και ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Με αφορμή την
πρόσφατη επίσκεψή του στον Έβρο, ο κ. Θεοδωρικάκος
επεσήμανε ότι το κλίμα είναι εθνικής ενότητας και αυτοπε-
ποίθησης, λέγοντας χαρακτηριστικά, «όσοι από την τουρκική
ηγεσία φαντασιώνονται νέες νίκες επί βυζαντινών να γνωρίζουν
ότι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας είναι απολυτή και συνειδητή
απόφαση όλων των Ελλήνων». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τό-
νισε ότι το τελευταίο τετράμηνο η ΕΛΑΣ σε συνεργασία με τον Στρατό

πέτυχε να αντιμετωπίσει πάνω από 1.600 περιστατικά παρά-
νομης μετανάστευσης από την Τουρκία που αφορούσαν
πάνω από 40.000 μετανάστες. Επεσήμανε ακόμη την απο-
φασιστικότητα της κυβέρνησης να ολοκληρώσει την κα-
τασκευή του φράχτη στον Έβρο, καθώς όπως είπε έχουν

καλυφθεί 37,5 χιλιόμετρα και θα κατασκευαστούν ακόμη
περισσότερα με χρήματα τόσο από την ΕΕ όσο και από τον

προϋπολογισμό. Μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο
κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η χώρα είναι σε απόλυτη ετοιμότητα και
εγρήγορση για κάθε ενδεχόμενο και ότι η παρουσία Αμερικανών στην
Αλεξανδρούπολη είναι ενισχυτική της προστασίας της χώρας. 

Ηχηρό μήνυμα Θεοδωρικάκου 

Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «αποφάσι-
σε». Οι εκλογές θα γίνουν -όπως
τουλάχιστον ο ίδιος εκτιμά- τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο και για αυ-

τό τον λόγο ζήτησε να «συνεδριάσει άμεσα η
νέα Πολιτική Γραμματεία, γιατί οι εξελίξεις
τρέχουν και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να
αναδιατάξουμε άμεσα το κόμμα και να προ-
χωρήσουμε σε χρεώσεις καθηκόντων τόσο
στην ΠΓ όσο και στην Κεντρική Επιτροπή.
Πρέπει να βάλουμε άμεσα μπροστά την ορ-
γανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος. Και
φυσικά, να εντείνουμε τον σχεδιασμό πολιτι-
κής με το βλέμμα προς τα έξω, προς την κοι-
νωνία και όχι προς τα μέσα, όχι ενδοσκόπη-
ση», τόνισε κατά την εισήγησή του.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το νέο διευ-
θυντήριο του κόμματος θα αποτελείται από τη
νέα γραμματέα Ράνια Σβίγκου και τον ανα-
πληρωτή της Γιώργο Βασιλειάδη, τον Νάσο

Ηλιόπουλο, την Όλγα Γεροβασίλη, την Έφη
Αχτσιόγλου, τη Ρένα Δούρου και τη Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου. Πέντε γυναίκες και
δυο άντρες δηλαδή. Ο κ. Τσίπρας ισχυρίστηκε
ότι βλέπει σημάδια ανάκαμψης στον ΣΥΡΙΖΑ
και εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη του
κόμματός του: «Έχουμε κάνει σημαντικά βή-
ματα και οργανωτικά και προγραμματικά. Θα
νικήσουμε στις εκλογές, αλλά χρειάζεται
δουλειά και σχέδιο για την επόμενη μέρα».

Υπογράμμισε ότι το κόμμα πρέπει να τρέ-
ξει μέσα στο καλοκαίρι με προτεραιότητα τη
συγκρότηση ισχυρών και ανταγωνιστικών
ψηφοδελτίων. «Οφείλουμε μέχρι τα τέλη
του Ιούλη να έχουμε ανακοινώσει τον βασι-
κό κορμό των ψηφοδελτίων μας». Επιπλέον,
ζήτησε από όλους να προχωρήσουν στην
«ανάδειξη του κυβερνητικού μας προγράμ-
ματος για τα μέτρα άμεσης εφαρμογής και
υλοποίησης από μια προοδευτική κυβέρνη-

ση μετά τις εθνικές εκλογές, στη βάση των
5+1 προγραμματικών μας δεσμεύσεων».
Έθεσε ως χρονοδιάγραμμα τη ΔΕΘ, αρχές
του Σεπτέμβρη, όπου όπως είπε «θα πρέπει
να ανακοινώσουμε ένα δομημένο, ρεαλιστι-
κό και ριζοσπαστικό κυβερνητικό πρόγραμ-
μα, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να κατα-
νοήσει τι θα σημαίνει στη ζωή και στην κα-
θημερινότητά του η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και
η προοδευτική κυβέρνηση». Τέλος, ζήτησε
από τα στελέχη του κόμματος να φροντίσουν
να οργανωθούν δύο μεγάλες εκδηλώσεις
της νεολαίας στα τέλη Αυγούστου τόσο στην
Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

«Ο κάθε πολίτης να μπορεί να
κατανοήσει τι θα σημαίνει στη ζωή
και στην καθημερινότητά του
η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

Το γυναικείο διευθυντήριο 
του ΣΥΡΙΖΑ και οι εκλογές 
του Σεπτεμβρίου



ΑΑπίστευτο: Τα σουπερμάρκετ στην Τουρκία έβαλαν αντικλεπτικά στο γάλα και στο τυρί 
Με τον πληθωρισμό να καλπάζει στο 70% και εκατομμύρια

Τούρκους να βυθίζονται στη φτώχεια, τα σουπερμάρκετ βάζουν
πλέον αντικλεπτικά μηχανήματα στα ψυγεία με το γάλα και τα
τυριά. Οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης έχουν εκτιναχθεί στα
ύψη και οι επιχειρήσεις φοβούνται για κλοπές, από τη στιγμή
που ο κόσμος δυσκολεύεται να ψωνίσει ακόμα και το ψωμί ή το
βρεφικό γάλα. Ο βασικός μισθός στην Τουρκία αντιστοιχεί σή-
μερα σε περίπου 215 ευρώ, ενώ ένα μπουκάλι γάλα πωλείται
προς δύο ευρώ. Αιτίες για το υψηλό κόστος παρασκευής τροφί-
μων, που έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και σε άλλα προ-
ϊόντα, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση με

συνεπακόλουθη την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και βα-
σικών ειδών διατροφής. Είναι, όμως, και η παράλογη πολιτική
του Ερντογάν με τις συνεχείς μειώσεις των επιτοκίων, που έχει
προκαλέσει άλμα 89,1% στις τιμές των τροφίμων και των μη αλ-
κοολούχων ποτών.  Έχει προηγηθεί η ελεύθερη πτώση του
τουρκικού νομίσματος στη διάρκεια του περασμένου έτους, με
απώλεια περίπου του 45% της αξίας της λίρας. Ο Ερντογάν εξα-
κολουθεί, πάντως, να υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός θα υπο-
χωρήσει, χάρη στο νέο οικονομικό πρόγραμμά του, που βασίζε-
ται στα χαμηλά επιτόκια και στο φθηνό νόμισμα για τόνωση της
παραγωγής και των εξαγωγών. 

Α
υξάνοντας την κινητικότητά
της στα σύνορα με την Ουκρα-
νία, η σύμμαχος της Μόσχας
Λευκορωσία ανακοίνωσε τη

διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων τον
Ιούνιο και τον Ιούλιο, την ώρα που η ΕΕ
ενέκρινε το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέ-
λαιο και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο
Ντράγκι δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν πρέπει
να νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο».

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ
Λουκασένκο, γνωστός και σαν «τελευταίος
δικτάτορας της Ευρώπης», δήλωσε ότι οι
ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα πραγμα-
τοποιήσουν ασκήσεις κινητοποίησης τον
Ιούνιο και τον Ιούλιο στην περιφέρεια Γό-
μελ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία
στα νότια και με τη Ρωσία στα ανατολικά,
προκαλώντας την ανησυχία του Κιέβου. 

Παρόλο που η Λευκορωσία αποτέλεσε
εφαλτήριο της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία, ο Λουκασένκο επιμένει ότι δεν εμ-
πλέκεται στον πόλεμο.

Μιλώντας από τις Βρυξέλλες, ο Μάριο
Ντράγκι είπε ότι «είναι βασικής σημασίας να
μην κερδίσει ο Πούτιν αυτόν τον πόλεμο»,
προσθέτοντας πάντως ότι «πρέπει να αναρω-
τηθούμε αν μπορεί να είναι χρήσιμο να ανα-
πτύξουμε διάλογο μαζί του» για μια βιώσιμη
ειρήνη, την οποία θα πρέπει να αποδεχθεί
και η Ουκρανία. Ο Ντράγκι έχει καταθέσει ει-
ρηνευτικό σχέδιο στον ΟΗΕ, το οποίο απέρ-
ριψε η Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς το «αποκομ-
μένο από την πραγματικότητα».

Παλεύουν για το Ντονμπάς οι Ρώσοι
Στο πολεμικό μέτωπο, αιματηρές μάχες

από δρόμο σε δρόμο διεξάγονται στην πό-
λη Σεβερεντονέτσκ της Ανατολικής Ου-

κρανίας, άμεσο στόχο του ρωσικού στρα-
τού για τον έλεγχο της περιοχής του
Ντονμπάς.

Αν οι Ρώσοι καταφέρουν να αλώσουν το
Σεβεροντονέτσκ και τη γειτονική πόλη Λι-
σιτσάνσκ, θα έχουν θέσει υπό τον έλεγχό
τους ολόκληρο το Λουγκάνσκ, μία από τις
δύο επαρχίες του Ντονμπάς. 

Σε μια προσπάθεια ανύψωσης του ηθι-
κού των ουκρανικών στρατευμάτων, ο
πρόεδρος Ζελένσκι επισκέφθηκε θέσεις
μάχης στη γειτονική επαρχία του Χαρκό-
βου (βορειοανατολικά), όπου ο στρατός
της χώρας κατόρθωσε πρόσφατα να απω-
θήσει τους εισβολείς. 

Σύμφωνα με αναλυτές, οι Ρώσοι επεί-
γονται να ολοκληρώσουν την κατάληψη
ολόκληρου του Λουγκάνσκ και της γειτο-
νικής επαρχίας Ντονέτσκ με οποιοδήποτε
κόστος, γιατί φοβούνται ότι ο συσχετισμός

ισχύος στο πεδίο θα μεταβληθεί εις βάρος
τους μετά την άφιξη ισχυρότερων οπλικών
συστημάτων από τη Δύση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εί-
πε, πάντως, ότι δεν πρόκειται να στείλει
στην Ουκρανία πυραύλους μεγάλου βε-
ληνεκούς, που θα μπορούσαν να πλή-
ξουν τη Ρωσία, δήλωση που χαρακτήρι-
σε «ορθολογική» το Κρεμλίνο, αλλά
απογοήτευσε το Κίεβο. 

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τα
στρατιωτικά γυμνάσια - Μάριο
Ντράγκι: «Βασικής σημασίας
να μην κερδίσει ο Πούτιν
αυτόν τον πόλεμο»

ΟΗΕ: Λιμός απειλεί
17 εκατ. ανθρώπους 
σε Αιθιοπία, 
Κένυα και Σομαλία
Ο ΟΗΕ προειδοποίησε χθες ότι ο
κίνδυνος λιμού στην Αιθιοπία, την
Κένυα και τη Σομαλία μεγεθύνεται
εξαιτίας της συνεχιζόμενης ξηρα-
σίας, απειλώντας με «οξεία διατρο-
φική ανασφάλεια» περισσότερους
από 16,7 εκατομμύρια ανθρώπους
στην Ανατολική Αφρική.
Την επισιτιστική κρίση επιδεινώνει
ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς
εκατομμύρια τόνοι σιτηρών είναι
μπλοκαρισμένα στα λιμάνια της
Μαύρης Θάλασσας, προκαλώντας
ελλείψεις που έχουν απογειώσει τις
τιμές τροφίμων και καυσίμων.
«Χρειάζεται να ενταθούν γρήγορα οι
ενέργειες για να σωθούν ζωές, να
αποτραπεί ο λιμός και ο θάνατος»,
τονίζει ο ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι
«υπάρχει φοβερή έλλειψη χρημα-
τοδότησης για τον σκοπό αυτό».
Σε αυτές τις τρεις αφρικανικές χώ-
ρες, ο αριθμός των ανθρώπων που
απειλούνται με λιμό ενδέχεται να
ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια τον
Σεπτέμβριο, αν δεν αυξηθούν οι
βροχοπτώσεις, εκτιμά ο ΟΗΕ. Σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση, η ξηρασία
έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 3,6
εκατ. βοοειδών, εκτεταμένες κατα-
στροφές στις καλλιέργειες και έναν
μαζικό εκτοπισμό πληθυσμών σε
αναζήτηση νερού και τροφής.
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Ανησυχία σε Ουκρανία από
ασκήσεις των Λευκορώσων
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Ε
πέλαση στις ελληνικές θάλασ-
σες κάνουν τις τελευταίες μέ-
ρες οι μοβ μέδουσες, ή αλλιώς
Pelagia noctiluca, όπως είναι

το επιστημονικό τους όνομα. Το γεγονός
πως βρίσκονται σε πληθυσμιακή έξαρση
προκαλεί ανησυχία στους πρώτους
λουόμενους στις παραλίες, καθώς μια
ενδεχόμενη συνάντηση και επαφή μαζί
τους είναι επίπονη.

Τις συναντάμε κυρίως στο Αιγαίο και
το Ιόνιο Πέλαγος, αλλά τις τελευταίες μέ-
ρες παρατηρούνται σημαντικοί πληθυσμοί
τους στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στον Αρ-
γοσαρωνικό, ενώ η μεταφορά τους από τα
θαλάσσια ρεύματα δεν επιτρέπει σαφείς
ενδείξεις για τους τόπους όπου μπορεί να
εμφανιστούν σε αφθονία. Οι μοβ μέδουσες
θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα είδη με-
δουσών στη Μεσόγειο και ενδέχεται να τις
έχουμε για ακόμη περίπου δύο χρόνια. Εί-
χαν εμφανιστεί πάλι τον Οκτώβριο του
2020 στις ελληνικές θάλασσες. 

Για την αύξηση του πληθυσμού αυτών
των οργανισμών, καθώς και για τους λό-
γους που εξηγούν την εν λόγω αύξηση, μί-
λησε στην «Political» o Δρόσος Κουτσούμ-
πας, καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας στο
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βι-
οεπιστημών στη Σχολή Περιβάλλοντος του
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο κ. Κουτσούμπας
τόνισε: «Είναι διάφορα σημεία από τα
οποία έχουμε αναφορές για την εμφάνιση
της μοβ μέδουσας. Όπως στο Ιόνιο, στην
περιοχή της Ζακύνθου και της Κέρκυρας,
σε περιοχές στο Κεντρικό και Βόρειο Αι-
γαίο, στον Αργοσαρωνικό επίσης. Σε ορι-
σμένες παράκτιες περιοχές φαίνεται να
υπάρχει κάποια έξαρση του πληθυσμού.
Υπάρχουν και άλλα είδη που εμφανίζονται
στη Λέσβο, στον κόλπο της Καλλονής εντο-
πίστηκε και ένα άλλο είδος». 

Φταίει το… χέρι του ανθρώπου
Ο καθηγητής εξήγησε ότι οι μέδουσες

είναι πελαγικοί οργανισμοί. «Έχουν έναν
κύκλο ζωής περίπου δύο χρόνων και τέλος
άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού είναι η
χρονική περίοδος που τις βλέπουμε. Αυτά
τα ζώα τρώνε ζωοπλαγκτόν που αυτή τη
χρονική περίοδο είναι αρκετό και έχουμε
έντονη την αναπαραγωγική δραστηριότητα
και τη δημιουργία νέων ατόμων. Το φαινό-
μενο αυτό που ανησυχεί την επιστημονική
κοινότητα είναι ίσως η συχνότερη εμφάνι-

ση και η μεγαλύτερη σε αριθμό πληθυ-
σμιακή δόμηση, με την έννοια ότι φαίνεται
να έχουμε και εδώ αρνητικές επιδράσεις
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες», ση-
μείωσε ο κ. Κουτσούμπας και μιλώντας για
τους λόγους αύξησης αυτών των πληθυ-
σμών επισήμανε: «Σε έναν βαθμό παίζει
ρόλο και η κλιματική αλλαγή, με την έννοια
ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσο-
γείου είναι εμφανής τα τελευταία 25 χρό-
νια, περίπου 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό ση-
μαίνει ότι πάμε σε τροπικοποίηση της Με-
σογείου. Ένας άλλος παράγοντας που συμ-
βάλλει στην αύξηση του πληθυσμού των

μοβ μεδουσών είναι ότι έχουν λείψει οι
ανώτεροι θηρευτές, αυτοί που θα κατανα-
λώσουν τις μέδουσες και θα μειώσουν
τους πληθυσμούς. Μιλάμε για θαλάσσιες
χελώνες και μεγάλα ψάρια. 

Η υπεραλίευση και η θανάτωση σε μεγά-
λο βαθμό δημιουργούν προβλήματα. Εμ-
φανίζονται, λοιπόν, αυτοί οι πληθυσμοί της
μέδουσας με μεγαλύτερη συχνότητα σε
περισσότερα σημεία». 

«Αν τις δούμε, να πάμε αλλού…»
Σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των πληθυ-

σμών της μοβ μέδουσας ο καθηγητής ση-

μείωσε: «Αυτοί οι οργανισμοί είναι παθη-
τικοί στη μετακίνησή τους και μετακινούν-
ται κυρίως από τα θαλάσσια ρεύματα που
τα μεταφέρουν από τη μία περιοχή στην
άλλη. Από το ανοιχτό πέλαγος στις ακτές.
Αν η περιοχή όπου εμφανίζονται είναι
ένας ημίκλειστος κόλπος, καταλαβαίνετε
ότι είναι δύσκολη η απομάκρυνσή τους.
Πριν από κάποια χρόνια είχαμε την περί-
πτωση του Κορινθιακού Κόλπου και για
πολλές μέρες ταλαιπωρούσαν τους κο-
λυμβητές. Πρακτικά, λοιπόν, δεν μπορού-
με να κάνουμε κάτι για την απομάκρυνση
αυτών των πληθυσμών από τις ακτές. Στην
Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές πα-
ραλίες. Αν εντοπίσουμε μέδουσες σε μια
παραλία, το σωστότερο είναι να σηκωθού-
με να πάμε αλλού». 

ΜΟΒ ΜΕΔΟΥΣΕΣ

Τις… ντόπαραν η κλιματική
αλλαγή και η υπεραλίευση

Τι πρέπει να κάνουμε αν έρθουμε σε επαφή
Ο κ. Κουτσούμπας έδωσε ακόμα και κάποιες πολύτιμες συμβουλές σε περίπτωση

επαφής με τη μοβ μέδουσα: «Η επαφή με τις τσούχτρες είναι επώδυνη. Όλοι μπορεί
να έχουμε μια κακή ανάμνηση από επαφή με μια τσούχτρα. Αν τυχόν έρθουμε σε
επαφή, επειδή τα νημάτιά τους έχουν αυτά τα κνιδοκύτταρα, τα οποία προκαλούν έν-
τονο πόνο, σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να απομακρύνουμε τα κνιδοκύτταρα με
ξέπλυμα με θαλασσινό νερό ή μια κάρτα από αυτές που χρησιμοποιούμε για τις συ-
ναλλαγές μας ή να βάλουμε κάποιο φαρμακευτικό τζελ στην περιοχή. Αν υπάρχει έν-
ταση του φαινομένου, είναι καλό κατευθείαν να πάει κάποιος σε ένα φαρμακείο ή σε
ένα κέντρο υγείας για να πάρει και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή».

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Ο καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας
Δρόσος Κουτσούμπας μιλά στην
«Political» για το φαινόμενο της
πληθυσμιακής έξαρσής τους και
τις περιοχές όπου κινούνται 
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Της Εύης Πανταζοπούλου

Ο
δηγίες προς ναυτιλλομένους…
υποψηφίους δίνει μιλώντας στην
«Political» ο φιλόλογος και εκ-
πρόσωπος του Κοινωνικού Φρον-

τιστηρίου Αγίου Δημητρίου, Θανάσης Σταυ-
ριανόπουλος, ενόψει της πρεμιέρας των πα-
νελλαδικών εξετάσεων αύριο. 

«Φέτος, η ύλη είναι εξαιρετικά ογκώδης
και αναγκαστικά πρέπει να γίνει μια διαλογή
για το διάβασμα της τελευταίας στιγμής. Κα-
λό είναι οι μαθητές να εστιάσουν στα σημεία
που τις προηγούμενες χρονιές ήταν εκτός
ύλης και σε αυτά που επιλέγονται σχεδόν
κάθε φορά. Το σημαντικότερο είναι να έχουν
καθαρό μυαλό και να μην τους λείπει ύπνος.
Από εκεί και πέρα, κάθε μαθητής ξεχωριστά
θα αποφασίσει αν θα κάνει επανάληψη πριν
από την εξέταση, άλλους τους αγχώνει και
άλλους τους επιβεβαιώνει», σημειώνει ο κ.
Σταυριανόπουλος.  Ειδικά για την ώρα της
εξέτασης, προτείνει στους υποψηφίους να
κάνουν ένα γενικό σκανάρισμα στα θέματα.
Και συγκεκριμένα: «Αν συνειδητοποιήσουν
ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση σε κάποιο
ερώτημα, θα πρέπει να διατηρήσουν την ψυ-
χραιμία τους. Είναι προτιμότερο να ξεκινή-
σουν από την αρχή και να τηρήσουν τη σειρά
αντί να απαντήσουν πρώτα στα θέματα τα
οποία θεωρούν ότι γνωρίζουν. Άλλωστε,
υπάρχει μια λογική συνέχεια στον τρόπο με
τον οποίο έχουν διαμορφωθεί τα θέματα, ει-
δικά στα θετικά μαθήματα».

Σωστή διαχείριση χρόνου
Και συνεχίζει ο κ. Σταυριανόπουλος:

«Εφόσον υπάρχει κάποιο ερώτημα που δεν
θυμούνται την απάντηση, σε καμία περίπτω-
ση δεν πρέπει να καταναλώσουν τον χρόνο

τους σε αυτό, με κίνδυνο να μην ολοκληρώ-
σουν τις απαντήσεις στα υπόλοιπα θέματα.
Αν πράγματι δεν γνωρίζουν την απάντηση σε
κάποιο ερώτημα και πρόκειται για σύντομης
ανάπτυξης, ο παράγοντας τύχη μπορεί να
τους βοηθήσει. Αν πρόκειται για ερώτημα
ανάπτυξης, μπορούν να προσεγγίσουν το γε-
νικότερο πλαίσιο. Η λογική είναι να μη μείνει
κανένα ερώτημα αναπάντητο. Να θυμούνται
ότι στόχος είναι να μαζέψουν μονάδες». 

Όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, ο κ.
Σταυριανόπουλος υπογραμμίζει πως μπορεί

οι τρεις ώρες να φαίνονται
αρκετές αλλά σε πολλές
περιπτώσεις είναι ορια-
κές. «Αν και κάθε μαθη-
τής γνωρίζει τους χρό-
νους του, ο γενικός κα-
νόνας είναι να σπάσει τις
τρεις ώρες ισάξια για να
απαντήσει στα θέματα. Θα πρέπει, επίσης, να
του απομείνουν τουλάχιστον 15 λεπτά για να
ελέγξει αυτά που έχει γράψει πριν παραδώ-
σει το γραπτό του». Και καταλήγει: «Τα παιδιά

πρέπει να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους
για να αποτυπώσουν στα γραπτά τους αυτά
που έχουν κατακτήσει κατά τη διάρκεια όλης
της χρονιάς».

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Αγίου Δημη-
τρίου είναι δωρεάν και απευθύνεται σε μα-
θητές που δεν έχουν την οικονομική δυνα-
τότητα να συμμετέχουν σε φροντιστήρια. Οι
εκπαιδευτικοί που το στελεχώνουν, εν ενερ-
γεία, συνταξιούχοι ή τελειόφοιτοι σχολών,
απασχολούνται εθελοντικά. 

Ειδικά… tips για
τους υποψηφίους
των Πανελληνίων

Ο φιλόλογος και εκπρόσωπος
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγίου Δημητρίου Θανάσης
Σταυριανόπουλος συμβουλεύει
τους μαθητές εστιάζοντας
στο καθαρό μυαλό 
και τον καλό ύπνο

Με Νέα Ελληνικά η αυριανή πρεμιέρα των εξετάσεων στα ΕΠΑΛ
Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις, νωρίτερα
από κάθε άλλη χρονιά, και την αυλαία ανοίγουν οι υποψήφιοι
των Επαγγελματικών Λυκείων με το μάθημα των Νέων Ελληνι-
κών. Τη σκυτάλη παίρνουν την Παρασκευή οι συνυποψήφιοί
τους από τα Γενικά Λύκεια παραδοσιακά με το μάθημα της Νε-
οελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Το βασικό πρόγραμμα
των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ θα ολοκληρωθεί στις
10 Ιουνίου και στις 17 του ίδιου μήνα για τα ΕΠΑΛ. Στη συνέ-
χεια, οι μαθητές θα εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα, τα οποία
θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 30 Ιουνίου. Στόχος του υπουρ-
γείου Παιδείας είναι να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις αρ-
χές Ιουλίου και οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση στα τέλη του ίδιου μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος θα εφαρμοστεί ο θεσμός της Ελά-
χιστης Βάσης Εισαγωγής και του παράλληλου μηχανογραφι-
κού για την εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ. Ωστόσο, στις φετινές
πανελλαδικές επανέρχονται οι συντελεστές βαρύτητας για
όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα και, μάλιστα, έχουν οριστεί από
τα πανεπιστήμια. Για να προκύψει ο συνολικός αριθμός μο-
ρίων κάθε υποψηφίου, πολλαπλασιάζεται ο γραπτός βαθμός
σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθή-
ματα της Ομάδας Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος
για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο με τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας, τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται και
το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000.

Καλή επιτυχία! 
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Δυτική Αττική: 
Στις γειτονιές 
του τρόμου «βρέχει»
αδέσποτες σφαίρες 

Σε συνθήκες τρόμου αναγκάζονται
να ζουν χιλιάδες πολίτες στη Δυτική
Αττική, καθώς τα περιστατικά με «αδέ-
σποτες» σφαίρες στις αυλές, στα ΙΧ αυ-
τοκίνητα, ακόμα και στα σπίτια τους δεν
έχουν τελειωμό. Τελευταίο, μέχρι το
επόμενο, το περιστατικό που συνέβη
λίγο μετά τις 16.00 το μεσημέρι της
Δευτέρας (30/5) σε μια μονοκατοικία
επί της οδού Αντίφωνος στα Άνω Λιό-
σια. Έντρομος ο 37χρονος ιδιοκτήτης
του σπιτιού διαπίστωσε ότι είχε…
προσγειωθεί μία βολίδα των 9mm και
ειδοποίησε την ΕΛΑΣ, η οποία την πε-
ρισυνέλεξε για εξέταση στα Εγκλημα-
τολογικά Εργαστήρια. Μόλις πριν από
μερικές ημέρες, σε μια διπλοκατοικία
επί της οδού Σαράφη στο Ζεφύρι, ο
ιδιοκτήτης του σπιτιού είδε μια βολίδα
του ίδιου διαμετρήματος να έχει σπά-
σει την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας
και να έχει… προσγειωθεί στο σαλόνι
του. Δυστυχώς τα περιστατικά είναι
αμέτρητα, με την Αστυνομία να μην
μπορεί να περιορίσει τους Ρομά που,
είτε διαμένουν σε καταυλισμούς είτε
σε γειτονιές-γκέτο, σχεδόν κάθε βρά-
δυ προβαίνουν σε άσκοπους πυροβο-
λισμούς με καραμπίνες και πιστόλια.
«Με το που σκοτεινιάσει κλειδαμπα-
ρωνόμαστε στα σπίτια μας τόσο γιατί
φοβόμαστε τους πυροβολισμούς όσο
και γιατί φοβόμαστε τις κλοπές», δη-
λώνει στην «Political» η Μαρία Σ., κά-
τοικος των Άνω Λιοσίων. Μάλιστα, πα-
ρά τις κατά καιρούς επιχειρήσεις και
συλλήψεις που γίνονται, φαίνεται ότι ο
αριθμός των παράνομων όπλων που
κυκλοφορούν στη Δυτική Αττική είναι
τεράστιος. Κι όλα αυτά ενώ σε λίγες
εβδομάδες συμπληρώνονται πέντε
χρόνια από τον θάνατο του 11χρονου
Μάριου από «αδέσποτη» σφαίρα στην
αυλή του σχολείου του στο Μενίδι.

Κ. Παπ. 

Δ
εν έχουν τέλος οι αποκαλύ-
ψεις για το παράνομο γηροκο-
μείο που λειτουργούσε στις
Σέρρες, με την ΕΛΑΣ να έχει

σχηματίσει ήδη δικογραφία για 7 άτομα
και τις έρευνες -σε δικαστικό και αστυνο-
μικό επίπεδο- να συνεχίζονται. Η πρώτη
πληροφορία για το «κολαστήριο», στον
Δήμο Ηράκλειας Σερρών, έφτασε στις Αρ-
χές τον Οκτώβριο του 2020, ωστόσο, κα-
νείς δεν μπορούσε να πιστέψει το τι ακρι-
βώς συνέβαινε πίσω από τις κλειστές
πόρτες του ιδρύματος.

Όπως είχε εξακριβωθεί, στο γηροκομείο,
που λειτουργούσε χωρίς την απαραίτητη
άδεια, διέμεναν ηλικιωμένοι και άτομα με
κινητικά προβλήματα, σε ακατάλληλες
συνθήκες και χωρίς μέτρα υγιεινής, ενώ εί-
χαν εντοπισθεί και ναρκωτικά δισκία, για τα
οποία δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες ιατρι-
κές συνταγές. Την ίδια ώρα, οι συγγενείς
των ηλικιωμένων πλήρωναν κανονικά κάθε
μήνα, λάμβαναν παραποιημένα πιστοποι-
ητικά και εξετάσεις, με τους υπευθύνους
του ιδρύματος να εκμεταλλεύονται τα μέ-
τρα για την αποφυγή της διασποράς του κο-
ρονοϊού και να κρατούν τους ηλικιωμένους
σε πλήρη απομόνωση. Εάν, μάλιστα, δεν
υπήρχε κρατική παρέμβαση, ενδεχομένως
ο αριθμός των θανάτων να ήταν μεγαλύτε-
ρος, με τον δήμαρχο Ηράκλειας Σερρών
Γιώργο Κουτσάκη να δηλώνει πως «εμείς
είδαμε πως υπήρχαν ηλικιωμένοι που δεν
μπορούσαν να κουνηθούν και να μετακινη-
θούν. Φροντίσαμε να διακομιστούν στο νο-
σοκομείο για να διαπιστωθεί και η κατά-
σταση της υγείας τους».

Μέχρι στιγμής η δικογραφία περιλαμβά-
νει επτά άτομα (σ.σ. οι τρεις υπεύθυνοι του

χώρου, δύο γιατροί και δύο υπεύθυνοι γρα-
φείων τελετών), οι οποίοι κατηγορούνται
ότι συγκάλυψαν τον θάνατο τουλάχιστον
δύο ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες διέ-
μεναν στο ίδρυμα χωρίς ιατρική μέριμνα,
για να προκύπτει ότι απεβίωσαν σε σπίτια
οικείων τους. Πιο αναλυτικά, για να μην
αποκαλυφθεί το παράνομο γηροκομείο και
οι συνθήκες «κολαστηρίου» που επικρα-
τούσαν, οι υπεύθυνοι απέκρυψαν τον θάνα-
το των δύο γυναικών, τις οποίες μετέφεραν
σε σπίτια συγγενών τους με τη συνδρομή
δύο υπεύθυνων γραφείων τελετών και στη
συνέχεια, με την έκδοση πιστοποιητικών
από τους δύο γιατρούς, βεβαίωσαν ψευ-
δώς ότι ο θάνατος επήλθε στις ανωτέρω οι-
κίες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμ-
πλεκόμενοι είναι για τα κατά περίπτωση
αδικήματα της συμμορίας, έκθεσης σε κίν-
δυνο, παράβασης νομοθεσίας περί ναρκω-
τικών, παραβίασης μέτρων για την πρόλη-
ψη ασθενειών κ.ά.

Ο «Βασιλιάς Μίνωας»
πήρε καραμπίνα 
και αναστάτωσε 
το Σύνταγμα 
Ένας διαταραγμένος ψυχικά 37χρο-
νος, με μια κυνηγετική καραμπίνα
χωρίς άδεια και ένα πανό που έγραφε
«Μίνωας Βασιλιάς Πραξικόπημα»,
προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τα
ξημερώματα της Τρίτης (31/5) μπρο-
στά στο μνημείο του Αγνώστου Στρα-
τιώτη. Χρειάστηκαν «χειρουργικοί»
χειρισμοί -για περίπου μιάμιση ώρα-
από την πλευρά των διαπραγματευ-
τών της ΕΛΑΣ για να πειστεί να αφή-
σει το όπλο και μέσα σε δευτερόλε-
πτα οι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ να τον
ακινητοποιήσουν. Ο 37χρονος, ο
οποίος οδηγήθηκε φρουρούμενος σε
νοσοκομείο για σύνταξη ψυχιατρι-
κής πραγματογνωμοσύνης και από
εκεί για εγκλεισμό σε ίδρυμα, είχε
«προειδοποιήσει» για το τι σκόπευε
να κάνει, με ένα ακατάληπτο κείμενο
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Πραξικόπημα στη Βουλή βασιλιάς
Μίνωας δικαστής της Αβύσσου. Πε-
ζοναύτης Β*** Σ***. Μόνος μου. Έρ-
χομαι οπλισμένος στη Βουλή. Πολιτι-
κοί, εφοπλιστές, τραπεζίτες, εισαγ-
γελείς, δημοσιογράφοι, παρουσια-
στές, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέ-
λα, άτομα της τηλεόρασης είστε νε-
κροί όλοι από αυτοκτονία», έγραφε
μεταξύ άλλων. Προανακριτικά οι
αξιωματικοί της ΕΛΑΣ δεν μπόρεσαν
να του πάρουν κατάθεση, καθώς δή-
λωνε «άγγελος του Θεού» και άλλα
πράγματα που δεν έβγαζαν νόημα. 

Κ. Παπ.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για
το παράνομο γηροκομείο στις
Σέρρες - Επτά κατηγορούμενοι
για τη συγκάλυψη θανάτου
τουλάχιστον δύο γυναικών 

Πώς λειτουργούσε
το «κολαστήριο» 
των ηλικιωμένων 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Πήγαν να εισβάλουν 
στο σπίτι της Λατινοπούλου

Απόπειρα εισβολής αγνώστων στο σπίτι της
καταγγέλλει μέσω βίντεο στα social media η
Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πολιτεύτρια Θεσσα-
λονίκης με τη ΝΔ σημειώνει πως τις τελευταίες
μέρες είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο για την
«ελευθερία κίνησης της Αστυνομίας» και εκτιμά
πως δεν είναι τυχαίο ότι η επίθεση στο σπίτι της
έγινε την ίδια νύχτα που σημειώθηκαν επεισό-
δια στο ΑΠΘ. Τονίζει ακόμη πως για το βίντεο
αυτό δέχτηκε απειλές για τη ζωή της. «Δεν θα
σας μιλούσα αν δεν με προστάτευε η πόρτα
ασφαλείας του σπιτιού μου. Ο φασισμός σας δεν
θα περάσει. Θα ακολουθήσουν ενέργειες και θα
βρεθούν οι δράστες», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Έκλεψαν το ποδήλατο 
από τον Αντώνη Γαζάκη

Θύμα κλοπής έπεσε ο πρώην επικεφαλής της δη-
μοτικής παράταξης «Η Πόλη Αλλιώς - Δύναμη Ανα-
τροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης» Αντώνης Γαζά-
κης. Άγνωστοι του έκλεψαν το ποδήλατο έξω από την
πόρτα του σπιτιού του στον πέμπτο όροφο της πολυ-
κατοικίας και ενώ ήταν κλειδωμένο στα κάγκελα του
κλιμακοστασίου. Την είδηση την ανάρτησε ο ίδιος
ζητώντας από τους διαδικτυακούς του φίλους αν
υπάρχει κάποιο διαθέσιμο και αξιόπιστο ποδήλατο
για να μπορεί να μεταβαίνει στη δουλειά του. 

Γενναιόδωρη και
μετά τον θάνατό της

Η Μαρία Αγαθαγγελίδου, πρώην δημοτική σύμ-
βουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης που έφυγε από
τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο, και μετά τον θά-
νατό της προσφέρει με τη γενναιοδωρία που τη
διέκρινε ως άνθρωπο. Περισσότερα από 100 εξαι-
ρετικά βιβλία που είχε στην κατοχή της προσέφε-
ραν στη δανειστική βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Μπουμπουλίνα» τα ανίψια της στη
μνήμη της θείας τους.

Για βιασμό 22χρονης κατηγορείται 56χρονος
κρατούμενος των φυλακών Κασσάνδρας

Π
οινική δίωξη για βια-
σμό άσκησε η εισαγ-
γελέας Πολυγύρου

στον 56χρονο κρατούμενο
των Αγροτικών Φυλακών
Κασσάνδρας, ο οποίος κα-
ταγγέλθηκε από 22χρόνη ότι
τη βίασε σε παραλία της Χαλ-
κιδικής. Ο κρατούμενος
εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρ-
ξης για ανθρωποκτονία με
δόλο, αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να επιμεί-
νει στον ισχυρισμό του στην απολογία του ενώπιον του
ανακριτή τις επόμενες μέρες. Η νεαρή υποστήριξε στην
καταγγελία της ότι ο 56χρονος την ώρα που έκανε μπά-

νιο την πλησίασε και τη βίασε.
Στη συνέχεια κατήγγειλε στην
Αστυνομία το περιστατικό και
αναγνώρισε τον κρατούμενο
των φυλακών. Από τις Αγροτι-
κές Φυλακές Κασσάνδρας εί-
ναι εύκολο για κάθε κρατού-
μενο να βγει από τον χώρο,
καθώς η κράτησή τους είναι
σε καθεστώς ημιελεύθερης
διαβίωσης. Ο ιατροδικαστής

Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε μετά την εξέταση της κο-
πέλας ότι είχε ευρήματα βιασμού, ενώ ήδη λήφθηκε και
δείγμα DNA προκειμένου να εξεταστεί και να επιβεβαι-
ωθεί ή όχι η εμπλοκή του κατηγορούμενου.

Νωρίς το πρωί αναμένεται να εκδοθεί από το Μονο-
μελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η απόφαση στην
προσφυγή του ΟΑΣΘ, που ζήτησε να κηρυχθεί παρά-
νομη και καταχρηστική η απεργία που κήρυξαν για
σήμερα οι εργαζόμενοι. Η αίτηση ασφαλιστικών μέ-

τρων συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο και μάλιστα η πρό-
εδρος του δικαστηρίου υπενθύμισε ότι η διοίκηση του
οργανισμού στην προηγούμενη δίκη με το ίδιο αίτημα
είχε δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσει τα αιτήματα των ερ-
γαζομένων. 

Σήμερα η απόφαση για την απεργία των εργαζομένων του ΟΑΣΘ

Τελευταία παράδοση του
Μάρδα στους φοιτητές 

Ο Δημήτρης Μάρδας, πρώην υπουργός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του ΑΠΘ, πραγματοποίησε την τελευ-
ταία του παράδοση στους φοιτητές και τις φοιτή-
τριές του, καθώς έπειτα από 40 χρόνια βγαίνει στη
σύνταξη. Μάλιστα, με βάση κάτι πρόχειρους υπο-
λογισμούς που έκανε από τα... χέρια του έχουν πε-
ράσει γύρω στα 20.100 παιδιά από όλα τα πανεπι-
στήμια της χώρας όπου έχει διδάξει.

Αλλαγή σκυτάλης
στη θέση του Γ.Γ.
Αλλάζει, όπως είχε γράψει η
«Ρ», ο γενικός γραμματέας του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Κων-
σταντίνος Ζέρβας αντικαθιστά
τον Ευθύμη Φωτόπουλο, ο
οποίος κατείχε τη θέση από την
αρχή της δημαρχιακής θητείας
του, με τον γιατρό και πολιτικό
επιστήμονα Νίκο Λιακόπουλο,
ο οποίος έχει δοκιμαστεί σε θέ-
σεις ευθύνης. Σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, η αλλαγή
στο πρόσωπο του γενικού
γραμματέα εντάσσεται στο
πλαίσιο ενός ευρύτερου διοι-
κητικού ανασχηματισμού που
σχεδιάζει ο Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας στον δρόμο προς τις επόμε-
νες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Σε άλλο... κλαμπ 
ο Σπύρος Πέγκας 
Στο κλαμπ των παντρεμένων μπήκε
ο Σπύρος Πέγκας. Ο πρώην αντιδή-
μαρχος Τουρισμού του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, επί διοίκησης Γιάννη
Μπουτάρη, άφησε την εργένικη ζωή
και ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου
με την αγαπημένη του Μαλαματένια.
Μάλιστα, η χαρά του ζευγαριού εί-
ναι μεγάλη, αφού τους επόμενους
μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά
γονείς! Πάντα χαρές και χαμόγελα!

Ξανά στο... τρέξιμο 
ο Στ. Καλαφάτης 
Έχουν και οι πολιτικοί της Θεσσαλο-
νίκης τις αθλητικές αδυναμίες τους.
Για παράδειγμα, ο Σταύρος Καλαφά-
της, ως παλιός παίκτης του χάν-
τμπολ, συνεχίζει να γυμνάζεται τα-
κτικά. Ωστόσο, το τελευταίο διάστη-
μα τον χάσαμε και η αιτία δεν ήταν
άλλη από την Covid-19. Μάλιστα, ο
ίδιος αφού φόρεσε ξανά την Κυρια-
κή την αθλητική του περιβολή πό-
σταρε μια φωτογραφία γράφοντας:
«Μετά από σχεδόν δύο μήνες αποχή
από το αγαπημένο μου “τρέξιμο” λό-
γω Covid και post Covid περιόδου,
ξανά εδώ... Με ρέγουλα (σιγά σιγά
θα βρούμε τη φόρμα μας)».
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Ρόδος

Ανάπλαση του νεοκλασικού
σχολείου στη μεσαιωνική πόλη

Προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής συνεργασίας
υπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο
περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος
για την αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου στη με-
σαιωνική πόλη της Ρόδου.
Στόχος της σύμβασης είναι
να αποκτήσει η Ρόδος έναν
ακόμη χώρο ειδικό για πολι-
τιστικές εκδηλώσεις. Προς
τούτο, υπενθυμίζεται πως ο
αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών Θόδωρος Σκυ-
λακάκης έχει ήδη υπογρά-
ψει απόφαση χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση
του νεοκλασικού σχολείου της μεσαιωνικής πόλης της
Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού
χώρου Β’ φάση» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, με προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ.

Άρτα

Κονδύλι 5,5 εκατ. για έργα
αποχέτευσης ακαθάρτων

Υλοποιείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Άρτας (ΔΕΥΑΑ) το έργο κατασκευής αποχέ-
τευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Λιμίνης. Το έργο έχει
προϋπολογισμό 5,5 εκατ. και χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα ΠΕΠ Ηπείρου και πόρους της ΔΕΥΑΑ. Το δίκτυο
της Λιμίνης είναι συνολικού μήκους 8 χλμ. και ειδικότερα,
4 χιλιόμετρα βαρυτικού δικτύου και αλλά 4 χιλιόμετρα δι-
κτύου υπό πίεση, από το αντλιοστάσιο του οικισμού έως
τον αποδέκτη (φρεάτιο Αγίους Αναργύρους Άρτας). «Το
σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο εξυπηρετεί ανάγκες δη-
μόσιας υγείας και συνθήκες ποιότητας ζωής των κατοί-
κων», δήλωσε ο δήμαρχος Αρταίων και πρόεδρος της
ΔΕΥΑΑ Χρήστος Τσιρογιάννης.

Στο «νησί των Φαιάκων» έχει αρχίσει ήδη η κινητικότητα για τη μεγάλη

παραγωγή του τρίτου «Γάμου αλά ελληνικά». Σκηνοθέτες και σκηνογράφοι

βρίσκονται εκεί και η ίδια η δημιουργός Νία Βαρντάλος έκανε το πέρασμά

της. Αναζητείται βοηθητικό προσωπικό ενώ έγιναν και τα πρώτα castings.

Κλειστά στούντιο αλλά και φυσικά τοπία γραφικών χωριών της Κέρκυρας

ετοιμάζονται για τη δημοφιλή αυτή παραγωγή. «Το Film Office της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι των

οπτικοακουστικών παραγωγών και θα αποτελέσει σημαντικό εταίρο σε

αυτή την παραγωγή. Η οπτικοακουστική βιομηχανία αναπτύσσεται ραγδαία

και φιλοδοξούμε να γίνουμε τόποι έλξης εγχώριων και διεθνών

παραγωγών, όπως έχουμε ξεκινήσει. Τα μηνύματα από τη συμμετοχή μας

στο Φεστιβάλ Καννών 2022 είναι πολύ θετικά προς αυτή την κατεύθυνση»,

δηλώνει η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Στερεά Ελλάδα

Επίσκεψη Μενδώνη
στο αρχαιολογικό
πάρκο Ορχομενού
Το έργο ανάπλασης του αρχαιολογικού
πάρκου Ορχομενού, το οποίο προβλέ-
πει την ενοποίηση και ανάδειξη του
μνημειακού συνόλου του αρχαίου θεά-
τρου, του τάφου του Μινύου και του να-
ού της Παναγίας Σκριπούς, επιθεώρησε
η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον
οικείο περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Φάνη Σπανό. Το έργο εκτελείται στο
πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλά-
δας ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΔΕ Στε-
ρεάς Ελλάδας, με συνολικό προϋπολο-
γισμό 6.500.000 ευρώ. Η υπουργός ζή-
τησε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων την
επιτάχυνση του έργου της αποκατάστα-
σης του αρχαίου θεάτρου, ώστε να
απορροφηθούν οι καθυστερήσεις που
έχουν προκύψει και το έργο να ολοκλη-
ρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμ-
ματικής περιόδου, στο τέλος του 2023.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΟΤΑ

Με Προεδρικά Διατάγματα
ορίζονται τοπικές εορτές 
σε τέσσερις δήμους

Με τέσσερα Προεδρικά Διατάγματα, κατόπιν πρότασης του
υπουργού Εσωτερικών, καθώς και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών, καθιερώνονται δημόσιες εορτές τοπικής σημα-
σίας σε τέσσερις δήμους της χώρας. Συγκεκριμένα:

• Η 11η Ιουνίου, επέτειος της απελευθέρωσης του Βραχω-
ρίου από τον τουρκικό ζυγό το έτος 1821, ως δημόσια εορτή
τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για τον Δήμο Αγρινίου
Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

• Στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Νομού Άρτας η 23η
Αυγούστου, κατά την οποία εορτάζει η Ιερά Μονή Σέλτσου,
στη μνήμη του ολοκαυτώματος των Σουλιωτών στην Ιερά
Μονή τον Απρίλιο του 1804.

• Η πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου κάθε έτους, επέτειος του
ηρωικού θανάτου (28 Νοεμβρίου 1822) του εκ Κρανιδίου Αρχι-
μανδρίτη Αρσενίου Κρέστα, οπλαρχηγού της Ελληνικής Παλιγ-
γενεσίας, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για την Κοινότη-
τα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας.

• Η 8η Αυγούστου, επέτειος της Μάχης της Ιεράς Μονής
Προδρόμου το έτος 1826, ως δημόσια εορτή τοπικής σημα-
σίας για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας.
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H Κέρκυρα κερδίζει 
τον «Γάμο αλά ελληνικά» 



Π
λήρη προσβασι-
μότητα για ΑμεΑ
απέκτησε το 49ο

Γυμνάσιο Αθηνών, στο
πλαίσιο της υλοποίησης
του μεγάλου προγράμμα-
τος αναβάθμισης όλων των
σχολικών μονάδων της πό-
λης από τον Δήμο Αθηναί-
ων. Στο συγκεκριμένο σχο-
λείο, που επισκέφθηκε ο
δήμαρχος Κώστας Μπακο-
γιάννης, δημιουργήθηκαν
αναβατόριο, ράμπες, αλλά
και WC για την ανεμπόδι-
στη πρόσβαση μαθήτριας
του γυμνασίου με κινητικά
προβλήματα.

«Σήμερα νιώθω ότι είναι
μια πραγματικά σπουδαία
ημέρα. Κάναμε πράξη την
υπόσχεσή μας -που ήταν
ταυτόχρονα και υποχρέω-
ση- να εξασφαλίσουμε στη
μαθήτρια την εύκολη και
ανεμπόδιστη πρόσβαση
στο σχολείο της. Το ίδιο
ακριβώς κάνουμε για κάθε
μαθητή και μαθήτρια, σε
οποιοδήποτε σχολείο της
Αθήνας, τώρα και στο μέλ-
λον», επεσήμανε ο κ. Μπα-
κογιάννης. Την ίδια ώρα ο

Δήμος Αθηναίων ενημερώ-
νει πως το 49ο Γυμνάσιο
Αθηνών είναι ένα από τα
δεκάδες σχολεία στα οποία
υλοποιείται το εκτεταμένο
πρόγραμμα κτιριακής ανα-
βάθμισης με δημιουργία
υποδομών προσβασιμότη-
τας. Με την ολοκλήρωση
του έργου, συνολικά 257
σχολικές μονάδες και στα
επτά δημοτικά διαμερίσμα-
τα της πόλης θα αποκτή-
σουν αυτές τις υποδομές,
ώστε να βελτιωθεί η καθη-
μερινότητα των παιδιών με
αναπηρίες μέσα στο εκπαι-

δευτικό τους περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, σε 185 σχολι-
κές μονάδες θα δημιουργη-
θούν νέες ράμπες, ενώ 236
σχολεία θα αποκτήσουν λει-
τουργικά και κατάλληλα WC
για ΑμεΑ. Ακόμη, σε 131 σχο-
λικά συγκροτήματα που δεν
είναι δυνατή η τοποθέτηση
ειδικών ραμπών θα κατα-
σκευαστούν είτε ηλεκτροκί-
νητα αναβατόρια, είτε ανελ-
κυστήρες είτε φορητές κινη-
τές ράμπες, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη
πρόσβαση σε όλους τους χώ-
ρους των σχολείων.

Συμβολή στη ναυπηγική βιομηχανία
Στα σημαντικά βήματα που ση-

μειώνονται στον ναυπηγικό το-
μέα, ο οποίος βρίσκεται σε φάση
αναγέννησης, αναφέρθηκε ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, μιλώντας στο συνέ-
δριο του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Πειραι-
ώς με θέμα «Το Μέλλον της Ναυ-
πηγικής Βιομηχανίας». Ο κ. Πα-
τούλης επισήμανε ότι η Περιφέ-
ρεια Αττικής και τα στελέχη της έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι συμβάλλουν στην επίλυση σημαν-
τικών ζητημάτων. «Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου τα στελέ-
χη της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της περιφέρειας εργάστηκαν με
επαγγελματισμό και παρείχαν σημαντική βοήθεια και καθοδήγηση στην επιτυχή έκβαση της προ-
σπάθειας», τόνισε. Στο πλαίσιο του συνεδρίου δόθηκε τιμητική διάκριση στον περιφερειάρχη για
την προσφορά του και τη στήριξη των επιμελητηρίων από τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη
και τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλη Κορκίδη.

Ηλεκτρικά
κοινόχρηστα
ποδήλατα 
στη Γλυφάδα

Η πανευρωπαϊκή τάση για χρήση
του ποδηλάτου στην πλειονότητα
των μετακινήσεων στο κέντρο της
πόλης έρχεται και στη Γλυφάδα μέ-
σα από την πρωτοβουλία της δημο-
τικής αρχής για ποδήλατα παντού.
Συγκεκριμένα, με μια σημαντική
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που
ήδη έχει εγκριθεί, ύψους 441.862
ευρώ, η πόλη αποκτά ολοκληρωμέ-
νο σύστημα κοινόχρηστων ηλε-
κτρικών ποδηλάτων. Όπως τονίζει
ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολά-
ου: «Ποδηλατοδρόμους δημιουρ-
γήσαμε από το μηδέν σε πολλά ση-
μεία της Γλυφάδας μας. Και συνε-
χίζουμε να φτιάχνουμε νέους, με-
θοδικά και οργανωμένα. Στην πα-
ραλία, στους πρόποδες του Υμηττού
και αλλού. Τώρα, στην εξίσωση
προσθέτουμε και τα ποδήλατα.
Ηλεκτρικά μάλιστα!». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοδυτικά της
Αθήνας, μια νέα ανακοίνωση
υποψηφιότητας έρχεται να
περιπλέξει την κατάσταση
στη «γαλάζια» παράταξη; Και
αυτό γιατί θα αμφισβητήσει
υποψήφιο που για πολλούς,
και κυρίως για τον ίδιο, θεω-
ρούνταν αδιαμφισβήτητος
(παρά τις αλλεπάλληλες
εκλογικές επιτυχίες)… Ανα-
μένονται οι αντιδράσεις, τόσο
σε τοπικό επίπεδο όσο και
προς το Μοσχάτο. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Μελέτη για ανάπτυξη
των τοπικών
επιχειρήσεων
Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στο
πλαίσιο της στρατηγικής του για την
ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και με
την υποστήριξη του Επαγγελματικού
Επιμελητήριου Αθηνών παρουσιάζει
σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουνίου, στο δη-
μαρχείο τη «Μελέτη Αναπτυξιακής
Προοπτικής Δήμου Παπάγου-Χολαρ-
γού», η οποία εκπονήθηκε από την I-
CAP. Η μελέτη περιλαμβάνει την απο-
τύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
και τα προβλήματα που σήμερα αντι-
μετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις,
όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην έρευ-
να που υλοποιήθηκε το προηγούμενο
διάστημα. Θα παρουσιαστεί η ανάλυ-
ση των δυνατών και των αδύναμων
σημείων της τοπικής αγοράς. 

Ανάπλαση στους
καταρράκτες  

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, με
πρωτοβουλία του δημάρχου Ευάγγε-
λου Μπουρνού, ξεκινά τη διαδικασία,
ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρα-
τικά εμπόδια και να μπει σε τροχιά
υλοποίησης η ανάδειξη του φυσικού
κάλλους της περιοχής του Βαλανάρη,
με τρόπο που θα διασφαλίζεται η
ασφαλής πρόσβαση των επισκεπτών
αναβαθμίζοντας παράλληλα το περι-
βάλλον. Συγκεκριμένα, σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια Αττικής και το
«Πράσινο Ίδρυμα Θεόφραστος» θα
συνταχθεί σχετική μελέτη, ώστε να
υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς
για έγκριση και χρηματοδότηση. Η
ανάδειξη του φυσικού κάλλους με
ασφαλή επισκεψιμότητα, σύμφωνα
με τον δήμαρχο, αφορά την περιοχή
από τη δεύτερη είσοδο της Διώνης
έως τους καταρράκτες του Βαλανάρη,
μια απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων,
με μοναδική φυσική ομορφιά.

Δ H Μ Ο Σ  Α Θ Η Ν Α I Ω Ν
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Δημιουργία υποδομών 
για ΑμεΑ στα σχολεία
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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Βενζινοπωλών Θέμης
Κιουρτζής μιλά για 
την απόγνωση που έφεραν 
σε πολλούς συναδέλφους
του το… ράλι των τιμών 
και η πτώση της
κατανάλωσης στα καύσιμα

Ε
βδομάδα νέων ανατιμήσεων φαί-
νεται να είναι αυτή που διανύου-
με, καθώς οι τιμές της βενζίνης
και του πετρελαίου ανηφορίζουν

για μία ακόμα φορά. Πιο συγκεκριμένα η
βενζίνη κινείται πλέον κοντά στα 2,30 ευρώ
στην Αττική και σε πρατήρια των νησιών
ξεπέρασε σε κάποιες περιπτώσεις ήδη τα
2,50. Το ράλι των τιμών αναμένεται τις επό-
μενες μέρες να συνεχιστεί, καθώς και οι
διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσιά-
ζουν ανοδική πορεία, φθάνοντας ήδη τα
120 δολάρια το βαρέλι.

Οι άνθρωποι της αγοράς παρακολου-
θούν το φαινόμενο με ανησυχία για τη μεί-
ωση της ημερήσιας κατανάλωσης στα πρα-
τήριά τους. Το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει
τον δικό του αγώνα με ελέγχους στη νη-
σιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα για την πά-
ταξη του φαινομένου της αισχροκέρδειας,
ωστόσο το πρόβλημα παραμένει στην κα-
θημερινότητα του καταναλωτή.

Για τις νέες ανατιμήσεις μίλησε στην
«Political» o πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Θέμης
Κιουρτζής, ο οποίος τόνισε: «Σε μια τέτοια
αγορά με έντονες διακυμάνσεις δεν μπορεί
κανείς να κάνει πρόβλεψη
για το πού θα πάνε τελικά οι
τιμές. Η κατανάλωση μει-
ώνεται και τα περιθώρια
κέρδους μειώνονται για
τους πρατηριούχους. Πολ-
λοί χάνουν την ψυχραιμία
τους αφού χάνουν στην κα-
τανάλωση και κατεβάζουν
τιμή, δεν έχουν περιθώριο
κέρδους και ο προβληματι-
σμός είναι μεγάλος. Εκτιμώ
ότι η μείωση της κατανάλω-
σης βρίσκεται στο 10% και αν συνεχιστεί η
αύξηση των τιμών, λογικό είναι ότι θα ανέ-
βει και άλλο. Αλλά το σημαντικό για τους
πρατηριούχους είναι η μείωση του περι-
θωρίου κέρδους. Γιατί το πρόβλημα με τη
μείωση του περιθωρίου κέρδους για εμάς
είναι κατά πολύ σημαντικότερο από τη μεί-
ωση της κατανάλωσης». 

«Θέλουμε μείωση των φόρων»
Ο κ. Κιουρτζής ανέφερε επίσης: «Η πρό-

ταση για τη μείωση των φόρων είναι λογι-
κό να έρχεται από έναν κλάδο που τα προ-
ϊόντα του είναι κατά πολύ ακριβότερα
εξαιτίας των φόρων. Όταν μειωθεί ο φόρος

κατανάλωσης, ευελπιστείς ότι θα υπάρχει
και αύξηση κατανάλωσης. Η μείωση της
κατανάλωσης φέρνει και μείωση κερδών

στο κράτος. Ευελπιστούμε
ότι, αν υπάρξει η αντίστροφη
μέτρηση, θα αλλάξει και η
αγορά. Το κράτος, άλλωστε,
έχει ένα ιδιαίτερο όφελος
από τις υψηλές τιμές του
ΦΠΑ, υπολογίζεται σε πάνω
από 11 λεπτά το λίτρο από
πέρσι», υποστήριξε ο κ.
Κιουρτζής και πρόσθεσε:
«Πρέπει επίσης να ελεγχθεί η
παραβατικότητα στην αγορά,
για να έχει ένα άλλο έσοδο. Η

αγορά για να εξομαλυνθεί θα πρέπει να
σταματήσουν και τα φαινόμενα αθέμιτου
ανταγωνισμού από τα θυγατρικά πρατήρια
των ομίλων προς τους οικογενειάρχες
πρατηριούχους. Γενικώς, η αγορά είναι
άρρωστη. Οι τιμές είναι ένα κομμάτι, αλλά
υπάρχουν και άλλα πράγματα που επηρε-
άζουν την αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του υπουργείου Ανάπτυξης, η μείωση του
κέρδους στα πρατήρια μεσοσταθμικά σε
όλη τη χώρα είναι και σε ποσοστό και σε τι-
μή μονάδας ευρώ. Άρα, τα όσα λέγονται
περί αθέμιτης κερδοφορίας των πρατη-
ρίων είναι για το θεαθήναι». 

Ο κ. Κιουρτζής επέμεινε ιδιαίτερα στις τι-

μές πώλησης από τα διυλιστήρια: «Πρέπει
να βλέπουμε και τις τιμές διυλιστηρίου που
πουλά 2,17 αμόλυβδη, ας κάνει ο καθένας
τους υπολογισμούς. Πουλάει στη χονδρική
2,17 το διυλιστήριο. Να το πάρουν οι εται-
ρείες να βάλουν το περιθώριο κέρδους, να
κερδίσει ο μεταφορέας να το φέρει στο
πρατήριο, να πάρει και η τράπεζα 1,2 λεπτά
προμήθεια, άρα ένα μικρό περιθώριο κέρ-
δους 10% για όλους φέρνει την τιμή πάνω
από 2,30. Δεν μπορεί να βλέπουμε μόνο τις
τιμές των πρατηρίων. Πρέπει να βλέπουμε
τις τιμές διυλιστηρίων, από εκεί ξεκινάμε.
Τα διυλιστήρια έχουν τον τρόπο να μεταφέ-
ρουν την κερδοφορία τους στις θυγατρικές
εταιρείες. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι
γίνεται στα διυλιστήρια». 

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

«Η αγορά 
είναι άρρωστη»
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Μ
ια επιπλέον βοήθεια όσον
αφορά τα εισοδήματά
τους θα δουν από τις αρ-
χές του 2023 δημόσιοι

υπάλληλοι και συνταξιούχοι από τον
σχεδιασμό για κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης. 

Μέχρι το τέλος του 2022 η εισφορά αλ-
ληλεγγύης έχει ανασταλεί για τους εργα-
ζομένους του ιδιωτικού τομέα αλλά και
για εισοδήματα του 2021 τα οποία προέρ-
χονται από επιχειρηματικές - αγροτικές
δραστηριότητες, από εκμετάλλευση ακι-
νήτων και από κινητές αξίες και τα οποία
πρόκειται να φορολογηθούν φέτος. Η
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
εισφοράς αλληλεγγύης αφορά επίσης: 
• Τα καθαρά κέρδη από την ατομική
άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχεί-
ρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου
επαγγέλματος ή από την ατομική άσκηση
αγροτικής δραστηριότητας.
• Τα ενοίκια ακινήτων, τα μερίσματα και
τους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων.
• Τα ποσά διατροφής από σύζυγο και τέ-
κνα.
•  Το εισπραττόμενο ασφάλισμα ομαδι-
κών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών
συμβολαίων.
•  Τις «πράσινες» και συνδεδεμένες
αγροτικές ενισχύσεις έως 12.000 ευρώ.
•  Τις λοιπές εισοδηματικές αγροτικές
ενισχύσεις.
•  Τα επιδόματα ειδικής επιδότησης ανερ-
γίας που καταβάλλονται σε απολυμένους
πρώην εργαζόμενους στον ιδιωτικό το-
μέα για την αντικατάσταση των εισοδημα-
τικών τους απωλειών.

Σε περίπτωση που τελικά υλοποιηθεί ο
σχεδιασμός για κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, τότε από την 1η Ιανουαρίου
δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι θα
δουν αυτομάτως ελαφρύνσεις στις μηνι-

αίες αποδοχές τους, καθώς η εισφορά
αλληλεγγύης παρακρατείται κάθε μήνα.

Πώς υπολογίζεται
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολο-

γίζεται με προοδευτική κλίμακα συντελε-
στών κυμαινόμενων από 2,2% έως και 10%
σε όσους φορολογούμενους αποκτούν
συνολικό ετήσιο εισόδημα (άθροισμα
φορολογούμενων και απαλλασσόμενων
εισοδημάτων από διάφορες πηγές) μεγα-
λύτερο των 12.000 ευρώ.

Επίσης, επιβάλλεται στο άθροισμα
όλων των εισοδημάτων του υπόχρεου ή
στο τεκμαρτό, αν αυτό είναι μεγαλύτερο.

Η κατάργησή της θα έχει ως αποτέλε-
σμα οι φορολογούμενοι να έχουν όφελος
από 22 ευρώ ετησίως για εισόδημα 12.000
ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα

676 ευρώ για εισόδημα 30.000 ευρώ.

Οι κερδισμένοι
Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-

γύης για όλους σημαίνει ότι μετά τους ερ-
γαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα περίπου
500.000 δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξι-
ούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των
12.000 θα δουν το επόμενο έτος αύξηση
στις αποδοχές τους που ξεκινούν από 22
ευρώ και φθάνουν τα 676 ευρώ τον χρόνο
για τα υψηλά εισοδήματα. Χαρακτηριστι-
κά είναι τα παρακάτω παραδείγματα:
•  Για ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ, δη-
λαδή για καθαρές μηνιαίες αποδοχές
1.083 ευρώ, το ετήσιο όφελος θα είναι 22
ευρώ τον χρόνο η 1,83 ευρώ τον μήνα.
• Για εισόδημα 15.000 ευρώ ή 1.250
ευρώ το μήνα το όφελος είναι 66 ευρώ

τον χρόνο ή 5,5 ευρώ τον μήνα.
•  Για εισόδημα 20.000 ευρώ ή αποδοχές
1.666 ευρώ το όφελος είναι 176 ευρώ τον
χρόνο ή 14,6 ευρώ τον μήνα.
•  Για εισόδημα 25.000 ευρώ τον χρόνο ή
2.083 ευρώ τον μήνα το ετήσιο όφελος εί-
ναι 426 ευρώ ή 35,5 ευρώ τον μήνα.
•  Για εισόδημα 30.000 ευρώ ή καθαρές
μηνιαίες αποδοχές 2.500 ευρώ το ετήσιο
κέρδος είναι 676 ευρώ ή 56,3 ευρώ.

Όφελος για τους
εργαζόμενους - Δημόσιοι
υπάλληλοι και
συνταξιούχοι θα δουν 
μια επιπλέον βοήθεια 
στα εισοδήματά τους

Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Α  Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ

Ποιοι και πόσα κερδίζουν
από την κατάργησή της 

Την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στη
φορολογική δήλωση που έχουν ήδη υποβάλει στην εφο-
ρία έχουν πλέον οι φορολογούμενοι. Η εφαρμογή για την
ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ενερ-
γοποιήθηκε και είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη της
ΑΑΔΕ myAADE για όσους διαπίστωσαν εκ των υστέρων
ότι έχουν ξεχάσει να συμπληρώσουν κάποιον κωδικό στα
φορολογικά έντυπα ή θέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία
που έχουν εμφανίσει στη φορολογική δήλωση που έχουν

ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά. Την ίδια ώρα, μισθωτοί και
συνταξιούχοι καλούνται να δηλώσουν με τροποποιητική
δήλωση τα αναδρομικά ποσά αποδοχών που έλαβαν το
2021 και αφορούν την περίοδο 2015-2019. Μέχρι στιγμής
έχουν υποβληθεί περίπου 1,81 εκατομμύριο φορολογικές
δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,5 εκατομμυρίων δηλώσε-
ων που θα υποβληθούν φέτος, ενώ ο χρόνος υποβολής
των δηλώσεων λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου 2022. Από
την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι μπορούν να

υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος, συνυποβάλλοντας, εφόσον υπάρχει υποχρέωση,
το έντυπο Ε2 ή/και το έντυπο Ε3.

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης η εκκα-
θάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρ-
χικά δεδομένα θα ακυρωθεί. Θα γίνει νέα εκκαθάριση με
τα νέα στοιχεία και θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημεί-
ωμα με τον φόρο που θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστι-
κά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ανοιχτή η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων



Η
πορεία των τουριστικών εσό-
δων και το περιθώριο που θα
δημιουργήσουν στον προ-
ϋπολογισμό θα κρίνουν το εύ-

ρος του πακέτου στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων που θα προωθήσει η
κυβέρνηση.

Σταϊκούρας και δημοσιονομικό
περιθώριο

Χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, μιλώντας στο ραδιό-
φωνο του ΣΚΑΪ, εμφανίστηκε σχεδόν
βέβαιος ότι θα βρεθεί και πάλι το δημο-
σιονομικό περιθώριο για να ανακοινω-
θούν και νέα μέτρα, ενώ, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», οι σχετικές
ανακοινώσεις ενός συνολικού πακέτου
στήριξης ενόψει του δύσκολου χειμώνα
θα γίνουν από τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ο κ. Σταϊκούρας
εξέφρασε την αισιοδοξία του σχετικά με
τη θετική πορεία του προϋπολογισμού,
αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί
συγκεκριμένα σε κάποια μελλοντική πα-
ρέμβαση, η οποία, όπως διευκρίνισε, θα
προκύψει έπειτα από συνεννόηση με τον
πρωθυπουργό. Πάντως, ο υπουργός Οι-
κονομικών υπενθύμισε ότι απαιτούνται
σύνεση και σωφροσύνη στα μέτρα στή-
ριξης της κοινωνίας, καθώς η Ελλάδα
έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην

Ευρώπη, θα συνεχίσει και φέτος να έχει
πρωτογενές έλλειμμα, βρίσκεται σε κα-
θεστώς ενισχυμένης εποπτείας και δεν
έχει επενδυτική βαθμίδα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα προ-
βλήματα έχουν οξυνθεί λόγω του πλη-
θωρισμού, ο οποίος, σύμφωνα με χθεσι-
νά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας, έκλεισε τον Μάιο στο 10,7%,
γεγονός που μεταφράζεται σε εθνικό
δείκτη πάνω από 11,4% και ίσως στο 12%,
κυρίως λόγω των μεγάλων αυξήσεων
στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες πυρο-
δοτούν νέο κύκλο ανατιμήσεων και σε
βασικά προϊόντα κατανάλωσης.

Σκυλακάκης για καύσιμα
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-

κών Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας
στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, επεσήμα-
νε ότι στα καύσιμα οι παρεμβάσεις της
κυβέρνησης είναι εξαιρετικά δύσκολες
και με αμφίβολο αποτέλεσμα, καθώς
πρόκειται για ένα εισαγόμενο προϊόν, η
τιμή του οποίου καλπάζει αυτή την πε-
ρίοδο. Ως γνωστόν, το οικονομικό επιτε-

λείο της κυβέρνησης αποκλείει μει-
ώσεις του ΕΦΚ στα καύσιμα αλλά και του
ΦΠΑ, αλλά μέσα από τη δημιουργία πε-
ρισσεύματος στον προϋπολογισμό θα
υπάρξουν στοχευμένες δράσεις μέσω
επιδοτήσεων. 

Άδωνις Γεωργιάδης
Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, μι-
λώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 105,8
FM της δημόσιας ραδιοφωνίας, ξεκα-
θάρισε ότι η κυβέρνηση πήρε μια με-
γάλη απόφαση για μια γιγαντιαία πα-
ρέμβαση στο ρεύμα, η οποία είναι η
μεγαλύτερη που έχει γίνει σε όλη την
Ευρώπη. Προανήγγειλε, δε, ακόμη πιο
εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυ-
σίμων, ενώ τόνισε ότι «με ιστορικά
υψηλή την τιμή του πετρελαίου στα 121
δολάρια το βαρέλι η ζωή μας δεν μπο-
ρεί να είναι όπως πριν». 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Success story 
η μεταφορά
χρημάτων από 
το κινητό!
Σε ένα μοναδικό success story
εξελίσσεται η υπηρεσία IRIS, μέσω
της οποίας πάνω από 1.000.000
χρήστες μεταφέρουν χρήματα σε
φίλους μέσα σε μερικά δευτερόλε-
πτα μόνο με τον αριθμό του κινητού
τηλεφώνου και χωρίς την ανάγκη
αναγραφής του αριθμού τραπεζι-
κού λογαριασμού!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρουσίασε σε συνέδριο η διευθύ-
νουσα σύμβουλος του διατραπεζι-
κού συστήματος ΔΙΑΣ Σταυρούλα
Καμπουρίδου, η χρήση της υπηρε-
σίας IRIS P2P αυξήθηκε κατά 550%
το α’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Με την υπηρεσία αυτή μια παρέα
μπορεί πλέον να μοιράζεται τον λο-
γαριασμό (πχ στο εστιατόριο) μετα-
φέροντας χρήματα ο ένας στον άλ-
λον μέσα από την επιλογή IRIS που
διαθέτουν στο mobile app τους οι
συνεργαζόμενες τράπεζες Alpha
Bank, Εθνική, Eurobank και Πει-
ραιώς.
Προέκταση αυτής της υπηρεσίας
είναι και το IRIS P2B, δηλαδή άμε-
σες πληρωμές σε επαγγελματίες
και μικρές επιχειρήσεις, όπου εί-
ναι εγγεγραμμένοι 69.000 επαγ-
γελματικοί τραπεζικοί λογαρια-
σμοί. Μέσω της υπηρεσίας οι επι-
χειρήσεις και οι επαγγελματίες ει-
σπράττουν εντός δευτερολέπτων
οφειλές από πελάτες τους, αρκεί
και τα δύο μέρη να ενεργοποι-
ήσουν το IRIS στο mobile banking.
Μάλιστα, για μεγαλύτερη διευκό-
λυνση του πελάτη η επιχείρηση
μπορεί να παρέχει τον αριθμό κινη-
τού ή ΑΦΜ σε μορφή κωδικού QR,
ο οποίος σαρώνεται από το mobile
banking app του πελάτη.
Η πληρωμή με κωδικό RF/QR είναι
μια επιπλέον δυνατότητα που
έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες,
είτε για πληρωμή τελών κυκλοφο-
ρίας ή του e-paravolou προς το Δη-
μόσιο είτε για εξόφληση λογαρια-
σμών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών
κ.ά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΔΙΑΣ ΑΕ, οι 8 στις 10 επιχειρήσεις
που συνεργάζονται μέσω του IRIS
έχουν υιοθετήσει το νέο πρότυπο
πληρωμών, το οποίο θα αποτελέσει
τη νέα κανονικότητα έως τον Νοέμ-
βριο του 2023.
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Στοχευμένες παρεμβάσεις
για να αντιμετωπιστεί 
η ακρίβεια - Έκρηξη
πληθωρισμού τον Μάιο,
ακόμη και πάνω από 11,5%

Ο τουρισμός φέρνει
νέο πακέτο στήριξης!
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Β
ρισκόμαστε στην εκπνοή της
άνοιξης και τα πρώτα στοιχεία
από τις κρατήσεις και τις αφί-
ξεις για τη φετινή καλοκαιρινή

σεζόν διαφαίνονται «ισχυρά» και «ελπι-
δοφόρα».

«Εβδομάδα την εβδομάδα, μήνα τον
μήνα, θα αγωνιζόμαστε και θα πα-
λεύουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
από κοινού, δημόσιος και ιδιωτικός το-
μέας, καθώς και οι εκατοντάδες χιλιά-
δες εργαζόμενοι που σχετίζονται, άμε-
σα ή έμμεσα, με τον τουρισμό, από την
πρωτογενή παραγωγή μέχρι τον εμπο-
ρικό κόσμο και τα καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος», δήλωσε ο
Βασίλης Κικίλιας, καλεσμένος σε τηλε-
οπτική εκπομπή με αφορμή την παρου-
σίαση της νέας καλοκαιρινής καμπά-
νιας του ΕΟΤ.

Εντυπωσιακά είναι, μάλιστα, και όσα
προκύπτουν αναφορικά με τη μέση κατά
κεφαλήν δαπάνη. Σήμερα, η δαπάνη ανά
τουρίστα ξεπερνά τα 650 ευρώ, ενώ μόλις
λίγα χρόνια πριν κυμαινόταν, κατά μέσο
όρο, στα 520 ευρώ. Επιπροσθέτως, το
απόλυτο ποσοστό των τουριστών που επι-
λέγουν διακοπές all inclusive έχει μει-
ωθεί σε σχέση με το παρελθόν, αναφέρει
το υπουργείο. 

Ο Βασίλης Κικίλιας σχολίασε τις δρά-
σεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναληφθεί απέναντι στη νέα τάση που
προωθείται παγκοσμίως και δεν είναι άλ-
λη από τους ψηφιακούς νομάδες. Οι digi-
tal nomads, το παγκόσμιο αυτό trend, δύ-
ναται να ενισχύσει σημαντικά τον τουρι-
σμό off-season.

«Φτιάξαμε όλο εκείνο το νομοθετικό
πλαίσιο που χρειαζόταν, σε συνεργασία
με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας,
προκειμένου να υπάρχει πιο φθηνό δί-
κτυο, αλλά και με τους ξενοδόχους και
τους επαγγελματίες στον τουρισμό off-
season. Αυτήν τη στιγμή, υλοποιείται πι-
λοτικά στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην
Ερμούπολη της Σύρου και την Καλαμάτα,
πολύ σύντομα θα έχει επεκταθεί σε όλη

την Ελλάδα και ήδη έχουμε τα πρώτα
αποτελέσματα», ανέφερε ο υπουργός
Τουρισμού. 

Η ξεχωριστή καμπάνια του ΕΟΤ
Ο υπουργός δεν παρέλειψε να ανα-

φερθεί και στη νέα καμπάνια του ΕΟΤ, με
τίτλο «Ελλάδα… Θα θέλεις να μείνεις για
πάντα!» με πρωταγωνιστή τον Otto, έναν
Αυστριακό που επισκέφθηκε πριν από
χρόνια τη χώρα μας για να γευτεί το ελλη-
νικό καλοκαίρι και «αιχμαλωτίστηκε»

από το συναίσθημα μένοντας για πάντα
εδώ!

Η διαφορετική, αλλά άκρως συναισθη-
ματική, ιστορία του Otto βασίζεται σε
πραγματική ιστορία και στο storytelling η
καμπάνια φιλοδοξεί να δείξει ότι η Ελλά-
δα δεν είναι τυχαία ο αγαπημένος προ-
ορισμός εκατομμυρίων επισκεπτών. 

Σήμερα η χώρα μας, σύμφωνα με το
υπουργείο Τουρισμού, βρίσκεται στο
νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη των
want to visit καλοκαιρινών προορισμών. 

Αυξήθηκε ο μέσος όρος
δαπάνης των ξένων
επισκεπτών από τα 520€
στα 650€, ενώ μειώθηκε
το ποσοστό αυτών που
επιλέγουν διακοπές με 
τη μέθοδο all inclusive

Οι τουρίστες «αφήνουν»
περισσότερα στην Ελλάδα

H νέα ιστοσελίδα των Σταθερών Συγκοινωνιών
βρίσκεται πλέον στον «αέρα» ανανεωμένη, εύ-
χρηστη και με εμπλουτισμένο περιεχόμενο. Ύστε-
ρα από δέκα και πλέον χρόνια, οι ΣΤΑΣΥ αναβαθ-
μίζουν τη διαδικτυακή τους παρουσία με στόχο το
επιβατικό κοινό να πληροφορείται άμεσα και απο-
τελεσματικά, προσφέροντάς του επικαιροποιημέ-
νη πληροφόρηση.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο portal συγκοινω-
νιών, με τεχνολογία responsive, ιδανική για προ-
βολή σε smartphones και tablets, φιλικό προς
ΑμεΑ, μέσω ειδικού προγράμματος πρόσβασης
των ατόμων με αναπηρία, σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Προσφέρεται η δυνατότητα σύνδεσης με Google
Maps και Google Transit για τον υπολογισμό της
διαδρομής σε πραγματικό χρόνο και πλοήγηση

στο δίκτυο των ΣΤΑΣΥ, αλλά και σύνδεση με τον
ΟΑΣΑ για online αγορά επαναφορτιζόμενων καρ-
τών ATHENA Card, ενώ δίνεται επίσης η δυνατό-
τητα σε 360o virtual tour των σταθμών.

Η νέα ιστοσελίδα προσφέρει έκτακτες ενημε-
ρώσεις για ό,τι συμβαίνει στο δίκτυο των Μέσων
Σταθερής Τροχιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια της λει-
τουργίας τους.

Το ανανεωμένο και σύγχρονο ψηφιακό προφίλ των Σταθερών Συγκοινωνιών
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Μ
έχρι τη Δευτέρα, τόσο ο
Γενικός Δείκτης όσο
και ο τραπεζικός είχαν
συμπληρώσει πέντε

συνεχόμενες ανοδικές συνεδριά-
σεις, με αθροιστικά κέρδη 3,72% και
9,94% αντίστοιχα, ενώ το ανοδικό
«πενταρέ» του ΔΤΡ είναι ρεκόρ,
σχεδόν, επτά μηνών και παραπέμπει
στην περίοδο από 1 έως και
8/11/2021, όταν ο ΔΤΡ είχε συμπλη-
ρώσει έξι συνεχόμενες ανοδικές
συνεδριάσεις. 

Πάντως οι αναλυτές συνιστούν
προσοχή, καθώς μέχρι στιγμής η
ανοδική κίνηση αφορά μονοψήφιο
αριθμό μετοχών, οι οποίες, επί κα-
θημερινής βάσεως, απασχολούν
περισσότερο από το 70% της συνολι-
κής μεικτής αξίας συναλλαγών,
οπότε είναι δύσκολο να διατηρεί το
θετικό μομέντουμ. Τεχνικά, όσο ο
Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα
υψηλότερα των 887 - 877 (συγκλί-

νουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών
και οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) ή έστω
υψηλότερα των 847, 838 και 832 μο-
νάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών),
οι αγοραστές έχουν δικαίωμα στην
ελπίδα να επιδιώξουν αναμέτρηση -

ανοδική διαφυγή με τις 893 (εκθετι-
κός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 899
μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Κλείσιμο υψηλότερα των 899 - 904
θα δώσει κίνηση προς τις 944 και
950 μονάδες.

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά των ΗΠΑ «βλέπει»
για το προσεχές διάστημα η Intralot. «Στις ΗΠΑ υπάρχoυν έντο-
νη κινητικότητα και εξελίξεις στον κλάδο των αθλητικών στοι-
χημάτων», σημείωσε στο πλαίσιο ενημέρωσης των θεσμικών
αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου ο ανα-
πληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Χρυσόστομος
Σφάτος και συνέχισε λέγοντας: «Ολοένα και περισσότερες πο-
λιτείες σχεδιάζουν να νομιμοποιήσουν το αθλητικό στοίχημα
και σε αυτόν ακριβώς τον τομέα εντοπίζονται σημαντικές ευ-
καιρίες. Μόλις οριστικοποιηθούν κάποιες συμφωνίες, τότε θα
έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε και περισσότερες λε-
πτομέρειες στο προσεχές μέλλον. Στην παρούσα φάση συζητά-
με με διάφορες πολιτείες ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένο
στάδιο διαπραγματεύσεων με δύο συγκεκριμένες».

Ελλάκτωρ: Στα 67 εκατ. τα συγκρίσιμα EBITDA 

Σε ρηχά νερά το χρηματιστήριο

Intralot: Σε διαπραγματεύσεις στις ΗΠΑ για το αθλητικό στοίχημα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στα 220 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του Ομίλου Ελ-
λάκτωρ το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας άνοδο 14% σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα συγκρίσι-
μα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, αυξη-
μένα κατά 65% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 12 εκατ. ευ-
ρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας το τρίτο
συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο για τον όμιλο. Τα καθα-
ρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, σε θετικό
έδαφος για πρώτη φορά από το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ,
έναντι 1,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

EXAE: Αύξηση κερδών 67,7%,
στα €3,27 εκατ.

Αύξηση εσόδων κατά 18,1% ανακοίνωσε
για το α’ τρίμηνο ο Όμιλος του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών, με τα καθαρά κέρδη μετά
από φόρους να διαμορφώνονται σε 3,27
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
67,7%. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών το α’
τρίμηνο του 2022 για τον Όμιλο ΧΑ δια-
μορφώθηκε σε 9,87 εκατ. ευρώ, έναντι
8,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά
18,1%. Το α’ τρίμηνο του 2022 η κερδοφο-
ρία του ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα
έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου)
ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, και τα ενοποιημένα
καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φό-
ρους διαμορφώθηκαν στα 3,27 εκατ. ευρώ
έναντι 1,95 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του
2021, παρουσιάζοντας αύξηση 67,7%.

Άνοδος τζίρου 34% 
για τον Όμιλο Elton 

O Όμιλος Elton ανακοίνωσε πως ο κύ-
κλος εργασιών για το α’ τρίμηνο του 2022
ανήλθε στα 44 εκατ. ευρώ, παρουσιάζον-
τας σημαντική άνοδο της τάξης του 34% σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προ-
ηγούμενης χρήσης, ενώ βάσει των έως
τώρα δεδομένων θετικά είναι τα στοιχεία
για τις επιδόσεις και για το πρώτο πεντά-
μηνο του έτους. Οι θετικές αυτές επιδό-
σεις αφορούν όλες τις εταιρείες του ομί-
λου εκτός της Ουκρανίας, λόγω των γνω-
στών σε όλους δυσμενών εκεί συνθηκών.

Κρι Κρι: Τρέχει
με διψήφια ανάπτυξη

Διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων καταγρά-
φει στο πεντάμηνο του 2022 η Κρι Κρι,
ενώ, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρείας Παναγιώτης Τσινάβος,
στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσία-
ση της νέας μονάδας βιοαερίου που κατα-
σκεύασε η εταιρεία, σχεδιάζονται νέες
επενδύσεις, πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με τον κ. Τσινάβο, συνολικά το α’ μι-
σό του έτους αναμένεται να κλείσει με δι-
ψήφια άνοδο, κυρίως χάρη στις εξαγωγές,
με την ελληνική αγορά να εμφανίζει μονο-
ψήφια ανάπτυξη.
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Σ
τον νέο του ιδιοκτήτη θα αποδοθεί το πο-
λυώροφο κτίριο επί της λεωφόρου Βασιλίσ-
σης Σοφίας 69 που ανήκε στην ασφαλιστική

εταιρεία International Life. Το πολυώροφo κτίριο
γραφείων βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 286,75
τμ και καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 962,19 τμ.
Από τον Μάιο του 2017, οπότε είχε ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η
Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων
της ΤτΕ είχε απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση
των περιουσιακών στοιχείων της International Life.
Με απόφασή του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελ-
λάδος Γιάννης Στουρνάρας προχώρησε στην άρση
της δέσμευσης που αφορούσε το πολυώροφο κτί-
ριο επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 69, προ-
κειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβασή του στον
πλειοδότη. Το ακίνητο πωλήθηκε στις 12 Οκτωβρί-
ου 2021 μέσω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού, με κλειστές προσφορές, έναντι 3,8 εκατ. ευ-
ρώ, ήτοι 1 εκατ. ευρώ υψηλότερα από την τιμή εκκί-
νησης, που είχε προσδιορισθεί στα 2,8 εκατ. ευρώ.

Νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες από τη ΔΕΗ

BriQ: Εκτίναξη 
κερδών κατά 207% 
Η BriQ Properties ενημερώνει ότι, σύμφωνα με
τις ενοποιημένες καταστάσεις του α’ τριμήνου
2022, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μη
συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπρο-
σαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε 1.046 χιλ.
ευρώ έναντι 341 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περ-
σινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 207%. Η
αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι
τα έσοδα του α’ τριμήνου 2021 ήταν μειωμένα
κατά 633 χιλ. ευρώ λόγω των υποχρεωτικών μέ-
τρων για την Covid-19 και επιπλέον στην έναρξη
της μίσθωσης της νεόδμητης αποθήκης στον
Ασπρόπυργο. Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινή-
των στις 31/03/2022 κατανέμεται ανά κατηγορία
ακινήτων ως εξής: 49% σε κτίρια logistics, 29%
σε κτίρια γραφείων, 17% σε ξενοδοχεία και 5% σε
λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Όμιλος Howden: 
Θα συνεχίσει δυναμικά 
τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Η πρόθεση του Ομίλου Howden να συνεχί-
σει να επενδύει δυναμικά στη χώρα μας επι-
σημάνθηκε στην πρόσφατη συνάντηση που
είχαν ο γενικός γραμματέας του γραφείου
του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης
και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας
Γιάννης Στουρνάρας με τον Ντέιβιντ Χόουν-
τεν, CEO του διεθνούς ασφαλιστικού ομίλου
Howden Group. Όπως αναφέρει η ανακοίνω-
ση του ομίλου, ο κ. Χόουντεν και ο Δημήτρης
Τσεσμετζόγλου, CEO Howden Ελλάδος, συ-
ναντήθηκαν με τον κ. Δημητριάδη στο Μέγα-
ρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της επίσκεψης του
πρώτου στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της
επίσημης μετονομασίας της ελληνικής θυγα-
τρικής του ομίλου σε Howden Ελλάδος, αλλά
και την περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτι-
κής στρατηγικής στη χώρα μας, η οποία από
το 2018 βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυ-
ξιακής πολιτικής της Howden.

Σειρά διακρίσεων για ΟΠΑΠ
στα Loyalty Awards 

Σημαντική επιβράβευση της πελατοκεν-
τρικής προσέγγισης του ΟΠΑΠ και της προ-
σήλωσής του στο υπεύθυνο παιχνίδι αποτε-
λούν έξι διακρίσεις που απέσπασε στα φετι-
νά Loyalty Awards. Ανάμεσα στις διακρίσεις
του OΠΑΠ στα Loyalty Awards 2022, τον κο-
ρυφαίο θεσμό που αναδεικνύει κάθε χρονιά
τις εταιρείες που έχουν θέσει στο επίκεντρο
της στρατηγικής τους τον πελάτη, ξεχωρί-
ζουν τα «Platinum» και «Gold» βραβεία στην
κατηγορία «Best Use of Analytics» για το έρ-
γο «OPAP Safety Net».

Τέσσερα βραβεία για τη Stoiximan 
Με τέσσερα βραβεία στις αποσκευές της

έφυγε η Stoiximan, η κορυφαία στοιχηματική
εταιρεία στην Ελλάδα, από την τελετή των
Greek Βοοkmaker Αwards 2022 που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα. Συγκεκριμένα η
εταιρεία κατέκτησε την πρώτη θέση στις κα-
τηγορίες Best Overall Bookmaker, Best User
Experience, Players Choice Award και Best
Basketball Odds. Η σημασία των βραβείων
αυτών έγκειται στο ότι αντικατοπτρίζουν τη
συμπεριφορά και τις επιθυμίες των παικτών
και καταδεικνύουν τις δικές τους προτεραι-
ότητες, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση. 

Το ακίνητο της
International Life

Revoil: Άλμα 240% 
στην κερδοφορία προ φόρων 

Μεγάλη αύξηση κερδών προ φόρων κατά 240%
ανακοίνωσε η Revoil για το α’ τρίμηνο του 2022,
ενώ και τα EBITDA εμφάνισαν σημαντική βελτίωση,
σημειώνοντας άνοδο 86% την εν λόγω περίοδο. Ει-
δικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική
ανακοίνωση, το πρώτο τρίμηνο του 2022, η εγχώρια
αγορά πετρελαιοειδών κινήθηκε υψηλότερα από το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 στο οποίο είχε επιβλη-
θεί lockdown ενώ και ο βαρύς φετινός χειμώνας
βοήθησε στην άνοδο των πωλήσεων στο πετρέλαιο
θέρμανσης. Για την εταιρεία Revoil το πρώτο τρίμη-
νο χαρακτηρίσθηκε από τη σημαντική άνοδο των
επιμέρους μεγεθών της με τα κέρδη προ φόρων να
κλείνουν στα 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,82 εκατ. το
2021, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση κατά 240%.

Η ΔΕΗ με στόχο την άμεση, συνεχή και αποτελε-
σματική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελα-
τών της, επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της από
παρόχου και παραγωγού ενέργειας σε έναν
σύμβουλο ενέργειας, που βρίσκεται δίπλα σε
κάθε καταναλωτή, υπό τη νέα πλατφόρμα ΔEΗ
myEnergy. Στόχος του ΔEΗ myEnergy, το οποίο
μπορούν να βρουν οι χρήστες ως διακριτό κομ-
μάτι του νέου website της ΔEΗ, είναι να ενημε-
ρώνει διαρκώς και να προτείνει εξατομικευμέ-
νες λύσεις για όλα τα κρίσιμα ενεργειακά ζητή-
ματα που μπορεί να απασχολούν ένα σπίτι ή μια
επιχείρηση, ειδικότερα σε μια περίοδο όπου το
ενδιαφέρον για ορθολογική χρήση ενέργειας
αυξάνεται. Μέσω του ΔEΗ myEnergy παρέχον-
ται στους καταναλωτές ολοκληρωμένες λύσεις
εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παράλληλα τίθε-
ται ένα διαφανές πλαίσιο εκμάθησης βασικών
σημείων διαχείρισης και κατανόησης της κατα-
νάλωσης με συμβουλές και έξυπνα εργαλεία
εξοικονόμησης καθώς και τρόπους ενίσχυσης
της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



Σ
την υπόθεση παράνομου στοι-
χηματισμού για τον οποίο κα-
τηγορείται ο Παναιτωλικός και
κινδυνεύει με υποβιβασμό, ει-

πώθηκε το εξής απλό ως υπερασπιστική
γραμμή κατά την εκδίκαση στην Επιτρο-
πή Δεοντολογίας της ΕΠΟ: «Το κέρδος
από τα χρήματα που παίχτηκαν ήταν 231
ευρώ. Δηλαδή, ένα σουβλάκι και ένα
κομμάτι πίτσα»! Για τους μυημένους στο
στοίχημα δεν υφίσταται καν παράνομος
στοιχηματισμός για ένα τέτοιο ποσό. Για
τους νόμους, όμως;

Όπως είναι γνωστό, αποκαλύφθηκε ότι
στο παιχνίδι ΟΦΗ - Παναιτωλικός 2-4 στο
πρωτάθλημα της Super League 1, ο εκτε-
λών χρέη γενικού αρχηγού στον Παναιτω-
λικό Χρήστος Κουτσοσπύρος είχε ποντά-
ρει 165 ευρώ με απόδοση 2,40 να έπαιρνε
κίτρινη κάρτα ο παίκτης της ομάδας του

Κορνέλιους, όπως και έγινε. Κατά την
υπερασπιστική γραμμή, αν ο Κορνέλιους
είχε συμφωνήσει με τον Κουτσοσπύρο, θα
έπρεπε να πάρει και αυτός το μερίδιό του
από τα κέρδη των 231 ευρώ. Έτσι προέκυ-
ψε το σουβλάκι και το κομμάτι πίτσα.

Η εισηγήτρια της υπόθεσης στην Επι-
τροπή Δεοντολογίας Παναγιώτα Σαρδέλη
που ερεύνησε την υπόθεση είχε εισηγη-
θεί υποβιβασμό του Παναιτωλικού και
πρόστιμο 300.000 ευρώ, ενώ για τον Κου-
τσοσπύρο απαγόρευση ενασχόλησης με
το ποδόσφαιρο για δέκα χρόνια. Τα ίδια
υποστήριξε και κατά την προχθεσινή
ακροαματική διαδικασία. 

Οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του
Παναιτωλικού, Πιλάβιος, Δημητρακόπου-
λος και Βοσκόπουλος, τόνισαν στην εκδί-
καση πως ο Παναιτωλικός δεν μπορεί να
ευθύνεται επειδή ένα μέλος του έπαιξε το

συγκεκριμένο στοίχημα, από τη στιγμή
που δεν υπήρξε ανάμειξη ποδοσφαιριστή
της ομάδας. Ο δε συνήγορος του Κουτσο-
σπύρου τόνισε επίσης ότι κατά τη γνώμη
του δεν έχει ανάμειξη ο Παναιτωλικός. Η
εισηγήτρια, ωστόσο, ήταν ανένδοτη.

Όσον αφορά το θέμα του παράνομου
στοιχηματισμού, οι οδηγίες των δύο
υπερκείμενων συνομοσπονδιών FIFA,
UEFA είναι σαφείς: αρκούν και απλές εν-
δείξεις για να επιβάλλονται σκληρές τι-
μωρίες. Αυτό αναφέρει το πειθαρχικό δί-
καιο του ποδοσφαίρου. Τα δικαιοδοτικά
όργανα του ελληνικού ποδοσφαίρου,
ωστόσο, απαρτίζονται από τακτικούς δι-
καστές. Μοναδική χώρα του κόσμου εί-
ναι η Ελλάδα για την οποία οι δύο υπερ-
κείμενες αρχές δέχτηκαν τους τακτικούς
δικαστές. Και όπως είναι γνωστό, οι τα-
κτικοί δικαστές τιμωρούν με βάση απο-

δείξεις και όχι πιθανολογήσεις, όπως
συνιστούν FIFA, UEFA.

Η απόφαση αναμένεται εντός της εβδο-
μάδας, οι δικηγόροι παραιτήθηκαν από το
δικαίωμά τους να ζητήσουν προθεσμία
για υπομνήματα! Από την απόφαση εξαρ-
τάται και το μέλλον των μπαράζ για άνοδο
στη Super League 1. Αν υποβιβαστεί ο
Παναιτωλικός, μπαράζ με τη Βέροια θα
παίξει ο Απόλλων Σμύρνης. Αν όχι, τη Βέ-
ροια θα αντιμετωπίσει η Λαμία.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Το κέρδος από τον 
παράνομο στοιχηματισμό 
στο ματς με τον ΟΦΗ 
ήταν 231 ευρώ για δύο άτομα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚOΣ 
Υποβιβασμός για ένα… σουβλάκι; 



Ε
ίδηση που προκάλεσε σοκ
για τα επιτεύγματα της… πα-
ρατεχνολογίας έδωσε ο

υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας
Ζεράλντ Νταρμανέ, σχετικά με το
φιάσκο της διοργάνωσης του τελι-
κού του Champions League στο Πα-
ρίσι.  Ούτε λίγο ούτε πολύ, υποστή-
ριξε ότι κυκλοφόρησαν χιλιάδες
πλαστά ηλεκτρονικά εισιτήρια, για
αυτό και προκλήθηκε μεγάλο πρό-
βλημα στις εισόδους του γηπέδου
Σταντ ντε Φρανς, με συνέπεια ο τελι-
κός Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ (1-
0) να καθυστερήσει για 36 λεπτά.
Μίλησε για «μαζική, βιομηχανική
και οργανωμένη απάτη πλαστών ει-
σιτηρίων», που σημαίνει ότι ξεκίνη-
σε καινούργια φάμπρικα στην Ευ-
ρώπη με τους χάκερ. 

Ο Γάλλος υπουργός υπολογίζει ότι
βρέθηκαν τουλάχιστον 10.000 πλα-

στά εισιτήρια, που πέρασαν κανονι-
κά τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Αποτέ-
λεσμα αυτού ήταν οπαδοί της Λίβερ-
πουλ που είχαν κανονικό εισιτήριο

να μην καταφέρουν τελικά να εισέλ-
θουν στο γήπεδο. Αυτοί οι 2.700
οπαδοί, όπως τόνισε η UEFA, θα
αποζημιωθούν. 

«Βιομηχανία πλαστών εισιτηρίων» στο ποδόσφαιρο Λουτσέσκου: «Αδύναμη νοοτροπία 
ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής»

Δηλώσεις που προκάλεσαν σοκ στη Ρουμανία
έκανε ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν
Λουτσέσκου για την εθνική ομάδα της χώρας του:
«Δεν έχουμε ποδοσφαιρική παιδεία, είμαστε αδύ-
ναμοι, έχουμε αδύναμη νοοτροπία. Μπροστά στις
δυσκολίες, ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής υποχω-
ρεί, τα παρατάει. Δεν είναι μαχητής, αυτή είναι η
πραγματικότητα! Το ποδόσφαιρο εκπροσωπεί την
κοινωνία, αυτή είναι η αλήθεια και το ποδόσφαιρό
μας δεν είναι σε καλή κατάσταση».

Roland Garros: Μετά τη
Σάκκαρη, έξω και ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το χειρότερό του
παιχνίδι, έχασε 3-1 σετ από τον 19άχρονο Δα-
νό Χόλγκερ Ρουν και μετά τη Μαρία Σάκκαρη

αποχαιρέτησε και αυτός νωρίς νωρίς το Ro-
land Garros. Τα σετ: 7-5, 3-6, 6-3, 6-4. Ο Έλ-

ληνας πρωταθλητής που είναι ή του ύψους ή
του βάθους κατηγόρησε τον… εαυτό του για την

ήττα, δηλώνοντας ότι φταίει μόνο αυτός και κα-
νένας άλλος. 

Το συμβόλαιο 
δεν έχει καμία αξία

Είναι δεδομένο. Τα συμβόλαια δεν έχουν καμία
απολύτως ισχύ. Ο διεθνής Πολωνός άσος και αρχι-
σκόρερ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποφάσισε να φύ-
γει από την Μπάγερν και να μετακομίσει στην
Μπαρτσελόνα. Ακολούθησε ένας επικοινωνιακός
«πόλεμος» μεταξύ του ίδιου και των Βαυαρών, αλ-
λά σίγουρο είναι ότι θα φύγει με ποσό που θα απο-
φασίσει η UEFA. Για αυτό και η Μπάγερν πήρε τον
Μανέ στη θέση του από τη Λίβερπουλ.

Αλλαγές στο φορμάτ 
της Super League 1;

Φημολογείται στους διαδρόμους της Super Le-
ague 1 ότι θα αλλάξει το φορμάτ διεξαγωγής του
πρωταθλήματος την προσεχή σεζόν. Οι ομάδες θα
παίζουν επτά ματς στα πλέι οφ και όχι δέκα όπως
τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι μια αντιγραφή του
σερβικού μοντέλου, στο οποίο, ωστόσο, συμμετέ-
χουν 16 ομάδες στη μεγάλη κατηγορία και όχι 14
όπως στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Μπαλτάκος εκλέγεται 
πρόεδρος της ΕΠΟ
Ο Παναγιώτης Μπαλτάκος θα είναι ο νέος πρόεδρος της
ΕΠΟ στις αρχαιρεσίες που θα γίνουν σήμερα στην
ομοσπονδία, καθότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ο
πρώην πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου επί
πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά έχει τη στήριξη της
ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και των περισσότερων ΕΠΣ της χώρας.
Δεν τον στηρίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. 

Με τη 
Β. Ιρλανδία 
αύριο 
η Εθνική

Η Εθνική ομάδα με όλα της τα παιδιά στη διάθεσή της ξεκίνησε την προετοιμασία 
της για τους τέσσερις απανωτούς αγώνες για το Nations League. Ξεκινά τις υποχρεώσεις
της αύριο, Πέμπτη (21.45), με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία 
στο Μπέλφαστ και ακολουθούν τα παιχνίδια με το Κόσοβο (5/6) εκτός έδρας 
και με την Κύπρο (9/6) και το Κόσοβο (12/6) στον Βόλο. 

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

ΓΛΥΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

«Γ
ίγαντες» της διεθνούς μου-
σικής σκηνής παίρνουν θέ-
ση υπέρ του ελληνικού αι-
τήματος για την επιστροφή

των γλυπτών του Παρθενώνα και έρχονται
στην Αθήνα για ένα ανεπανάληπτο παγκό-
σμιο live που θα γράψει ιστορία.

Ο θρυλικός μουσικός Desmond Child σε
συνεργασία με τον συνθέτη Φοίβο και διά-
σημοι καλλιτέχνες πρώτης γραμμής όπως οι
Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson (σύ-
ζυγος του Τομ Χανκς), Σάκης Ρουβάς, The
Rasmus, Lena Hall θα ενώσουν τις φωνές
τους σε μία μοναδική συναυλία τη Δευτέρα
27 Ιουνίου στο Ηρώδειο, φιλοδοξώντας το
μήνυμά τους να φτάσει στα πέρατα…

Το concert «Rocks The Parthenon» στην
καρδιά της κοιτίδας του παγκόσμιου πολιτι-
σμού, αυτή η γιορτή του «Once in a lifetime»
στη σκιά των Καρυάτιδων, αναμένεται να
προσελκύσει τα παγκόσμια φώτα. Αλλά το
πιο σημαντικό, θα χαιρετίσει και θα υποστη-
ρίξει τη συνεχιζόμενη διεθνή εκστρατεία

της χώρας μας για την επανένωση των γλυ-
πτών του Παρθενώνα. Μάλιστα, μέρος των
εσόδων της συναυλίας θα δοθεί στο Μου-
σείο της Ακρόπολης.

Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης
Ο τραγουδοποιός Desmond Child, ο υπέ-

ροχος φιλέλληνας και λάτρης της ιστορίας
μας, ο songwriter του «Hall of Fame» από το
2008, απέστειλε μήνυμα ειρήνης, αγάπης
και αλληλεγγύης προς τους θαυμαστές του
λίγο πριν από το μεγάλο καλλιτεχνικό ραν-
τεβού στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού: «Εί-
μαι τόσο ενθουσιασμένος που έρχομαι με το
σόου μου στην Αθήνα. Θα είναι μια μαγευτι-
κή βραδιά γεμάτη με τις μεγαλύτερες επιτυ-
χίες της καριέρας μου. Ζωντανά στη σκηνή
θα βρεθούν οι Alice Cooper, Bonnie Tyler,
Rita Wilson, Sakis Rouvas, The Rasmus,
Lena Hall, Kip Winger, George Lembesis,
Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo,
Andreas Karlsson και εγώ!

Θα είναι μία και μοναδική, ανεπανάλη-

πτη συναυλία ζωής όπου η ροκ μουσική θα
συναντήσει μια κλασική ορχήστρα στο λί-
κνο του πολιτισμού και της κουλτούρας,
παρουσιάζοντας τις πιο θρυλικές συνερ-
γασίες μου.

Αυτή η ξεχωριστή συναυλία πραγματο-
ποιείται για την υποστήριξη της επανένωσης
των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα,
για να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια
κοινή γνώμη και να συγκεντρώσει κεφάλαια
υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρ-
θενώνα στο σπίτι τους.

Έρχομαι στην Ελλάδα με την οικογένειά
μου εδώ και δεκαετίες και αγαπώ αυτήν τη
χώρα με όλη μου την καρδιά. Τη νιώθω
πραγματικά σαν δεύτερο σπίτι μου. Ελάτε
μαζί μας το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουνίου
στο επιβλητικό Ωδείο Ηρώδου!». 

Μία μοναδική συναυλία τη 
Δευτέρα 27 Ιουνίου στο Ηρώδειο

Παγκόσμιο live για 
την επιστροφή τους



Γάμος στο 
«Ώρα Ελλάδος»

Κουφέτα θα μοιράσει στο Open η Ευλαμπία
Ρέβη. Η Κερκυραία συμπαρουσιάστρια του Άκη
Παυλόπουλου στην πρωινή ενημερωτική εκ-
πομπή «Ώρα Ελλάδος» θα ντυθεί νυφούλα στο
πλευρό του συναδέλφου της Σωτήρη Σκουλούδη
στις 16 Ιουλίου, σε εκκλησία κοντά στην Αττική.
Το ζευγάρι έχει αποστείλει ήδη τις γαμήλιες
προσκλήσεις σε συγγενείς, φίλους και συναδέλ-
φους, ωστόσο δεν είναι σίγουρο πως θα ακολου-
θήσει ταξίδι του μέλιτος λόγω της νέας εκπομ-
πής που θα αναλάβει η δημοσιογράφος από τον
Σεπτέμβριο.

Η δική της Ρίτα

Αναγνωρίζετε την εντυπωσιακή μελαχρινή
καλλονή στο πλευρό της Ρίτας Σακελλαρίου;
Ήταν στην αρχή της καριέρας της! Και ναι, είναι η
Κέλλυ Κελεκίδου: «Μόλις είχα κλείσει τα 17 μου.
Είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω στα πρώτα
μου βήματα με την πιο αυθεντική ερμηνεύτρια
του λαϊκού τραγουδιού, τη Ρίτα Σακελλαρίου.
Θυμάμαι να μου λες “να είσαι πάντα αληθινή,
πάντα με σεβασμό στον κόσμο, για μένα άξιος
κριτής είναι μονάχα ο Θεός”», έγραψε στη λε-
ζάντα η Κελ-Κελ.

Τίτλοι τέλους για το « Έτερος
Εγώ»! Το σίριαλ ευρωπαϊκών
προδιαγραφών που κέντρισε το
ενδιαφέρον ακόμα και του Net-
flix ολοκλήρωσε τους κύκλους
του, με τον πρωταγωνιστή Πυγ-
μαλίωνα Δαδακαρίδη να ανακοι-
νώνει συγκινημένος: «Πήρε δέ-
κα χρόνια σχεδόν, αλλά τελεί-
ωσε, μάλλον! Ένας μικρός σπό-
ρος γέννησε ένα δάσος ανθρώ-
πων, έναν υπέροχο κόσμο και
μια υπέροχη σειρά. Καληνύχτα,
Δημήτρη Λαΐνη, ευχαριστώ για
το ταξίδι. Εις το επανιδείν».

Φινάλε

Π
ερονόσπορος στο «Asia Express». Μετά την αποχώρηση των
Μαυρίκιου Μαυρικίου, Ιλάειρας και Στέλιου Λεγάκη από το
ταξιδιωτικό ριάλιτι του Star στην Καμπότζη, άλλο ένα ζευγάρι

φαίνεται να τα βρήκε σκούρα. Η Χριστίνα Παππά με τον γιο της Δημή-
τρη επέστρεψε στην Ελλάδα, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει στις κά-
μερες: «Δεν μπορώ να πω γιατί φύγαμε. Θα τα δείτε όλα όταν έρθει η
στιγμή. Οι συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες. Είναι ωραίο αλλά αρκετά
δύσκολο. Είχαμε 1,5 ευρώ ανά δύο ημέρες, αλλά αν είσαι καλός και
έξυπνος τα καταφέρνεις. Εγώ έφυγα για έναν πολύ σοβαρό λόγο, αλ-
λά δεν μπορώ να σας πω, θα το δείτε. Το παιχνίδι έχει αποχωρήσεις,
ένας ένας θα γυρίζει». Η ίδια, ωστόσο, δήλωσε άγνοια για τους λό-
γους που αποχώρησαν οικειοθελώς τα πρώτα ζευγάρια.

Σοκαριστική αποκάλυψη
Η πρώην «Survivor» Σοφία Μαργαρίτη στράφηκε νομικά εναντίον
της εταιρείας παραγωγής του Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό
τραυματισμό της πέρσι στο ριάλιτι επιβίωσης. Ο δικηγόρος της
Απόστολος Λύτρας μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή και περιγρά-
φοντας την κλινική της εικόνα αποκάλυψε πως έχει υποστεί σο-
βαρότατη βλάβη, δεν μπορεί να περπατήσει κανονικά και έχει μη
αναστρέψιμα προβλήματα υγείας.

Δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει το βιβλίο
της Δήμητρας Παπαδοπούλου με τίτλο «Ο
έρωτας είναι παιχνίδι, μωρό μου» και ο κα-
λός της φίλος Χρήστος Φερεντίνος έσπευ-
σε πρώτος πρώτος να το αγοράσει. Και όχι
άδικα, αφού αποκάλυψε στο Instagram:
«Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να διαβάσω
τι έγραφε εκεί μέσα. Όταν κάναμε διακο-
πές και αργούσε να βγει από το δωμάτιο,
μας έλεγε ότι κάτι… ετοιμάζει».
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Τρίτη «έξοδος»

Να τι ετοίμαζε!



Η
φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Κα-
πνίσματος (31 Μαΐου) είχε ένα διπλό μή-
νυμα. Από τη μια το πόσο κακό κάνει
στην υγεία των καπνιστών και από την

άλλη στο περιβάλλον! Έτσι, τόσο οι αρμόδιοι φορείς
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσο και η Ελλη-
νική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) που συμμετέ-
χει ενεργά στις ενημερωτικές δράσεις μάς ενημε-
ρώνουν πως το κάπνισμα δεν είναι χρόνια νόσος μό-
νο για τον άνθρωπο αλλά και για τον πλανήτη. 

Ο πρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονο-
λογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, σε ειδική εκδή-
λωση, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη για
συστράτευση όλων των φορέων με στόχο την κα-
ταπολέμηση του καπνίσματος. «Το κάπνισμα εί-
ναι εδώ και έναν αιώνα μια πανδημική κρίση που
κοστίζει ζωές, επιβαρύνει τα συστήματα υγείας
και τη δημόσια υγεία γενικότερα αλλά και το πε-
ριβάλλον». 

Η Μάρθα Ανδρίτσου, πνευμονολόγος, Α’ Κλινι-
κή Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, ΓΝA «Ο Ευαγγε-
λισμός» και συντονίστρια της Ομάδας Διακοπής
Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας της ΕΠΕ,
επισήμανε τους τρόπους με τους οποίους ο κα-
πνός απειλεί το περιβάλλον. Τόνισε πως οι επι-
πτώσεις του καπνού είναι βλαβερές στο περιβάλ-
λον όχι μόνο μέσω του καπνίσματος και της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης που αυτό προκαλεί, αλλά
και ολόκληρου του κύκλου ζωής του -από την
καλλιέργεια, την παραγωγή και τη διανομή του
έως τα τοξικά απόβλητα που παράγει. 

Η Άννα Καρακατσάνη, καθηγήτρια Πνευμονο-

λογίας, Β’ Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχο-
λής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», επικεντρώθηκε στον
αντίκτυπο του καπνίσματος στο περιβάλλον σε
σχέση με την κλιματική αλλαγή. Εκτός από τη ρύ-
πανση που προκαλείται στον ατμοσφαιρικό αέρα
κατά τη καύση του τσιγάρου ή στο περιβάλλον από
τα αποτσίγαρα, οι μεγάλες εκτάσεις γης που απο-
ψιλώνονται παγκοσμίως και δεσμεύονται για την
καλλιέργεια του καπνού, οι ρύποι που εκλύονται
κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των φύλλων του
καπνού και της παραγωγής των καπνικών προϊόν-
των αλλά και κατά τις μεταφορές των πρώτων
υλών και του τελικού προϊόντος από τις καπνο-
βιομηχανίες, αποτελούν παράγοντες που συμ-
βάλλουν στην αύξηση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα και την κλιματική αλλαγή. 

Ο Κωνσταντίνος Τούτουζας, γραμματέας ΕΚΕ,
καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε
στην επίδραση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στα
καρδιαγγειακά νοσήματα, τονίζοντας ότι «από τα
δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής από μελέ-

τες cross-sectional, δεν μπορούμε να έχουμε ξε-
κάθαρα συμπεράσματα για την καρδιαγγειακή
ασφάλεια των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Ωστόσο, οι
υπάρχουσες μελέτες δείχνουν παρόμοια στις πε-
ριπτώσεις οξεία επίδραση ύστερα από έκθεση σε
ατμό από συσκευές με νικοτίνη σε παραμέτρους
αγγειακής λειτουργίας, φλεγμονής, οξειδωτικού
στρες και θρόμβωσης. Αν και η αλλαγή από κανο-
νικό σε ηλεκτρονικό τσιγάρο αμβλύνει τις περισ-
σότερες από τις δυσμενείς βιολογικές επιδράσεις
του καπνίσματος, παραμένει άγνωστο μακροχρό-
νια πόσο μπορεί να αποτελέσει ασφαλέστερο μέ-
σο πρόσληψης νικοτίνης».
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kpapakosto@yahoo.gr

Ενημέρωση με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καπνίσματος από τους αρμόδιους
φορείς του ΠΟΥ και την ΕΠΕ

Long Covid και καπνιστές 
Tα δεδομένα που παρουσιάστηκαν για τον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
έδειξαν ότι διαταράχθηκε το πρόγραμμα εμβολιασμών στις ομάδες υψηλού κινδύνου, ενώ
πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι και η long Covid είναι αυξημένη σε πιθανότητα να εμφανιστεί σε
καπνιστές σε σχέση με μη καπνιστές. Οι ειδικοί της ΕΠΕ ανέφεραν πως τώρα που οι λοιμώξεις
του αναπνευστικού είναι μειωμένες σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες, καλό θα ήταν να
συνταγογραφηθούν τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου και του κοκκύτη, σύμφωνα με τις
προσταγές του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού. 

Από το 
κάπνισμα 

υποφέρει και… 
ο πλανήτης



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)
Ο μήνας ξεκινά με μια αρκετά έντονη δραστηριό-

τητα σε θέματα που αφορούν το οικογενειακό

σας περιβάλλον. Ίσως, μάλιστα, να ασχοληθείτε

περισσότερο με τον καλλωπισμό του χώρου σας,

κάτι που θα σας δημιουργήσει άγχος και εκνευ-

ρισμό.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα νιώσετε έντονη δυσφορία, αν ασχολη-

θείτε με συζητήσεις που ξέρετε από την αρχή ότι

δεν βοηθούν σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Καλό είναι να συλλέξετε τις πληροφορίες σας και

μετά να διεκδικήσετε τα κεκτημένα σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Με οικονομικά θέματα ξεκινά ο μήνας σας και

σίγουρα θα χρειαστείτε πολλή προσπάθεια για

να φέρετε εις πέρας κάποιες υποχρεώσεις σας.

Επίσης, θα υπάρξουν κάποιες γόνιμες συζητή-

σεις για επαγγελματικά θέματα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα περάσει η Σελήνη στο δικό σας ζώ-

διο, βάζοντας λίγο παραπάνω συναίσθημα στην

καθημερινότητά σας. Βέβαια, επειδή θα υπάρ-

ξουν και κάποιες παράπλευρες υποθέσεις σας

που θα σας εκνευρίσουν, καλό είναι να μη χάσε-

τε την υπομονή σας και την αυτοκυριαρχία σας,

γιατί θα εκτεθείτε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες θα υπάρξουν επαγγελμα-

τικές υποθέσεις που θα σας δημιουργήσουν κά-

ποια ανασφάλεια. Είναι καιρός να ανοίξετε τους

ορίζοντές σας σε νέες καταστάσεις, αλλά και να

απομακρύνετε από κοντά σας τα λάθος πρόσωπα

που σας δημιουργούν προβλήματα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Ιούνιος σας βρίσκει με ευχάριστη διάθεση, για

διασκέδαση και χαρά. Ίσως, μάλιστα, να έρθουν

κοντά σας κάποια πρόσωπα που θα βοηθήσουν

σε ένα επαγγελματικό σας διάβημα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ένταση θα έχει η πρώτη μέρα του καλοκαιριού, με
πολλές υποθέσεις να σας γεμίζουν με ανασφά-
λεια και εκνευρισμό. Είναι μια χρονική στιγμή με
έντονο ανταγωνισμό, που αφορά πρόσωπα από
τον επαγγελματικό σας χώρο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια μετακίνηση που θα πραγματοποιήσετε σήμε-
ρα από τη μια θα σας ανανεώσει, από την άλλη θα
σας κάνει να νιώσετε ότι κάποιοι δεν σέβονται τις
προσωπικές σας επιθυμίες. Έτσι, ο εκνευρισμός
ίσως να σας φτάσει στα όριά σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα υπάρξουν έντονες διεκδικήσεις, τόσο
οικονομικές όσο και συναισθηματικές. Βέβαια,
καλό είναι να μην πείτε πράγματα που αργότερα
θα μετανιώσετε και για αυτό τον λόγο αφήστε τον
εκνευρισμό σας να εκτονωθεί στον αθλητισμό ή
σε δραστηριότητες που θα σας ηρεμήσουν πνευ-
ματικά και σωματικά.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για όσους ανήκετε στις πρώτες μέρες του ζωδίου
σας, το καλοκαίρι ξεκινά με εντάσεις και ανατρο-
πές. Στο χέρι σας είναι να μην αφήσετε να σας
απορροφήσει η κακή σας διάθεση και να το δείτε
όλο αυτό σαν μια δημιουργική περίοδο, που θα
πρέπει να προσπαθήσετε για έναν καλό σκοπό.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια πολύ καλή μέρα για να επικοινωνήσετε, αλλά
μη γίνει με υπερβολή και ένταση, γιατί μάλλον θα
έχετε προβλήματα με πρόσωπα από το στενό σας
περιβάλλον. Καλή μέρα επίσης για να ασχοληθεί-
τε με πνευματικές εργασίες ή συμβόλαια που το
επόμενο διάστημα θα υπογράψετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Το καλοκαίρι θα κάνει το ποδαρικό του με αρκε-
τές οικονομικές υποχρεώσεις, κάτι που θα σας
δημιουργήσει έναν παραπάνω εκνευρισμό. Ση-
μασία έχει ότι τα πράγματα θα ολοκληρωθούν
με τη δική σας σωστή παρέμβαση και θα είναι
προς όφελός σας. 
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K αλό μήνα να έχουμε, καλό
καλοκαίρι και ο πρώτος θερινός
μήνας είναι γεγονός. Η Σελήνη
σήμερα στο ζώδιο του Καρκίνου

χρειάζεται συναισθηματική κάλυψη για να
νιώσει όμορφα, κάτι που μάλλον σήμερα θα
δυσκολευτούν να βρουν Καρκίνοι, Ζυγοί και
Αιγόκεροι. 



«Η
χώρα χρειάζεται λιγότερη πόλωση και

περισσότερο από ποτέ ένα ήρεμο πολι-

τικό κλίμα», είπε μεταξύ άλλων χθες ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυ-

ξέλλες όπου βρέθηκε για την έκτακτη Σύνοδο Κο-

ρυφής της ΕΕ. Πρόκειται για μια τόσο αυτονόητη

επισήμανση, αν λάβει κανείς υπόψη ότι στην πα-

ρούσα συγκυρία βρίσκονται σε εξέλιξη μια σφοδρή

και πολυεπίπεδα αιματηρή σύγκρουση Δύσης - Ρω-

σίας, μια αναταραχή στο Αιγαίο λόγω της κλιμακού-

μενης τουρκικής προκλητικότητας και μια γενικότε-

ρη κινητικότητα σε όλη τη σκακιέρα της Ανατολικής

Μεσογείου. Κι όμως. Όχι μόνο δεν είναι δεδομένη,

αλλά προφανώς δεν κρίνεται και απαραίτητη, του-

λάχιστον από την αξιωματική αντιπολίτευση που

επιμένει να ονειρεύεται ότι εν έτει 2022 μπορεί να

αναβιώσει το προεκλογικό κλίμα του 2015. Τότε, τα-

λαιπωρημένοι από τα μνημόνια και θυμωμένοι από

τους κυβερνώντες, είδαν στον νέο και μη δοκιμα-

σμένο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ μια ελπίδα ότι κάτι από

όσα λέει μπορεί να έχει ψήγματα αλήθειας. Ότι μπο-

ρεί να κατέχει το μαγικό ραβδί που δεν βρήκαν οι

προκάτοχοί του και με μια εντυπωσιακή κίνηση να

απαλλάξει τη χώρα από τα βάρη των μνημονίων.

Αυταπάτες τέτοιου είδους δεν υπάρχουν σήμερα.

Και μπορεί ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει ότι

ζούμε «την ακρίβεια Μητσοτάκη», αλλά ο κόσμος

στη συντριπτική του πλειονότητα αντιλαμβάνεται ότι

πρόκειται για μια εισαγόμενη κρίση, την τελευταία

που θα ήθελε να διαχειριστεί η οποιαδήποτε κυβέρ-

νηση καθ’ οδόν προς την εξάντληση της θητείας της.

Όπως μπορεί ο κ. Σκουρλέτης να ισχυρίζεται ότι οι

Αμερικανοί γερουσιαστές χειροκροτούσαν όρθιοι

τον πρωθυπουργό γιατί «διασκέδαζαν», αλλά το μό-

νο που πετυχαίνει ο πρώην υπουργός είναι να κατη-

γορείται το κόμμα του -όχι μόνο ο ίδιος- για έλλειψη

πολιτικών ανακλαστικών και αναντιστοιχία με το

κοινό περί δικαίου αίσθημα. 

Εκεί ίσως κρύβεται το «μυστικό», που ευθύνεται

για το πρωτόγνωρο για τα πολιτικά δεδομένα της

χώρας, ακλόνητο και σημαντικό προβάδισμα της

κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού έπει-

τα από 34 μήνες διακυβέρνησης και εν μέσω τόσων

προβλημάτων, όχι μόνο στη δεδομένη αξιοπιστία

και αποτελεσματικότητα του κ. Μητσοτάκη αλλά και

στους αντιπάλους του. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσι-

μο και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του πρωθυπουρ-

γού καθ’ οδόν προς τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν

στο τέλος της τετραετίας, όπως επανέλαβε χθες ο κ.

Μητσοτάκης, είτε το φθινόπωρο.

Και είναι χρήσιμο διότι στην πραγματικότητα απο-

τελεί τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστούν τα εκλο-

γικά διλήμματα των επόμενων μηνών, με βασικότε-

ρο το «ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ» και κυρίως «Μητσοτάκης ή

Τσίπρας». Για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης, ο οποίος

τόλμησε να πει στον καγκελάριο Σολτς ότι δεν είναι

ανεκτή η πολιτική των ίσων αποστάσεων που τηρεί η

Γερμανία στα Ελληνοτουρκικά, ή ο κ. Τσίπρας με το

σκίσιμο των μνημονίων με έναν νόμο, που στη συνέ-

χεια τα εφάρμοσε με ζηλευτή προσήλωση; Οι καιροί

είναι δύσκολοι και θα γίνουν δυσκολότεροι. Στο κυ-

βερνητικό επιτελείο έχουν απόλυτη συνείδηση ότι

το διακύβευμα των επόμενων εκλογών θα είναι ποι-

ος μπορεί να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις

μεγάλες κρίσεις της εποχής και να υπερασπιστεί

πιο αποφασιστικά τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Ο πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία καλεί τους πο-

λίτες να σκεφτούν τι θα συνέβαινε αν ο Τσίπρας δια-

χειριζόταν πανδημία με Πολάκη στη Υγεία, την ει-

σβολή μεταναστών από την Τουρκία στον Έβρο με

την Τασία Χριστοδουλοπούλου στη Μεταναστευτική

Πολιτική, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τον

Καμμένο υπουργό Εθνικής Άμυνας αγκαλιά με το

φιλορωσικό λόμπι…

Τα ερωτήματα δεν είναι ρητορικά ούτε φιλοσοφι-

κά. Είναι καίρια και καυτά και αφορούν το μέλλον

της χώρας και των παιδιών μας σε μια από τις δυ-

σκολότερες στροφές της παγκόσμιας Ιστορίας.

Ο κόσμος το καταλαβαίνει, για αυτό και σε όλες

τις δημοσκοπήσεις δίνει καθαρό προβάδισμα στον

πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Η ισορροπία

αυτή πολύ δύσκολα θα ανατραπεί στις κάλπες. Το

ερώτημα είναι αν θα δώσει ξανά στον κ. Μητσοτάκη

και την ευκαιρία για μια νέα τετραετία με αυτοδύνα-

μη κυβέρνηση. Και αυτό ακόμη δεν έχει απαντηθεί.

Που σημαίνει ότι έχει περιθώρια να γείρει προς το

όχι ή προς το ναι.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Τα «δώρα» των αντιπάλων
στον Κ. Μητσοτάκη

Η αξιωματική 
αντιπολίτευση

επιμένει
να ονειρεύεται 
ότι εν έτει 2022

μπορεί να 
αναβιώσει 

το προεκλογικό
κλίμα του 2015
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