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Κ
άθε μέρα γίνεται όλο και χειρότερος ο
πρόεδρος της Τουρκίας και δεν αναφε-
ρόμαστε στο ύφος της επιθετικής ρητορι-
κής του. Ο άνθρωπος έχει απολέσει κάθε

ίχνος πολιτικής και διπλωματίας και έχει περάσει στα
όρια της γραφικότητας με μια ισχυρή δόση κουλτού-
ρας καφενείου. 

Στις τελευταίες δηλώσεις του (έχουμε χάσει πλέον
το μέτρημα) με κουτσαβάκικο ύφος ο Ταγίπ Ερντογάν
κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη ότι του είπε ψέματα: «Εγώ σε φιλοξένησα, σε
κέρασα φαγητό, συμφωνήσαμε να μιλάμε χωρίς τρί-
τους, αλλά έπειτα από 15 μέρες πήγες στις ΗΠΑ και
μίλησες και εναντίον μας και για τα F-16… Αυτά δεν
τα χάφτουμε, Μητσοτάκη. Η μαγκιά αυτού του λαού

δεν χάφτει τέτοια... Όταν πριν από 100 χρόνια οι πρό-
γονοί σου πήγαν να κάνουν τέτοια, ξέρεις τι έπαθαν.
Μην πάθετε το ίδιο. Θα είναι βαρύ το τίμημα». 

Πολλή μαγκιά δηλαδή, τόσο πολλή που θα πρέπει
να ράβει τα μπατζάκια του για να μην τρέχει στο πά-
τωμα… «Πήγαμε με τον κυβερνητικό μου εταίρο, τον
Μπαχτσελί, στην άσκηση “Efes 2022”. Δώσαμε μήνυ-
μα κάπου, ξέρετε πού, αυτό που πρέπει εκεί που πρέ-
πει και φαίνεται πως το κατάλαβαν», πρόσθεσε. Αν μη
τι άλλο, δεν πλήττουμε με τον συγκεκριμένο άνθρω-
πο, όμως είναι γεγονός ότι η περίπτωσή του αποτελεί
case study για τα παγκόσμια χρονικά. Αν κάποιος πα-
ρατηρήσει προσεκτικά τις δηλώσεις του, θα διαπι-
στώσει ότι το πρόβλημά του είναι οι ΗΠΑ. 

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε εκ νέου στις αμερικανικές

βάσεις στην Ελλάδα: «Ανοίγετε βάσεις και λέτε ότι εί-
ναι εναντίον της Ρωσίας. Όλο ψέματα λέτε. Ξέρουμε
για ποιον λόγο είναι οι βάσεις». Ο Τούρκος πρόεδρος
έβαλε στο στόχαστρο και τους Αμερικανούς και τη
Δύση συνολικά: «Την πολιτική της Δύσης δεν μπορείς
να την πιστέψεις». Το θετικό είναι ότι με όσα λέει
εκτίθεται ακόμη περισσότερο στα μάτια της διεθνούς
κοινότητας. Θα αναρωτηθείτε «περίμενε κανείς τίπο-
τα παραπάνω, που από ποδοσφαιριστής σε τοπικές
ομάδες βρέθηκε πρόεδρος της Τουρκίας;». 

Η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής δεν οδηγεί
πουθενά. Όσο για το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνι-
κά», καλό θα ήταν να μελετήσει τον μακαρίτη τον
Αλέφαντο: «Καλώς τα παιδιά, καλώς τα, 3-0».
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Ο άνθρωπος που
ήθελε να γίνει

ποδοσφαιριστής
αλλά τελικά 

έγινε... 
σουλτάνος



Ο
ι εξελίξεις στα εθνικά θέματα
και η αντιμετώπιση της ακρίβει-
ας αποτελούν τα δύο βασικά ζη-
τήματα που καλείται να αναχαι-

τίσει η κυβέρνηση. Άλλωστε, είναι εκείνα
που ανησυχούν περισσότερο τους πολί-
τες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που
έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Το
Μαξίμου κινείται ωστόσο παράλληλα, μια
και τα δύο μέτωπα έχουν έναν κοινό πα-
ρονομαστή: τον διεθνή παράγοντα.

Η τουρκική προκλητικότητα μπορεί να
κρατά την ελληνική πλευρά σε εγρήγορ-
ση, όμως η αύξηση των καυσίμων που
επηρεάζει τις ανατιμήσεις σε όλα τα προ-
ϊόντα απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στην
κυβέρνηση το έχουν πάρει απόφαση ότι
θα πρέπει να κινηθούν μόνοι, καθώς η ΕΕ
δεν συμφωνεί με την κοινή αντιμετώπιση
των επιπτώσεων που προκαλεί η ενεργει-
ακή κρίση.

Δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα
που διανύουμε να ανακοινωθεί η επέκτα-
ση του «Fuel Pass» για τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο με την αύξηση του αριθμού των
δικαιούχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
επιδότηση καυσίμων εξετάζεται να αυξη-
θεί στα 40-60 ευρώ με παράλληλη άνοδο
του εισοδηματικού ορίου από τις 30.000
ευρώ στις 45.000 ευρώ καθαρά μετά από
φόρους, όπως συμβαίνει και με την επι-
δότηση ρεύματος, ενώ για το πετρέλαιο
κίνησης αναμένεται να ξεπεράσει τα 15
λεπτά το λίτρο που ισχύει σήμερα. Αμέ-

σως μετά τη σκυτάλη θα πάρουν οι επιδο-
τήσεις για την αντικατάσταση των ενεργο-
βόρων ηλεκτρικών συσκευών και στις αρ-
χές Ιουλίου θα μπει σε εφαρμογή η ανα-
στολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, που
θα μετριάσει σημαντικά τις αυξήσεις
στους λογαριασμούς ρεύματος.

Ωστόσο, η εβδομάδα που ξεκίνησε ανα-
μένεται να φέρει θετικές ειδήσεις για την
πορεία της οικονομίας, καθώς την Πέμπτη
το Eurogroup θα ανάψει το «πράσινο
φως» για την έξοδο της χώρα μας από την
ενισχυμένη εποπτεία. Πρόκειται για μια
ιστορική απόφαση, που θα σφραγίσει το
τέλος της δεκαετούς κρίσης που σημάδε-
ψε τη χώρα μας, ενώ έχει προηγηθεί και η
πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ. Η κίνηση
αυτή θα εκπέμψει ένα αισιόδοξο μήνυμα
προς τις αγορές, καθώς σε μια δύσκολη
περίοδο λόγω της πανδημίας και της ενερ-
γειακής κρίσης η ελληνική οικονομία κα-
τάφερε να εκπληρώσει τους στόχους της.

Την ίδια μέρα, ο πρωθυπουργός θα βρί-
σκεται στην Καλαμάτα για το Αναπτυξιακό
Συνέδριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν οι
δυνατότητες που δίνει το νέο ΕΣΠΑ. Πρό-
κειται για ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο
που έχει στα χέρια του το οικονομικό επι-

τελείο για την ενίσχυση των καινοτόμων
επιχειρήσεων.

Στην Αθήνα ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ
Μέσα σε αυτό το κλίμα επισκέπτεται σή-

μερα την Αθήνα ο Γερμανός υπουργός Οι-
κονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, ο οποίος θα
συναντηθεί με τον Χρήστο Σταϊκούρα. Πα-
ρά την αλλαγή φρουράς στη γερμανική
καγκελαρία, το Βερολίνο δεν αλλάζει τη
δημοσιονομική του πολιτική, κάτι που
επιβεβαιώθηκε και στις Συνόδους Κορυ-
φής με τη σθεναρή του στάση απέναντι σε
κάθε μέτρο στήριξης των πολιτών που
πλήττονται από την αύξηση του πληθωρι-
σμού. Ο Κριστιάν Λίντνερ τάσσεται κατά
της αλλαγής των δημοσιονομικών κανό-
νων, ενώ παίρνει αποστάσεις και από την
ευελιξία που αποφασίστηκε να ισχύσει
για το 2023.

Οι δύο χώρες επιχειρούν να βάλουν σε
νέα τροχιά τις ελληνογερμανικές σχέ-
σεις, οι οποίες είχαν κλονιστεί κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η
άνοδος στην εξουσία του Όλαφ Σολτς
φαίνεται να δημιουργεί νέες προσδο-
κίες μετά τις δύο συναντήσεις που είχε ο
πρωθυπουργός με τον Γερμανό καγκε-
λάριο σε Βρυξέλλες και Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά-
φερε να αλλάξει τη θέση του Βερολίνου,
που κρατούσε ίσες αποστάσεις στα Ελ-
ληνοτουρκικά, γεγονός που προκάλεσε
τον εκνευρισμό της Άγκυρας.

Και στο βάθος εκλογές
Οι εξελίξεις στην οικονομία και στα

εθνικά θέματα ενδεχομένως να επηρεά-
σουν τους εκλογικούς σχεδιασμούς του
Μαξίμου. Πρόθεση του πρωθυπουργού
είναι η εξάντληση της τετραετίας, ωστόσο
πολλά θα κριθούν από το πολιτικό κλίμα
που θα υπάρξει τους επόμενους δύο μή-
νες. Οι διεθνείς εξελίξεις απασχολούν ιδι-
αίτερα την κυβέρνηση, που βλέπει ότι ο
πόλεμος στην Ουκρανία δύσκολα θα τερ-
ματιστεί άμεσα, ενώ παράλληλα συνεχί-
ζεται η ενεργειακή κρίση.

Τα ευρωπαϊκά μέτρα που έχουν ληφθεί
μέχρι στιγμής για την απεξάρτηση από το
ρωσικό φυσικό αέριο είναι μακροπρόθε-
σμα, καθώς ακόμη και η μεταφορά υγρο-
ποιημένου αερίου (LNG) απαιτεί δεξαμε-
νές αποθήκευσης, οι οποίες θα χρει-
αστούν χρόνο για να εγκατασταθούν και
να συνδεθούν με τους τερματικούς σταθ-
μούς. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στο
διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχει πυ-
ροδοτήσει τα εκλογικά σενάρια για πρό-
ωρη προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία τον
Σεπτέμβριο. 
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Αγώνας δρόμου από την
κυβέρνηση για να μπει φρένο
στις συνεχείς αυξήσεις στα
καύσιμα και στην ενέργεια

Τα δύο «καυτά» μέτωπα Μητσοτάκη 
του
Σωτήρη Σταθόπουλου



Σ
ε επίπεδο αυξημένης επιφυλακής
βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση τό-
σο σε διπλωματικό όσο και σε επι-
χειρησιακό επίπεδο, καθώς η ηγε-

σία της Τουρκίας κλιμακώνει -φραστικά προς
το παρόν- την άνευ προηγουμένου επιθετικό-
τητα που επιδεικνύει εσχάτως κατά της χώρας
μας και η οποία επικεντρώνεται στα ανυπό-
στατα επιχειρήματα περί δήθεν μειωμένης
ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατο-
λικού Αιγαίου. 

Η πολιτική ηγεσία στην Αθήνα, μολονότι
αρνείται να παίξει το παιχνίδι της γείτονος και
δεν πλειοδοτεί στην ένταση ούτε σε πολεμο-
χαρείς κορόνες, όπως αυτές που εκστομίζει
σχεδόν επί καθημερινής βάσης ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, παρακολουθεί στενά τις κινή-
σεις των γειτόνων μας. Κυβερνητικές πηγές
επιβεβαιώνουν ότι η χώρα μας είναι έτοιμη
για παν ενδεχόμενο και τονίζουν πως όταν
κρίνεται σκόπιμο εκπέμπεται δημοσίως ακρι-
βώς αυτό το μήνυμα της αποφασιστικότητας
προκειμένου να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις
και παρερμηνείες στην αντίπερα όχθη του Αι-
γαίου, εφόσον η Άγκυρα επιλέξει να δοκιμά-
σει τις ορέξεις και τις αντοχές της Αθήνας. Το
αυτό εξάλλου έπραξε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης την προηγούμενη Παρασκευή από τη
Θεσσαλονίκη, όταν και διεμήνυσε πως «η
Ιστορία δεν ξαναγράφεται επειδή κάποιος την
κατασκευάζει αυθαίρετα στο μυαλό του».

Στο «κόκκινο» η ένταση τουλάχιστον
έως τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Στην Αθήνα προετοιμάζονται για ένα «καυ-
τό» 20ημέρο, καθώς εκτιμάται πως ο Τούρκος
πρόεδρος δεν θα ανακρούσει πρύμναν και θα
διατηρήσει τους υψηλούς τόνους έναντι της
Ελλάδος τουλάχιστον έως τη Σύνοδο του ΝΑ-
ΤΟ στη Μαδρίτη στα τέλη του μήνα, ώστε να τη
χρησιμοποιήσει ως ένα επιπλέον διαπραγμα-
τευτικό «χαρτί» μαζί με την άρνησή του να συ-
ναινέσει στην εισδοχή στη Συμμαχία Σουη-
δίας και Φινλανδίας, προκειμένου να απο-
σπάσει… διευκολύνσεις από τη Δύση και τις

ΗΠΑ για τη δρομολογούμενη εισβολή στη Βό-
ρεια Συρία και για τον επανεξοπλισμό της με
αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Η ανησυχία στην ελληνική κυβέρνηση πη-
γάζει, σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», από το γεγονός ότι τυχόν διαδικασία
αποκλιμάκωσης χαρακτηρίζεται δύσκολη και
προβληματική, καθώς τόσο ο Τούρκος πρό-
εδρος όσο και τα ΜΜΕ στη γειτονική χώρα
καλλιεργούν κλίμα εχθρότητας κατά της χώ-
ρας μας. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως δεν ξε-
φεύγει της προσοχής σε κυβερνητικούς κύ-
κλους πως ο Ερντογάν δείχνει να έχει επιδο-
θεί σε μια μάχη πολιτικής επιβίωσης ενόψει
των προεδρικών εκλογών του 2023, καθώς οι
τελευταίες δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν
σίγουρο… ηττημένο στον δεύτερο γύρο, εξέ-
λιξη που πιθανώς να εξηγεί την πρωτοφανή
εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέ-
σεων.

Λευκωσία, Βρυξέλλες και Μαδρίτη 
οι διπλωματικοί σταθμοί  της Αθήνας

Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει πως εί-
ναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οιαδήποτε επι-
θετική ενέργεια, όπου και αν αυτή εκδηλω-
θεί, την ώρα που κινητοποιεί το ευρύ και
ισχυρό δίκτυο συμμαχιών που διατηρεί σε
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαί-

σιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί
την ερχόμενη Παρασκευή στη Λευκωσία με
αφορμή το Συνέδριο του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού, ωστόσο κατά τη συνάντησή του με
τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη αναμένεται
να συντονίσουν τον βηματισμό τους ενόψει
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής
την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Η
επίσκεψη στη Λευκωσία έχει εξάλλου ισχυ-
ρούς συμβολισμούς, καθώς χθες βρέθηκε
στα Κατεχόμενα ο Τούρκος υπουργός Εξω-
τερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ακριβώς
έναν μήνα πριν, δε, ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός ξεκαθάριζε ενώπιον του αμερικανικού
Κογκρέσου ότι λύση δύο κρατών στην Κύπρο
δεν θα γίνει αποδεκτή, για να αποσπάσει το
θερμό χειροκρότημα των Αμερικανών βου-
λευτών και γερουσιαστών.

Μάλιστα, το ζήτημα της τουρκικής προ-
κλητικότητας θα θέσει μετ’ επιτάσεως ο κ.
Μητσοτάκης κατά την τακτική Σύνοδο της ΕΕ
στις Βρυξέλλες, όπου και θα ζητήσει να
υπάρξει ρητή αναφορά στο κείμενο συμπε-
ρασμάτων. Θα επαναλάβει, δε, ότι η άνευ
προηγουμένου τουρκική επιθετικότητα είναι
κατεξοχήν ευρωτουρκικό ζήτημα, όπως το
επεσήμανε κατά τα πρόσφατα διαδοχικά τετ
α τετ που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο
Όλαφ Σολτς. Μείζονος σημασίας θεωρείται,

τέλος, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη στις 29-30 Ιουνίου, όταν όλοι οι με-
γάλοι «παίκτες», μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ,
η Γαλλία, η Μ. Βρετανία και η Γερμανία, θα
συζητήσουν για ζητήματα που αφορούν τη
συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία. Παρόντες, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αλλά και ο Τούρκος
ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Απάντηση Θεοδωρικάκου
Τέλος στα τουρκικά σενάρια για δήθεν πυ-

ροβολισμούς -και μάλιστα με θανάσιμο τραυ-
ματισμό μετανάστη- έβαλε με ανάρτησή του
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος, επισημαίνοντας ότι «η Τουρκία έχει βε-
βαρυμένο παρελθόν στην εργαλειοποίηση
των παράτυπων μεταναστών. Ας εγκαταλείψει
επιτέλους τα fake news για ελληνικούς πυρο-
βολισμούς στον Έβρο».
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Κρίσιμες χαρακτηρίζονται 
οι επικείμενες Σύνοδοι τόσο
της ΕΕ στις Βρυξέλλες όσο 
και του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη

ΚΑΥΤΟ 20ΗΜΕΡΟ

Ψυχραιμία και αποφασιστικότητα 
στον πόλεμο νεύρων της  Άγκυρας

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Σ
υνθήκες τεχνητής έντασης απο-
πειράται να καλλιεργήσει η Άγ-
κυρα μέσω μιας ενορχηστρω-
μένης επιχείρησης διασποράς

ρητορικών επιθέσεων και απειλών κατά
της Ελλάδας από τα μέσα ενημέρωσης
που ελέγχει το καθεστώς Ερντογάν.

Σε καθημερινή πλέον βάση αναλυτές και
απόστρατοι προπαγανδίζουν τα παράνομα και
ανυπόστατα επιχειρήματα της τουρκικής κυ-
βέρνησης σχετικά με την αποστρατιωτικοποί-
ηση των νησιών και την κυριαρχία τους, αλλά
δεν μένουν μόνο εκεί, καθώς τις περισσότε-
ρες φορές «προτρέπουν» σε εισβολή σε ελ-
ληνικά εδάφη και σε κατάληψη νησιών. Πα-
ρουσιάζουν χάρτες με δήθεν «τουρκικά» νη-
σιά που βρίσκονται υπό «κατοχή» ή με τις
αμερικανικές βάσεις στην ελληνική ενδοχώ-
ρα και συχνά φτάνουν σε σημείο να συγκρί-
νουν τις στρατιωτικές δυνάμεις που διαθέ-
τουν οι δύο χώρες «ζωγραφίζοντας» στρατιώ-
τες ή άρματα μάχης, ενώ οι ίδιοι παριστάνουν
τους διοικητές.

Στο πιο πρόσφατο κρεσέντο προκλητικότη-
τας, ο Μέτε Γιαράρ, ένας από τους αναλυτές
του CNN Turk, έβαλε στο «στόχαστρο» τη Σά-
μο, τη Χίο, τη Λέσβο, την Κω και τη Ρόδο, υπο-
στηρίζοντας ότι αποτελούν «απειλή για την
Τουρκία». «Αυτή η χώρα έχει δυνάμεις σε επί-
πεδο μεραρχίας στη Ρόδο και τη Λέσβο. Ακρι-
βώς απέναντί μας, στη Σάμο, τη Χίο και την Κω,
διαθέτουν ταξιαρχίες και στα υπόλοιπα νησιά
συντάγματα και τάγματα», είπε ο Γιαράρ, με
τους παρουσιαστές να σχολιάζουν ότι «ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός πηγαίνει εκεί για να
επιθεωρήσει αυτές τις δυνάμεις».

Οι συγκεκριμένοι «τηλεοπτικοί στρατηγοί»
θα έμοιαζαν απλώς γραφικοί, αν δεν μετέφε-
ραν αυτό που συχνά επαναλαμβάνει και ο
ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλαδή την
απειλή απόβασης σε κάποιο μικρό ή μεγάλο

νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Τούρκος πρό-
εδρος βρήκε και πάλι αφορμή για να στρέψει
τα «βέλη» του στην Αθήνα, συγκεκριμένα
στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Σε φιλοξένησα
στην κατοικία του σουλτάνου Βαχντετίν. Σου
προσέφερα φαγητό. Και σε εκείνο το γεύμα
συμφωνήσαμε πως από εδώ και στο εξής θα
μιλάμε απευθείας οι δυο μας. Δεν θα βάζουμε
τρίτους ανάμεσά μας», ισχυρίστηκε ο Ερντο-
γάν και φανέρωσε για μία ακόμη φορά την
ενόχλησή του για την παρουσία Μητσοτάκη
στην Ουάσιγκτον. «Πέρασαν τρεις εβδομάδες,
πήγες στην Αμερική, στη Γερουσία και μίλη-
σες κατά της Τουρκίας. Μιλάς για τα F-16. Δεν
τα χάφτουμε αυτά, Μητσοτάκη, δεν τα χά-
φτουμε. Η μαγιά αυτού του έθνους δεν αντέ-
χει να το ξεγελάς», ανέφερε ο Τούρκος πρό-
εδρος και δεν δίστασε να απειλήσει με επανά-
ληψη του 1922. «Οι πρόγονοί σου τα ξέρουν

πολύ καλά, μην προσπαθήσετε να τα ξαναζή-
σετε, το τίμημα θα είναι βαρύ», είπε.

Έμπειροι αναλυτές στην Αθήνα εκτιμούν
ότι πρόκειται για μια προσπάθεια «εξοικείω-
σης» της τουρκικής κοινής γνώμης στο ενδε-
χόμενο οι απειλές Ερντογάν να γίνουν πράξη.
Από την άλλη, αποτελεί και μια απέλπιδα
προσπάθεια συσπείρωσης της εκλογικής βά-
σης του ΑΚΡ, η οποία εμφανίζει σημαντικές
διαρροές προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα,
αλλά κυρίως του εθνικιστικού ακροατηρίου
που εκπροσωπεί ο κυβερνητικός εταίρος του
Ερντογάν Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Διπλωματικές
πηγές επισημαίνουν στην «Political» ότι ο
Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να παίξει κά-
θε χαρτί που έχει στο μανίκι του πλειοδοτών-
τας στην ένταση όσο πλησιάζουν οι εκλογές,
καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κατάρ-
ρευση του κυβερνητικού συνασπισμού και
ήττα Ερντογάν απέναντι σε κάθε πιθανό αντί-
παλο στον δεύτερο γύρο. Οι ίδιες πηγές δεν
αποκλείουν ακόμη και την προσπάθεια ανα-
βολής των εκλογών με την επιβολή κατάστα-
σης «έκτακτης ανάγκης» στη χώρα.

Ένα επεισόδιο ή μια σύρραξη με την Ελλά-

δα θα μπορούσε να προσφέρει «διέξοδο»
στον Ερντογάν από μια εκλογική ήττα που θα
κόστιζε όχι μόνο την πολιτική του επιβίωση.
Κάτι ανάλογο με το αποτυχημένο πραξικόπη-
μα του 2016, με το οποίο ο Ερντογάν κατάφερε
να «εξαφανίσει» τους πολιτικούς του αντιπά-
λους στέλνοντας χιλιάδες ανθρώπους στη φυ-
λακή με συνοπτικές διαδικασίες. Αν λάβουμε
υπόψη το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος
επέλεξε τότε να αποδυναμώσει τις Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας του, «θυσιάζοντας» κυ-
ρίως την Αεροπορία που υπέστη τις μεγαλύτε-
ρες εκκαθαρίσεις και μέχρι σήμερα δεν έχει
επανέλθει πλήρως, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι, αν πιεστεί, δεν θα διστάσει να στραφεί
εναντίον της Ελλάδας, αν αυτό εξυπηρετεί
τους προεκλογικούς του σχεδιασμούς.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Το δημοσκοπικό γκρέμισμα
οδηγεί τον «σουλτάνο» 
σε αλλοπρόσαλλες 
κινήσεις και αδιέξοδα 

Τους τόνους ανέβασε και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
από την κατεχόμενη Κύπρο, όπου πραγματοποίησε επίσημη
επίσκεψη. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε την Αθήνα
για «δημαγωγία» και «ανέντιμη ρητορική», ενώ έριξε λάδι στη
φωτιά της έντασης επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη «λύση» στο
Κυπριακό είναι τα δύο κράτη. «Υπάρχει κυριαρχική ισότητα
και όχι πολιτική ισότητα. Επομένως, υπάρχει η λύση των δύο
κρατών. Δύο κράτη που θα ζήσουν δίπλα δίπλα και μπορούν να
συνεργαστούν με κάθε τρόπο μεταξύ τους. Αν η ελληνοκυ-
πριακή πλευρά είναι ειλικρινής και θέλει να δει τους Τουρκο-

κύπριους ως ίσους, θα αναγνωρίσει την πολιτική κυριαρχία
και θα συνεργαστούμε», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός. 

Η παρουσία Τσαβούσογλου ωστόσο προκάλεσε έντονες αν-
τιδράσεις σε μεγάλη μερίδα Τουρκοκυπρίων που κατηγο-
ρούν τον Ερσίν Τατάρ για «πλήρη παράδοση στην Τουρκία».
Αφορμή για τον νέο κύκλο εντάσεων στάθηκαν οι προβλέ-
ψεις του πρωτοκόλλου «οικονομικής συνεργασίας», που με-
ταξύ άλλων περιορίζει το δικαίωμα της συνάθροισης και δια-
δήλωσης και την ελευθερία έκφρασης στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και στον Τύπο.

Σόου Τσαβούσογλου στα Κατεχόμενα

Ο Ερντογάν
προετοιμάζει

τους Τούρκους
για επεισόδιο
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Σ
τη ραστώνη των ημερών βρήκαν την
ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέ-
ρουν το θέμα της «προοδευτικής
διακυβέρνησης» και να ρίξουν τα

φώτα σε όσους βάζουν εμπόδια στην προσέγ-
γιση με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Και έπιασαν το νήμα από αυτά που είπε ο
86χρονος Απόστολος Κακλαμάνης περί απο-
βλήτων του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ίδια γραμμή και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο
οποίος μίλησε για πολιτικούς γενίτσαρους,
ενώ ερωτώμενος για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ
έδειξε προς τους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου και Γιάννη Ραγκούση,
οι οποίοι απάντησαν με τη σειρά τους ότι δεν
είχαν καμία ανάμειξη ως γραμματείς με τα οι-
κονομικά του κόμματος.

«Αντιθέτως δεν έδειξε, για παράδειγμα, τον
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έχει διατελέσει
και αυτός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και κορυ-
φαίος υπουργός του. Ούτε τον Κυριάκο Πιερ-
ρακάκη, ο οποίος, αν και της ίδιας γενιάς με
τον Νίκο Ανδρουλάκη, έκανε με σαφήνεια τη
μετάβαση στη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑ-
ΣΟΚ», λένε, σχολιάζοντας την επίκαιρη πολι-
τική συζήτηση περί χρεών και ευθυνών του
ΠΑΣΟΚ, πηγές της ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οι πραγματικές επιλογές του Ανδρουλάκη
«Φυσικά ερώτημα δεν τίθεται ούτε για τον

πολιτικό μέντορα του Νίκου Ανδρουλάκη και
πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενι-
ζέλο, που με απευθείας πρόταση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη θα συμμετέχει στο κονκλάβιο
των 7 σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Γιατί είναι γνωστό άλλωστε ότι ο πολιτικός γε-
νιτσαρισμός έχει πρόσημο. Γίνεται μόνο από
τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πάνε στον
ΣΥΡΙΖΑ. Τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που

πάνε στη Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό ότι
επιτελούν “εθνικό έργο” και όχι πολιτικό γενι-
τσαρισμό», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Και μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να επι-
διώκει θεωρητικά τις ίσες αποστάσεις απέ-
ναντι στους δύο μεγάλους, όμως οι πραγμα-
τικές επιλογές, οι δηλώσεις και οι κινήσεις
του έχουν καταστήσει σαφή δύο πράγματα: ο

ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να βρει αλλού συνομιλη-
τές για την προοδευτική διακυβέρνηση της
χώρας, ενώ η ΝΔ έχει έτοιμη την πρόταση
για κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, όρο που
εισήγαγε στην πολιτική πραγματικότητα ο
πρώην αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και πολιτικός
πατέρας του Νίκου Ανδρουλάκη Ευάγγελος
Βενιζέλος. 

«Γενίτσαροι ή εθνικό κεφάλαιο
όσοι φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ;»

Σήμερα η τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ
Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η

τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τη ΛΑΡ-
ΚΟ. Η τροπολογία που… άναψε φωτιές στο πολιτικό
σκηνικό με πυρά της αντιπολίτευσης εναντίον της κυ-
βέρνησης προβλέπει τη δυνατότητα του ειδικού δια-
χειριστή να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των
συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας των εργαζομένων
στη ΛΑΡΚΟ. 

Η τροπολογία κατατέθηκε την περασμένη Παρα-
σκευή στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Ταμεί-
ου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με το άρθρο 6
της τροπολογίας τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι
διατάξεις σχετικά με τη «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡ-
ΚΟ ΓΜΜΑΕ), η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα του ειδι-
κού διαχειριστή να προβεί σε καταγγελία του συνόλου
των συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας των εργαζομέ-

νων στην εταιρεία και έτσι ανατίθεται στον ειδικό δια-
χειριστή ο προσδιορισμός του ύψους των οφειλόμενων
αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας των συμβάσεων ερ-
γασίας για το σύνολο των μισθωτών και ορίζεται ότι οι
δαπάνες που προκύπτουν από την καταγγελία των συμ-
βάσεων εργασίας καλύπτονται από το ελληνικό Δημό-
σιο.  Με τον ίδιο τρόπο «παρέχεται δυνατότητα στον ει-
δικό διαχειριστή να προβεί στη σύναψη μηνιαίων ή δι-
μηνιαίων συμβάσεων ορισμένου χρόνου για το διάστη-
μα που λειτουργεί η ειδική διαχείριση μετά την καταγ-
γελία των συμβάσεων εργασίας και προς τον σκοπό της
συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης και σε κάθε
περίπτωση έως και πέντε μήνες. 

Ορίζεται ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από τη σύ-
ναψη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργασίας κα-
λύπτονται από το ΕΔ». Ακόμη, προβλέπεται η ένταξη
των υπό απόλυση εργαζομένων σε ειδικές δράσεις, ει-
δικά προγράμματα απασχόλησης, αρμοδιότητας του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Θλίψη για τη Μαρίνα Λαμπράκη
Την τελευταία της πνοή άφησε η σπουδαία διευθύντρια

της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα σε
ηλικία 83 ετών τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος. 

Η Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα ήταν ιστορικός Τέχνης, αρ-
χαιολόγος και η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια της Ιστορίας
της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Από το
1992 υπηρέτησε ως διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης
- Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου. 

Ακόμη, διετέλεσε αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων της υπηρεσιακής κυβέρνη-
σης το 2015. Είχε τιμηθεί με πολλά βραβεία, όπως με τον
Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας το 2004. 

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο της Μαρίνας Λαμ-
πράκη - Πλάκα απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, αποχαιρετώντας «μια κυρία του σύγχρονου πο-
λιτισμού και μια ξεχωριστή μου φίλη που οδήγησε το Μου-
σείο Αλέξανδρου Σούτσου σε μια σύγχρονη εποχή, δου-
λεύοντας με πάθος και αφοσίωση».

ΣΥΡΙΖΑ 

Στην Κουμουνδούρου βάζουν 
στο στόχαστρο Χρυσοχοΐδη 
και Βενιζέλο που
«προσεγγίζουν» τη ΝΔ



Φορτσάτοι… για ψήφο
Μου λένε ότι έτοιμοι να μπουν ξανά στη
διεκδίκηση σταυρού στην Α’ Αθήνας, τώ-
ρα που η Δόμνα Μιχαηλίδου αποφάσισε
να στρατευτεί στην Α’ Πειραιά και έφυγε
από τη Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνος

Μπογδάνος, είναι ο πρώην πρύτανης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών Θεόδωρος Φορτσάκης, ο
οποίος για λίγο δεν εξελέγη βουλευτής
το 2019. Ένθερμος επίσης της νέας κα-

θόδου στην Α’ Αθήνας και ο πρόεδρος
των Νοσηλευτών Δημήτρης Σκουτέλης. 

ΥΥποκινούμενες οι αντιδράσεις
στη Βόρεια Εύβοια

Μια εβδομάδα μετά τις αποδοκιμασίες στον Σίμο Κεδίκογλου, κάτοικοι της Βό-
ρειας Εύβοιας αποδοκίμασαν τον Σταύρο Μπένο, επικεφαλής της Επιτροπής
Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας, και τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη
Σπανό. Η φράση του Στ. Μπένου που ξεσήκωσε διαμαρτυρίες ήταν ότι «ετοιμά-
ζονται μεγάλα πράγματα για τον νομό», κάτι που φαίνεται να μην πιστεύουν οι κά-
τοικοι της Β. Εύβοιας έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Υποκινητής
και αυτών των αποδοκιμασιών ο δήμαρχος Ιστιαίας - Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς,
ο οποίος στις κατηγορίες ότι δεν έχει πέσει φράγκο στον νομό έχει προσθέσει και
το εξής επιχείρημα: ότι έχουν μειωθεί τα χρήματα για την αντιπυρική προστασία.
Για την ιστορία, αλώβητοι έμειναν ο Χρήστος Τριαντόπουλος, υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ, αλλά και ο Γιώργος Αμυράς, υφυπουργός Περιβάλλοντος. 
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Δείπνο Νικήτα 
με Μάρω Κοντού 

Σε κεντρικό εστιατόριο της
Αθήνας είδαμε τον βουλευτή
Α’ Αθήνας Νικήτα Κακλαμάνη
να συντρώγει με τη Μάρω
Κοντού, τη μεγάλη κυρία του
θεάτρου και του κινηματο-
γράφου, η οποία στηρίζει τον
Νικήτα λόγω της φιλίας και
της εκτίμησης που του έχει.
Για όσους δεν γνωρίζουν, η
Μάρω Κοντού υπήρξε συνα-
γωνίστρια και βουλευτής της
ΝΔ στην Α’ Αθήνας. Συνεχίζει
να στηρίξει το κόμμα και ιδι-
αίτερα τον Νικήτα. 

Γυναίκα επιχειρηματίας,
από τις πιο κραταιές στον

χώρο και κολλητή της Όλγας Γε-
ροβασίλη, τώρα συναγελάζεται
και επαινεί τους «γαλάζιους»
υπουργούς και υπουργίνες.
Όπου βρεθεί και όπου σταθεί.
Έχει ο καιρός γυρίσματα, έχουν
δύο όψεις όλα τα νομίσματα, που
λέει και το άσμα… 

Το δίλημμα 
κατά τον Μαρινάκη

Το πραγματικό
δίλημμα για τις
επόμενες εκλο-
γές έθεσε σε συ-
νέντευξή του στο
«Βήμα της Κυ-
ριακής» ο γραμ-
ματέας της Πολι-
τικής Επιτροπής
της ΝΔ Παύλος
Μαρινάκης. Το

δίλημμα για τους Έλληνες πολίτες θα είναι
«αλήθειες ή ψέματα». Είναι προφανές ότι ο
εκλογικός αγώνας της ΝΔ θα ρίξει το βάρος
στο δίπολο «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». Ο
πρώτος έκανε μια Συμφωνία Αλήθειας με
τους πολίτες και την τήρησε παρά τις απα-
νωτές κρίσεις, ενώ ο άλλος έπραξε τα αντί-
θετα απ’ όσα είχε τάξει. Ο κ. Μαρινάκης λέ-
ει με πιο κομψό τρόπο αυτό που σκέφτονται
πολλοί, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μεγα-
λύτερος χορηγός του πρωθυπουργού. 

Διάκριση για 
αστυνομικό ΑμεΑ

Για άλλη μια φορά
ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολί-
τη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος εξήρε τις
προσπάθειες Ελ-
λήνων αθλητών
που είναι και
αστυνομικοί. Με-
τά την Ανδριάνα
Φέρρα που κέρδι-

σε το χρυσό στη σκυταλοδρομία 4x400, σειρά
είχε ο Αντώνης Τσαπατάκης, κολυμβητής
ΑμεΑ, ο οποίος κατέκτησε στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας το χρυσό με-
τάλλιο στο πρόσθιο. Παγκόσμιος πρωταθλητής
ο αστυνομικός Τσαπατάκης. Εύγε… 

Έσωσε Ιταλό τουρίστα ο Συρίγος
Ένα άγνωστο περιστατικό συνέβη στη Λευκάδα την

παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Στο νησί είχε φτά-
σει ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος για
να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη
στους εορτασμούς της Παναγίας της Φανερωμέ-
νης τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Την Κυρια-
κή λοιπόν αποφάσισε να πάει για μπάνιο στο Πόρτο
Κατσίκι, την πιο όμορφη ίσως παραλία της Λευκά-
δας. Όμως, μόλις έφτασε διαπίστωσε με έκπληξη ότι λί-
γα μέτρα από την παραλία ένας Ιταλός τουρίστας κινδύνευε να πνιγεί φωνάζον-
τας «βοήθεια». Τότε ο κ. Συρίγος δεν το σκέφτηκε και πολύ και έπεσε στη θά-
λασσα, έφτασε στον Ιταλό τουρίστα, τον οποίο βοήθησε να βγει σώος και αβλα-
βής. Κατόπιν ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα. Άξιος συγχαρητηρίων...

Τ
ο πρόσωπο-κλειδί πίσω από την άρτια εκδήλωση του ΕΒΕΑ για τα
επιχειρηματικά βραβεία είναι ένας τεχνοκράτης που γνωρίζει άριστα
την πολιτική και που πλέον προεδρεύει στο Επιμελητήριο. Ο Γιάννης

Μπρατάκος κατάφερε να αναβαθμίσει τον ΕΒΕΑ, δίνοντάς του και πάλι την
αίγλη και το μεγαλείο που του αξίζουν, αναμορφώνοντάς τον από τις εποχές
που ήταν... δεκανίκι του Νίκου Παππά. Η λαμπερή εκδήλωση τράβηξε πάνω
της τα φώτα της δημοσιότητας, με όσους παρέστησαν στο Ζάππειο να εντυ-
πωσιάζονται από το επίπεδο της διοργάνωσης και τη σημαντική δουλειά που
έγινε για να στηθεί η εκδήλωση. Δεν είναι τυχαίο ότι παραβρέθηκαν και
έδωσαν τα βραβεία κορυφαίοι υπουργοί -σύσσωμο το υπουργικό συμβού-
λιο έδωσε το «παρών»- στο Ζάππειο. Ποιότητα που παρέπεμπε σε εκδηλώ-
σεις πολυεθνικών και προκάλεσε τον θαυμασμό ακόμη και του πρωθυ-
πουργού, ο οποίος συγχαίρει μόνο όσους πραγματικά το αξίζουν.

Άρτια εκδήλωση ΕΒΕΑ 
με υπογραφή Μπρατάκου



Το σενάριο που εξετάζεται έντονα από την
ελληνική πλευρά είναι μια άμεση επιθετική
κίνηση Ερντογάν «επί του πεδίου» -από τον
Έβρο, όλο το εύρος της περιοχής δυτικά του
28ου μεσημβρινού, το Καστελόριζο ή και τη
Νότια Κρήτη- πριν από το επικείμενο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο, το οποίο είναι προγραμματι-
σμένο για τις 23-24 Ιουνίου αλλά και την Ετή-
σια Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στις
29-30 Ιουνίου στη Μαδρίτη. Αυτές οι δύο ημε-
ρομηνίες είναι κρίσιμες… 

ΟΟι «αγγελίες» 
των δουλεμπόρων 
σε Facebook και TikTok

Τα κυκλώματα
διακινητών για να
αλιεύσουν «πελα-
τεία» και να γεμί-
σουν τις «λίστες τα-
ξιδιωτών» για τα
δρομολόγιά τους με
αφετηρία την Τουρ-
κία και προορισμό
την Ελλάδα σαρώ-
νουν στο TikTok και στο Telegram ή στο
WhatsApp, δηλαδή σε εφαρμογές που πα-
ρέχουν κρυπτογράφηση. Αποκρύπτουν τους
κινδύνους και μάλιστα υπόσχονται «σίγου-
ρα αποτελέσματα». Οι «αγγελίες» τους αφο-
ρούν ταξίδια από τα τουρκικά παράλια είτε
στα ελληνικά νησιά είτε στις ιταλικές ακτές,
όπως και περάσματα από την Τουρκία στην
Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου. Σε αρκε-
τές περιπτώσεις οι διακινητές φτιάχνουν
βίντεο που τα «ντύνουν» με μουσική για να
γίνουν περισσότερο ελκυστικά. Μάλιστα,
κάποια εξ αυτών συγκεντρώνουν χιλιάδες
likes. Οι τιμές κατ’ άτομο ξεκινούν από τις
2.400 ευρώ και φτάνουν τις 4.000 ευρώ.

Ψάχνω να βρω τι έχει απογίνει η ισχυρή
τριάδα της επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σχε-
δόν έχουν εξαφανιστεί -όχι πως πολυεμφα-
νιζόταν μέχρι σήμερα- οι τρεις αναπληρω-
τές εκπρόσωποι Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος
Καλπάκης (ΔΗΜΑΡ), Τάνια Καραγιάννη
(ΠΑΣΟΚογενής) και Αλέξανδρος Νικολαΐ-
δης. Πού είναι αυτά τα παιδιά; Μόνο τον τέ-
ταρτο της παρέας διακρίνω, αραιά και πού,
τον Νάσο Ηλιόπουλο, αν και δεν τον βλέπω
να μένει για πολύ καιρό στη θέση του.

Τετάρτη στον ΣΕΒ
Για όσους το ξέ-

χασαν το υπενθυ-
μίζω: το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του
ΣΕΒ πρότεινε την
επανεκλογή του
Δημήτρη Παπαλε-
ξόπουλου στη θέ-
ση του προέδρου
του. Ο Ευθύμιος
Βιδάλης θα παρα-
μείνει επίσης πρόεδρος της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του ΣΕΒ. Η γενική συνέ-
λευση θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουνίου και
η ανοιχτή εκδήλωση, που θα διεξαχθεί
παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, θα περι-
λαμβάνει ομιλίες από τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Δημήτρη Πα-
παλεξόπουλο, ενώ στο δεύτερο μέρος θα
μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.

Το κολάν της
πρωθυπουργού...

Μ
αύρος χαμός έχει γίνει με το κολάν
της Φινλανδής πρωθυπουργού. Έν-
τονες αντιδράσεις στη Φινλανδία

έχει προκαλέσει μια φωτογραφία της 36χρο-
νης πρωθυπουργού της χώρας Σάνα Μάριν. Το
Συμβούλιο ΜΜΕ της χώρας (JSN, κάτι σαν το
δικό μας ΕΣΡ) έλαβε μια καταγγελία αναφορι-
κά με τη δημοσίευση φωτογραφίας από το ταμ-
πλόιντ περιοδικό «Seiska», στην οποία απεικο-
νίζεται η Φινλανδή πρωθυπουργός με στενό
κολάν την ώρα που σπρώχνει αμέριμνη ένα
παιδικό καροτσάκι. Πάντως, αυτή δεν είναι η
πρώτη φορά που μια φωτογραφία της Φινλαν-
δής πρωθυπουργού
προκαλεί αντιδρά-
σεις. Είναι ενδεικτι-
κό ότι το 2020 βρέ-
θηκε και πάλι στο
στόχαστρο με αφορ-
μή την απόφασή της
να ποζάρει χωρίς
σουτιέν στον φακό
του περιοδικού
«Trendi». Τότε άλλοι
θεώρησαν απρεπή
την εμφάνισή της
και άλλοι τη στήρι-
ξαν με παρόμοιες
φωτογραφίες.

Θυμάστε έναν ΘΒ «πράκτωρ
000», για τον οποίο σας είχα-
με γράψει από τη στήλη ότι
παίζει περίεργο ρόλο σε ένα

συγκεκριμένο υπουργείο.
Φαίνεται ότι τον πήραν χαμπάρι

και άλλα μέσα ενημέρωσης και έχουν αρχίσει
να γράφουν διάφορα για αυτό το καλόπαιδο, που
είναι σύμβουλος του υπουργού. Αυτός ο υπουρ-
γός πάντως είναι όλο επιτυχίες.
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Οι «άχαστοι» της
Κουμουνδούρου

Χ
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υ Οι κρίσιμες ημερομηνίες 
για τα Ελληνοτουρκικά

Από την Αμερική και τις
επαφές με τον
υπουργό Δικαιοσύνης
Μέρικ Γκέρλαντ,
όπου μίλησαν για τα
δικαστικά συστήματα
και την ηλεκτρονική
δικαιοσύνη, ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας βρέθηκε στους
Σοφάδες Καρδίτσας για να τιμήσει τον
ήρωα της θεσσαλικής εξέγερσης του
1878 Κωνσταντίνο Ισχόμαχο. Όπως
έμαθα, ετοιμάζει μια σειρά από
πρωτοβουλίες με πρώτη τον ορισμό νέου
εισαγγελέα Αρείου Πάγου. 
Πρώτο φαβορί, όπως λέγεται, είναι ο
Ισίδωρος Ντογιάκος, η επιλογή του
οποίου κρατάει πολλές ισορροπίες στη
ΝΔ. Όπως ότι είναι κολλητός του Αντώνη
Σαμαρά αλλά και ότι η κόρη του είναι
παντρεμένη με τον Γιώργο
Παπανικολάου. 
Επίσης, για την κυβέρνηση μετράει,
καθώς θεωρείται ο διώκτης της
Χρυσής Αυγής αλλά και του
Παπαγγελόπουλου. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 



Τo
...

 Π
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Τον «πετσοκόβουν» οι δημοσκοπήσεις
Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Gezici εμφανίζει τον

Τούρκο πρόεδρο να υστερεί έναντι όλων των άλλων πιθα-
νών υποψηφίων και να ηττάται στον δεύτερο γύρο των
προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα με τη νέα αυτή δημο-
σκόπηση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα βρεθεί μεν στον
β’ γύρο των εκλογών, πλην όμως εκεί ηττάται από κάθε
πιθανό αντίπαλο. Ο νυν πρόεδρος συγκεντρώνει 36,4%
απέναντι στον Μανσούρ Γιαβάς -νυν δήμαρχο Άγκυρας-
που εξελέγη με το ΡΛΚ και συγκεντρώνει 50,3%. Απέναντι στον δή-
μαρχο Κωνσταντινούπολης, επίσης εκλεγμένο με το ΡΛΚ, ο Ερντογάν συγκεν-
τρώνει 39,4% έναντι 46,7% του Ιμάμογλου.

Γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ με Βενιζέλο
Και εκεί που λέγαμε ότι βαίνουμε προς εξομάλυνση των σχέσεων του Βαγγέλη Βε-
νιζέλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αφού ο τελευταίος τον πήρε τηλέφωνο και τον
προσκάλεσε στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, σκάει η είδηση-κεραμίδα: Στο
Συμβούλιο της Ευρώπης ως μέλος της επταμελούς ομάδας υψηλού επιπέδου θα
βρεθεί ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος αποδέχτηκε
την πρόταση Μητσοτάκη. Το τι λένε οι επιτελείς του Ανδρουλάκη για τον «Μπένι»
καλύτερα να μη σας το μεταφέρω. Μάλιστα, αυτό που του χρεώνουν είναι το timing
της αποδοχής της πρότασης. «Είναι δυνατόν την ώρα που εμείς στο ΠΑΣΟΚ δίνουμε
τη μάχη της αυτονομίας ο Βαγγέλης να διορίζεται σε θέσεις της ΝΔ;», λένε στελέχη
της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν βλέπω να έχει καλή κατάληξη όλο αυτό…
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Αλήθεια ή fake news;
Αν δεν είναι τρολιά, τότε μιλάμε για πα-

ρωδία. Είκοσι έξι χρόνια μετά τον θάνατο
του Ανδρέα Παπανδρέου, τράπεζα έστειλε
ειδοποιητήριο στο σπίτι του αείμνηστου
προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Καστρί για να…
κλείσει τον λογαριασμό του. Όπως γράφει
το ειδοποιητήριο, απεστάλη στο πλαίσιο…
«εκσυγχρονισμού» των συστημάτων και
βελτιοποίησης των διαδικασιών τής εν λό-
γω τράπεζας. Έπειτα από χρόνια αδράνει-
ας του λογαριασμού, η τράπεζα ενημερώ-
νει ότι αν δεν αλλάξει κάτι, ο εν λόγω λογα-
ριασμός θα κλείσει οριστικά. Το θέμα,
όπως καταλαβαίνετε, έχει ήδη γίνει viral
στο ίντερνετ, αν και οσμίζομαι τρολιά… 

Πιο εύκολα 
η ασφαλιστική
ενημερότητα

Την απλοποίηση της διαδικασίας αλλά
και των προϋποθέσεων για την έκδοση του
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότη-
τας προκειμένου να επιταχυνθούν οι συ-
ναλλαγές που αφορούν μεταβίβαση ακινή-
των και σύσταση εμπράγματων δικαιωμά-
των επ’ αυτών προβλέπει σχετική τροπο-
λογία που κατέθεσε ο υφυπουργός Εργα-
σίας Πάνος Τσακλόγλου στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα
στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής
για την ενίσχυση της αποτελεσματικότη-
τας της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες
διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του
δημόσιου τομέα» και ψηφίστηκε χθες στη
Βουλή. Έτσι, ο πολίτης που έχει εκκρεμείς
οφειλές αποκτά τη δυνατότητα αυτή ηλε-
κτρονικά και στο εξής δεν θα χρειάζεται να
μεταβαίνει στα καταστήματα. 

H πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών
μάλλον ενοχλεί αρκετούς και άρχι-
σαν να γράφουν εναντίον της διάφο-
ρα ανυπόστατα δημοσιεύματα. Ανα-
φέρομαι στη Μελίνα Τραυλού, η
οποία έπεσε στο μελάνι του γνωστού
βιογράφου, ο οποίος ειρήσθω εν πα-
ρόδω έχει εμμονές με τον πρωθυ-
πουργό και τη σύζυγό του…

Έντεκα χρόνια γάμου

Φωτογραφία του γάμου του προ 11
ετών, στις 12 Ιουνίου 2011, στην τοπο-
θεσία Αρχαία Ολυμπία, όπου το 2012
διοργάνωνε το Olympia Summer Acad-
emy, έδειξε στα social media ο βουλευ-
τής ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης. Το Face-
book πήρε φωτιά από τα σχόλια που
επαινούσαν το ζευγάρι για την αγάπη
και την αλληλοεκτίμηση που δείχνει.

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης
Σ υνάντηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη πρόκειται να έχει

την ερχόμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συ-
νάντηση έχει οριστεί για την Παρασκευή 17 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Προεδρι-
κό Μέγαρο της Κύπρου στη Λευκωσία. Σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφεί-
ου Τύπου του κ. Αναστασιάδη, A. Ιωσήφ, στο επίκεντρο της συνάντησης του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας θα
βρεθεί η τουρκική προκλητικότητα, όπως εξελίσσεται κυρίως αυτή την περίοδο
στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, αλλά και γενικότερα η απαράδεκτη
και προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι τόσο της Κύπρου όσο και της
Ελλάδας, όπως επίσης οι αναθεωρητικές θέσεις που εξακολουθεί να προβάλ-
λει η Τουρκία για το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού… 
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Μ ύρισαν εκλογές και οι εξαγγελίες για το τέ-
λος της τετραετίας έχουν περιοριστεί. Αρχές

του φθινοπώρου θα έχουμε τις διπλές εκλογές, την
πρώτη Κυριακή με την απλή αναλογική, που δεν θα
έχουμε κυβέρνηση, και μετά με την ενισχυμένη
αναλογική και βλέπουμε και για τρίτες!

Κατά τα ειωθότα, το υψηλότερο ποσοστό της αδι-
ευκρίνιστης ψήφου πάει στην κάλπη στο κόμμα
που βγαίνει πρώτο στην πρόθεση ψήφου.

Κατά τα ειωθότα, ο ψηφοφόρος μέσα στο εκλογι-
κό παραβάν ξεκινά να βάζει τους σταυρούς προτί-
μησής του αρχής γενομένης από τα γνωστά και οι-
κεία πρόσωπα και στη συνέχεια σε όσους του
έχουν χτυπήσει στο μάτι με τις πράξεις και τα λεγό-
μενά τους, σε σχέση με τα υπόλοιπα στο ψηφοδέλ-
τιο πολιτικά πρόσωπα.

Όπως συμβαίνει συνήθως, φράσεις που έχουν ξε-
χωρίσει κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου, και
όχι μόνο, παίζουν σημαντικό ρόλο στη σταυροδοσία
πολιτικών προσώπων. Όσων ξεχώρισαν για τον έξυ-
πνο λόγο τους. Τις περισσότερες φορές μόνο με μία
φράση ή ένα έξυπνο τιπ πολιτικής επικοινωνίας. 

Κρατήστε τα τιπ πολιτικής επικοινωνίας, που δη-
μοσιεύονται κάθε Τρίτη στην «Political» και επω-
φεληθείτε από την προσφορά του «Οδηγού Πολιτι-
κής Επικοινωνίας: 333+1 tips».

1. Πολλοί πιστεύουν ότι η δημοσιογραφία έκλεισε
ως λειτούργημα και ως επάγγελμα αναζήτησης
της αλήθειας. Στην περίπτωση που ισχύει, το θύ-
μα είναι η δημοκρατία.

2. Για να κερδίσετε στις εκλογές, θα πρέπει να βγά-
λετε από τη σκέψη σας, από το μυαλό σας, τη
φράση «η εκλογική νίκη είναι ακατόρθωτη για
εμένα». Τίποτα δεν είναι αδύνατο.

3. Το ταλέντο στην πολιτική είναι σαν την υγρασία.
Θα βγει κάποια στιγμή.

4. Συχνά, τα αυτονόητα υπογραμμίζονται διά της
σιωπής!

5. Όσο πιο πολύ μιλάς για τον εαυτό σου, τόσο πιο
πολύ πλησιάζεις στο ψέμα.

6. Το πολιτικό αφήγημα θα πρέπει να είναι διαυγές
και πειστικό και οι προτάσεις εύληπτες και ρεα-
λιστικές.

7. Άλλο η στρατηγική του ώριμου φρούτου και άλλο
η στρατηγική της διάβρωσης του αντιπάλου.

8. Αξιοποιήστε την υπάρχουσα κοινωνική, οικονο-
μική ακόμη και ηθική πόλωση και μετατρέψτε τη
σε πολιτική. Φέρνει αποτελέσματα.

9. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε αγώνα σε
μια κρίση.

10. Όταν η πραγματικότητα δεν συνάδει με το πολι-
τικό σας αφήγημα, απλώς αγνοήστε την.

11. Όπου υπάρχει πνεύμα ομάδας, το αποτέλεσμα
δεν είναι άθροισμα, είναι γινόμενο!

Περισσότερα τιπ θα βρείτε στον «Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» και
μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερί-
δας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή
των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινί-
σεις επικοινωνήστε στο email: grammateia@nk-
mediagroup.gr ή στα τηλέφωνα 210-9568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι πολεμικές συγκρούσεις
και η ανθρωπιστική κρίση
που επισυμβαίνουν στην

Ουκρανία, πέρα από την καθημερι-
νή εικόνα αποτροπιασμού για τις
βαρβαρότητες που συνοδεύουν τις
πολεμικές ενέργειες της εισβολής,
λαμβάνουν χώρα και ενόσω η παν-
δημία της Covid-19 είναι ακόμη
ενεργή, απειλητική και ιδιαζόντως
επικίνδυνη, ιδιαίτερα μάλιστα σε
συνθήκες εκκόλαψης, μαζικής
διάδοσης και καταστροφής υγει-
ονομικών δομών, όπως αυτές που
δημιουργούν η ρωσική εισβολή και
οι συνεπακόλουθοι εκτοπισμοί
πληθυσμών, συνωστισμοί στρατιω-
τών και αμάχων και οι εγκληματι-
κές απώλειες ανθρώπινων ζωών
και βασικών υποδομών. 

Την ίδια στιγμή αυξάνονται οι φό-
βοι και οι απειλές χρησιμοποίησης
«τακτικών» πυρηνικών όπλων από
τις ρωσικές δυνάμεις, όσο καθυ-
στερεί η επίτευξη των αντικειμενι-
κών τους σκοπών. Ως τακτικά πυρη-
νικά όπλα ορίζονται τα μικρότερης
ισχύος πυρηνικά όπλα, τα οποία
προορίζονται να πλήξουν καθαρά
στρατιωτικούς στόχους εντός ενός
θεάτρου επιχειρήσεων. 

Η κατάσταση αυτή αποτελεί μια
κατοπτρική αντιστροφή των αξόνων
τακτικής πυρηνικής αποτροπής
που εφάρμοζε το ΝΑΤΟ την εποχή
του Ψυχρού Πολέμου όταν, με δε-
δομένη την τεράστια και συμπαγή
δύναμη πυρός που συγκέντρωνε το
τότε Σύμφωνο της Βαρσοβίας, στην
Κεντρική Ευρώπη, η υπεροχή του
ήταν τέτοια, ώστε έγκυροι νατοϊκοί
κύκλοι υποστήριζαν, κατά τα μέσα
της δεκαετίας του ’70, πως σε περί-
πτωση συρράξεως με συμβατικά
όπλα, η Σοβιετική Ένωση και οι
σύμμαχοί της ήταν σε θέση, εντός
48 ωρών, να καταλάβουν ολόκληρη
τη Δυτική Γερμανία και να συνεχί-
σουν κανονικώς την προέλασή τους
προς κατάληψη της Δυτικής Ευρώ-
πης, με τις δυνάμεις της τότε ΕΣΣΔ

και των υπόλοιπων χωρών του Ανα-
τολικού Μπλοκ να παρουσιάζουν
αριθμητική υπεροχή σε όλους τους
τομείς πλην των πυρηνικών κεφα-
λών. 

Ήδη από το 1967 το Συμβούλιο
του ΝΑΤΟ είχε υιοθετήσει τη λεγό-
μενη «στρατηγική της ευκάμπτου
απαντήσεως», η οποία αρθρωνόταν
πάνω στην ανάγκη υψηλού βαθμού
συμβατικής ετοιμότητας, μέχρι του
σημείου της διεξαγωγής ακόμη και
τακτικού πυρηνικού πολέμου, ενό-
ψει της ουσιαστικής, σοβιετικής
πυρηνικής ικανότητας, η οποία τύγ-
χανε οργανική στις σοβιετικές συμ-
βατικές δυνάμεις. 

Αυτό, λοιπόν, ακριβώς που απει-
λούν να πράξουν οι Πούτιν και Λα-
βρόφ, χρησιμοποιώντας μικρής

καταστροφικής ισχύος πυρηνικά
όπλα, αν συνεχίσει να καθυστερεί η
προέλασή τους εντός του ουκρανι-
κού εδάφους και η ενίσχυση της
Ουκρανίας με νατοϊκό πολεμικό
υλικό, αποτελεί έναν αντεστραμμέ-
νο στρατηγικό αναχρονισμό, με το
αμυντικό δόγμα που υιοθετούσε το
ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού
Πολέμου να βρίσκει το μεταχρονο-
λογημένο τακτικό, επιθετικό ισομε-
ρές του στις τρέχουσες πυρηνικές
απειλές του Πούτιν. 

Όπως, δηλαδή, το ΝΑΤΟ διακή-
ρυττε, ήδη από τη δεκαετία του ’70,
πως αν υποστεί επίθεση υπό σοβα-
ρών (μη πυρηνικών) δυνάμεων θα
ήταν δυνατόν να καταφύγει στη διε-
ξαγωγή τακτικού πυρηνικού πολέ-
μου, «ενωρίτερον του αναγκαίου»,
έτσι και η σημερινή ηγεσία της Ρω-
σίας απειλεί να χρησιμοποιήσει τα-
κτικά πυρηνικά όπλα, με καθαρά
όμως επιθετικό προσανατολισμό,
όχι επειδή απειλήθηκε η εδαφική
ακεραιότητα ή η εθνική κυριαρχία
της χώρας, αλλά επειδή ο ρωσικός
στρατός συναντά απρόσμενη αντί-
σταση από τις ουκρανικές δυνάμεις
τις οποίες δεν έχει καταφέρει ακό-
μη να καταβάλει. 

«Ενωρίτερον του αναγκαίου»

τoυ 
Xρίστου 
Χ. Λιάπη

MD, MSc, PhD,
ψυχίατρος -
διδάκτωρ Παν/μίου
Αθηνών, πρόεδρος
ΔΣ ΚΕΘΕΑ, μέλος
Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας
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Α
υθαίρετες πρακτικές, «μαγει-
ρέματα» και πραξικοπηματι-
κές ενέργειες στον Εμπορικό
Σύλλογο Πάτρας, λίγες μέρες

πριν από τις εκλογές του κλάδου, καταγ-
γέλλουν υποψήφιοι στις προσεχείς αρ-
χαιρεσίες του Συλλόγου. Σύμφωνα με αυ-
τές, παραμονές των εκλογών από τα 3.200
και πλέον εγγεγραμμένα μέλη του ως διά
μαγείας... εξαφανίστηκαν από τους κατα-
λόγους σχεδόν 1.400 μέλη, αλλοιώνοντας
έτσι το εκλογικό σώμα που θα αναδείξει
τη νέα διοίκηση.

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή,
με ανακοίνωσή του στις 7 Ιουνίου ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Πάτρας ενημέρωσε τα
μέλη του πως οι εκλογές του Συλλόγου
έχουν προγραμματιστεί για τις 21-23 Ιου-
νίου, ενώ από την Εφορευτική Επιτροπή
ανακοινώθηκε ότι υποψηφιότητες θα
μπορούσαν να κατατεθούν από τις 8 μέχρι
τις 10 Ιουνίου. Τότε ήταν που πολλοί από
αυτούς που είχαν την πρόθεση να κατέλ-
θουν υποψήφιοι διαπίστωσαν πως είχαν...
διαγραφεί! 

Όπως υποστηρίζει ο επικεφαλής της πα-
ράταξης «Νέα Πρόταση» Μάκης Κατσι-
γιάννης, είχε προηγηθεί στις 6 Ιουνίου Γε-
νική Συνέλευση του Συλλόγου, στην οποία
αναγνώστηκαν μόλις 120 διαγραφές, ενώ
ήταν γνωστό ότι είχαν γίνει περίπου 450
νέες εγγραφές. Ο ίδιος είχε προμηθευτεί
τη λίστα με τα μέλη του Εμπορικού Συλλό-
γου που είχαν δικαίωμα ψήφου το 2019, η
οποία αριθμούσε 2.962 μέλη. Εύκολα
συμπεραίνει κανείς ότι το «ισοζύγιο» υπέρ
των νέων μελών ήταν περίπου 330 επιπλέ-
ον, άρα το σύνολο των δυνάμει ψηφοφό-
ρων ξεπερνά τους 3.200. Κι όμως, ο Σύλ-
λογος ανακοίνωσε πως δικαίωμα ψήφου
είχαν μόλις 1.800 μέλη, προκαλώντας σοκ
στους ίδιους τους εμπόρους της Πάτρας.

Το κλίμα καχυποψίας γίνεται βαρύτερο
από όσα προηγήθηκαν των σημερινών
εξελίξεων. Μόλις προ λίγων μηνών ο
εκλεγμένος πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Κ. Ζαφειρόπουλος παραιτήθη-
κε και τη θέση του ανέλαβε ο Γ. Βαγενάς. Ο
παραιτηθείς πρόεδρος είχε καταγγείλει
από τότε ότι εξελίσσονται προσπάθειες
προκειμένου να μη διευρυνθεί ο Σύλλο-

γος με εγγραφές νέων μελών, αλλά, το αν-
τίθετο, να συρρικνωθεί ώστε να γίνει ένα
«κλειστό κλαμπ». Τα λεγόμενα του τότε
προέδρου έρχονται πλέον να επιβεβαι-
ώσουν οι καταγγελίες των παρατάξεων
που θα μετάσχουν στις αρχαιρεσίες, δια-
πιστώνοντας πως τα μισά σχεδόν μέλη του
Συλλόγου έχουν διαγραφεί αυθαιρέτως
και χωρίς να έχουν ενημερωθεί, με το
πρόσχημα ότι δεν ήταν «συνεπείς ταμει-
ακώς στις υποχρεώσεις τους», έτσι ώστε
να μην μπορέσουν να ασκήσουν το εκλο-
γικό τους δικαίωμα.

Και αυτό το επιχείρημα «σκοντάφτει»
στην πρακτική που ακολουθούσε μέχρι
και χθες ο Σύλλογος, όπως και τα περισ-
σότερα συνδικαλιστικά όργανα της χώ-
ρας, να καταβάλει, δηλαδή, κάποιο μέλος
ως ελάχιστο αντίτιμο 10 ευρώ για να ψηφί-
σει. Και την ώρα που επιδιώκουν να στε-
ρήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν από εμ-
πόρους που διαθέτουν εν ενεργεία επι-
χείρηση, σύμφωνα με τις καταγγελίες των
παρατάξεων, αυτό το παρέχουν σε συντα-
ξιούχους και ανθρώπους με κλειστές εδώ
και χρόνια επιχειρήσεις… 

Πλήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ 
η απώλεια του Συλλόγου

Στο κομματικό περίβλημα του ζητήμα-
τος, υπενθυμίζεται πως πλειοψηφούσα
δύναμη από το 2013 στον ΕΣΠ είναι η
«Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπό-

ρων», την οποία δημιούργησε ο υποψή-
φιος δήμαρχος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αλ-
λά και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου
Γιώργος Ρώρος. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι και ο σημερινός πρόεδρος Γιώργος
Βαγενάς, ο οποίος είναι παράλληλα και
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών
Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτι-
κής Ελλάδας, ενώ ο παραιτηθείς τον Απρί-
λιο πρόεδρος Κ. Ζαφειρόπουλος ήταν
υπερκομματικός, αλλά βγήκε με τη στήρι-
ξη της πλειοψηφούσας παράταξης που
πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις υποδεικνύουν
το σημερινό προεδρείο πίσω από τη συρρί-
κνωση του εκλογικού σώματος και κατ’
επέκταση του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας
για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους. Όπως
καταγγέλλουν, οι προσπάθειες των νυν δι-
οικούντων είναι να συρρικνωθεί ο Σύλλο-

γος και να είναι ένα κλειστό κλαμπ, αρκεί να
μη χαθεί η προεδρία από τα χέρια τους.

Και είναι τέτοια η... αγωνία τους που δεν
λαμβάνουν καν υπόψη τα λόγια του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στο πρόσφα-
το Συνέδριο τόνιζε την ανάγκη για ένα μα-
ζικό συνδικαλιστικό κίνημα, ανοιχτό
στους χώρους εργασίας, απ’ όπου θα αντ-
λήσει νέα στελέχη και για το κόμμα. 

«ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ» 1.400 ΜΕΛΗ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΣΥΡΙΖΑΪΚΟ «ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ»
ετοιμάζουν στην Πάτρα

Ο επικεφαλής 
της παράταξης «Νέα Πρόταση»
Μάκης Κατσιγιάννης

Ο σημερινός 
πρόεδρος 

Γιώργος 
Βαγενάς

ΕΜΠΟΡΙΚOΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ

Απίστευτες καταγγελίες για
«εκλογομαγειρέματα» και
διαπιστώσεις ότι σχεδόν τα μισά
μέλη του Συλλόγου έχουν
διαγραφεί αυθαιρέτως και
χωρίς να έχουν ενημερωθεί
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Ε
κτός από υψηλό συμβολισμό,
το ταξίδι του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
στρατηγού Κωνσταντίνου
Φλώρου, στο Ισραήλ περιείχε

και πολύ σημαντικές επαφές με στόχο την
ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνά-
μεων και μάλιστα σε ιδιαιτέρως κρίσιμους
τομείς, όπως η συλλογή πληροφοριών, η
ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκα-
φών και οι ειδικές επιχειρήσεις.

Η στενή αμυντική συνεργασία που έχει
αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές
επιβεβαιώθηκε σε ανώτατο βαθμό, με τον
στρατηγό Φλώρο να γίνεται δεκτός από
τον υπουργό Άμυνας Μπένι Γκαντζ, με τον
οποίο συνομίλησε για περισσότερα από
30 λεπτά και μάλιστα σε ιδιαίτερα θερμό
κλίμα, ενώ είχε εκτενείς συνομιλίες και
με τον ομόλογό του, στρατηγό Αβίβ Κοχά-
βι. Η επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ είχε
αρχικά προγραμματιστεί στις αρχές Απρι-
λίου, ωστόσο η κατάσταση ασφαλείας που
επικρατούσε στο Ισραήλ δεν επέτρεψε την
πραγματοποίησή του. Η ισραηλινή πλευρά
όμως φρόντισε για τον άμεσο επαναπρο-
γραμματισμό του, γεγονός που ανακλά το
άριστο επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα
στις δύο χώρες αλλά και τη σπουδαιότητα
που αποδίδει το Τελ Αβίβ στη συμμαχία με
την Αθήνα. Μια συμμαχία που πρόκειται
να ενδυναμωθεί περισσότερο με τις νέες
ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις που σχε-
διάζουν ήδη τα δύο επιτελεία.

Στο τραπέζι μπήκαν όλα τα θέματα συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, όπως
η επίσπευση της απόκτησης των πυραύ-
λων Spike NLOS, των Rampage και των
συλλογών Spice αλλά και η ολοκλήρωση
του Διεθνούς Αεροπορικού Κέντρου Εκ-
παίδευσης της Καλαμάτας που θα ανα-
βαθμίσει την Πολεμική Αεροπορία αλλά
και την Ελλάδα συνολικά. Οι Ισραηλινοί
εξέφρασαν στον αρχηγό και την αμέριστη
ευγνωμοσύνη τους για την αποστολή των
ελληνικών αρματαγωγών στη Χάιφα με
σκοπό τη μεταφορά κομάντος στην Κύπρο
για την άσκηση «Αγαπήνωρ 22». Το ΓΕΕ-
ΘΑ σχεδίασε την επιχείρηση που εκτελέ-
στηκε με επιτυχία και μάλιστα υπό άκρα
μυστικότητα, αναδεικνύοντας την ανα-
βαθμισμένη στρατιωτική συνεργασία των
δύο πλευρών.

Μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά λόγω των
εξελίξεων στα Ελληνοτουρκικά και της
κλιμάκωσης που ακολουθεί η Άγκυρα σε
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, είχε η

επίσκεψη του αρχηγού στη Διεύθυνση
Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των
Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο
κέντρο επιχειρήσεων του προγράμματος
Unit 9900, όπου συγκεντρώνονται όλες οι
πληροφορίες που συλλέγουν οι στρατιω-
τικές υπηρεσίες της χώρας. Οι Ισραηλινοί
επιτελείς παρουσίασαν στον στρατηγό
Φλώρο τον τρόπο που οι πληροφορίες
αναλύονται, αξιολογούνται και στη συνέ-
χεια χρησιμοποιούνται επί του πεδίου, δί-
νοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις στρατηγι-
κό και τακτικό πλεονέκτημα.

Το Unit 9900 εξειδικεύεται κυρίως στη
στοχοποίηση εχθρικών δυνάμεων που
επιτυγχάνεται από την ανάλυση δεδομέ-
νων και εικόνων που συλλέγονται από δο-
ρυφόρους και πληθώρα ηλεκτρονικών
συστημάτων, τα οποία στη συνέχεια εισά-
γονται σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα
και προωθούνται σε μια κοινή πλατφόρμα
στα κέντρα επιχειρήσεων, όπου εμφανί-
ζονται οι εχθρικές θέσεις με τρομακτική
ακρίβεια. Το σύστημα αυτό έχει κεντρίσει
το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς, με
τους Ισραηλινούς να δηλώνουν πρόθυμοι
να συνεργαστούν με την Αθήνα.

Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είχε και η
επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην αερο-
πορική βάση του Παλμαχίμ, τη σημαντικό-
τερη βάση της ισραηλινής αεράμυνας.
Εκεί ο στρατηγός Φλώρος επιθεώρησε το
Iron Dome, το αντιπυραυλικό σύστημα
που έχει βάλει στο «μάτι» η Ελλάδα. Οι

δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε προχω-
ρημένες συζητήσεις με σκοπό τη σταδια-
κή ενσωμάτωση του «Σιδερένιου Θόλου»
στην ελληνική αεράμυνα και τη μελλοντι-
κή αντικατάσταση συστημάτων που βρί-
σκονται στο τέλος της επιχειρησιακής
τους ζωής. Η αποδέσμευση του συστήμα-
τος θεωρείται δεδομένη, όπως προκύπτει
από την πολύ αναλυτική παρουσίαση των
Ισραηλινών στον στρατηγό Φλώρο. Στην
ίδια βάση ο αρχηγός συναντήθηκε με το
προσωπικό της Μοίρας που χειρίζεται τα
UAV Heron που χρησιμοποιεί και η Ελ-
λάδα με τη μέθοδο Leasing. Οι δύο
πλευρές συζήτησαν το ενδιαφέρον της
ελληνικής πλευράς για την αγορά των
Heron που επιχειρούν από τη Σκύρο,
όταν ολοκληρωθεί η περίοδος του Leas-
ing, καθώς και για την απόκτηση άλλων
εκδόσεων, μεταξύ των οποίων και του
οπλισμένου Heron, ώστε η χώρα να μπει
δυναμικά στην εποχή των μη επανδρω-
μένων αεροσκαφών. Άλλωστε, με την
απόκτηση των Heron, σε συνδυασμό με
τα αμερικανικά MQ-9 για τα οποία πιέζει
το ΓΕΕΘΑ, τα γαλλικά Male και τα συστή-
ματα «Πήγασος», που θα αναβαθμιστούν
σύντομα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις θα διαθέτουν ένα πολύ αξιόλογο και
ισχυρό οπλοστάσιο UAVs που θα επιτρέ-
ψει τη δημιουργία ξεχωριστού αεροπο-
ρικού Κλάδου.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφτηκε και τη
ναυτική βάση του Ατλίτ, έδρα του Στολί-

σκου 13, γνωστού στο ελληνικό Επιτελείο
από τη συμμετοχή του στην άσκηση ειδι-
κών επιχειρήσεων «Orion 21». Οι Ισραηλι-
νοί παρουσίασαν στον Έλληνα αρχηγό αρ-
κετά συστήματα, μεταξύ των οποίων υπο-
βρύχια οχήματα, σκάφη και οπλισμό, ορι-
σμένα εκ των οποίων απόρρητα, ενώ η
επίσκεψη στη συγκεκριμένη βάση είχε
ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω και της ιδιό-
τητας του «βατραχανθρώπου» που διατη-
ρεί ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Ο Στολίσκος 13
αποτελεί την ελίτ των ισραηλινών Ειδικών
Δυνάμεων με αποστολή τη διασφάλιση
των θαλασσίων οδών και των κρίσιμων
υποδομών της χώρας και την εκτέλεση Ει-
δικών Επιχειρήσεων.

Προτού αναχωρήσει από το Ισραήλ, ο
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επισκέ-
φτηκε το Μουσείο Ολοκαυτώματος και
στη συνέχεια μετέβη στο Πατριαρχείο Ιε-
ροσολύμων, όπου τον υποδέχτηκε ο γενι-
κός πρόξενος της Ελλάδας Ευάγγελος
Βλιώρας και συναντήθηκε με τον Πα-
τριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Με γεμάτες τις βαλίτσες
επέστρεψε στην Ελλάδα ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ - Στο τραπέζι
μπήκαν όλα τα θέματα
συνεργασίας των δύο πλευρών

Στο Ισραήλ «θωρακίζεται» 
η ελληνική αεράμυνα 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η  Φ Λ Ω Ρ Ο Υ



Με μόλις 20.000 ψήφους κέρδισε τον 1ο γύρο των βουλευτικών ο συνασπισμός του Μακρόν 
Με οριακό προβάδισμα μόλις 20.000 ψήφων κέρδισε ο

κεντρώος συνασπισμός του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μα-
κρόν τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών της περα-
σμένης Κυριακής.

Δεύτερη, σε απόσταση αναπνοής, τερμάτισε η συμμαχία
NUPES υπό τον βετεράνο νεοκομμουνιστή Ζαν-Λικ Μελαν-
σόν, συγκεντρώνοντας 25,6% (έναντι 25,7% για τον Μακρόν),
με την αποχή στο 52,5%.

Ενόψει του β’ γύρου της ερχόμενης Κυριακής, οι δημο-
σκοπήσεις προβλέπουν νίκη του Μακρόν, χωρίς να είναι,
όμως, βέβαιη η πλειοψηφία του στη νέα Εθνοσυνέλευση.
Σύμφωνα με τον μέσο όρο εκτιμήσεων τεσσάρων εταιρειών,

η προεδρική συμμαχία αναμένεται να εξασφαλίσει 265 - 304
έδρες, ενώ απαιτούνται 289 για την απόλυτη πλειοψηφία.

Σε περίπτωση απώλειας πλειοψηφίας, ο Μακρόν δεν θα
μπορέσει να προωθήσει τα σχέδιά του για αύξηση του ορίου
συνταξιοδότησης από τα 62 στα 65 έτη και άλλες αμφιλεγό-
μενες μεταρρυθμίσεις, όπως αλλαγές στα επιδόματα ανέρ-
γων και το σύστημα Πρόνοιας γενικότερα. Ο άλλος κίνδυνος
για τον Μακρόν είναι τα εμπόδια που μπορεί να βάλει στον
δρόμο του η αριστερή συμμαχία, καθώς ο Μελανσόν επιδιώ-
κει επαναφορά του ορίου συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια
και αύξηση του κατώτατου μισθού, που ανέρχεται σήμερα
στα 1.540 ευρώ.

Πώς η Ρωσία έβγαλε 93 δισ.
σε 100 μέρες πολέμου 
Π

αρά τις δυτικές κυρώσεις, η
Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν
συσσώρευσε έσοδα 93 δισ. ευ-
ρώ από εξαγωγές ορυκτών

καυσίμων τις πρώτες 100 ημέρες του πο-
λέμου στην Ουκρανία, με το μεγαλύτερο
μέρος του ποσού να προέρχεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και δη από τη Γαλλία,
σύμφωνα με έκθεση ανεξάρτητου κέν-
τρου μελετών με έδρα τη Φινλανδία. 

Η έκθεση του CREA (Κέντρο Έρευνας
για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα) εί-
δε το φως της δημοσιότητας, καθώς το
Κίεβο εκλιπαρεί τους Δυτικούς να διακό-
ψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με τη
Μόσχα για να σταματήσουν να τροφοδο-
τούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Η ΕΕ αποφάσισε πρόσφατα σταδιακό
εμπάργκο -με εξαιρέσεις- στις εισαγωγές
ρωσικού πετρελαίου, αν και το ρωσικό
φυσικό αέριο, από το οποίο εξαρτάται σε
κρίσιμο βαθμό, δεν αναμένεται, προς το
παρόν, να μετατραπεί σε αντικείμενο τέ-
τοιας απαγόρευσης. 

Το «σχέδιο πείνας του Πούτιν»
Η ΕΕ αντιπροσώπευε το 61% των εισα-

γωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων, με
αξία περίπου 57 δισ. ευρώ, τις πρώτες
100 ημέρες του πολέμου (24η Φεβρουα-
ρίου-3η Ιουνίου). Μολονότι ορισμένες
ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να μει-
ώσουν τις εισαγωγές (Πολωνία, Φινλαν-
δία, βαλτικά κράτη), άλλες αύξησαν τις
αγορές τους, όπως η Γαλλία, σύμφωνα με
το CREA.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταστρώσει
ένα “σχέδιο πείνας” στην Ουκρανία, για να
δημιουργήσει προσφυγικές ροές προς

την ΕΕ», δήλωσε ο έγκριτος καθηγητής
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Γέιλ στις ΗΠΑ
Τίμοθι Σνάιντερ. 

«Ένας από τους σκοπούς του αποκλει-
σμού των λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα
από τους Ρώσους είναι η δημιουργία προ-
σφυγικών ροών προς την Ευρώπη, που θα
προκαλέσουν αστάθεια στη Γηραιά Ήπει-
ρο… Δεκάδες εκατομμύρια τόνοι τροφί-
μων θα σαπίσουν σε σιλό και δεκάδες
εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική και
την Ασία θα λιμοκτονήσουν, είπε ο Σνάιν-
τερ, τονίζοντας πως «η ιδέα ότι ο έλεγχος
των ουκρανικών σιτηρών μπορεί να αλλά-
ξει τον κόσμο δεν είναι κάτι καινούργιο»,
αφού «τόσο ο Στάλιν όσο και ο Χίτλερ προ-
σπάθησαν να κάνουν το ίδιο».

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε

και άλλα αμερικανικά και ευρωπαϊκά
όπλα στην Ανατολική Ουκρανία, όπου ο
στρατός της προελαύνει, αργά αλλά στα-
θερά, τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ το
Κίεβο παραδέχθηκε χθες ότι οι Ρώσοι
εξεδίωξαν τον ουκρανικό στρατό από το
κέντρο του Σεβεροντονέτσκ, πόλης-κλει-
δί, για τον έλεγχο της οποίας οι δύο στρα-
τοί μάχονται επί εβδομάδες. 

Τα έσοδά της προέρχονται
από τις εξαγωγές ορυκτών

καυσίμων - Η Γαλλία
καλύτερος «πελάτης» της

ΜΜπάιντεν: Οι καυτές 
τιμές των καυσίμων
τον «στέλνουν»
στη Σαουδική Αραβία 
Η εκρηκτική άνοδος των τι-
μών των καυσίμων σε μια
εκλογική χρονιά οδηγεί τον
Τζο Μπάιντεν σε επίσκεψη,
τον Ιούλιο, στη Σαουδική
Αραβία, όπου ενδέχεται να
συναντήσει τον πρίγκηπα
διάδοχο Σαλμάν, τον οποίο ο
Αμερικανός πρόεδρος έχει
χαρακτηρίσει «παρία» εξαι-
τίας του ρόλου του στον φόνο
του δημοσιογράφου Τζαμάλ
Κασόγκι, αρθρογράφου της
«Washington Post», στο σα-
ουδαραβικό προξενείο στην
Τουρκία, το 2018.
Έκθεση των αμερικανικών
υπηρεσιών διαβεβαίωσε ότι
ο 36χρονος πρίγκιπας «ενέ-
κρινε» τον φόνο του Σαου-
δάραβα Κασόγκι, σκληρού
επικριτική του Σαλμάν, από
ομάδα εκτελεστών. 
Ωστόσο η εκτόξευση των τι-
μών των καυσίμων, εν μέρει
εξαιτίας της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία, προκαλεί
απελπισία στην αμερικανική
κοινή γνώμη, λίγους μήνες
πριν από τις εκλογές του Νο-
εμβρίου για το Κογκρέσο.
Ο Μπάιντεν θέλει το Ριάντ να
αυξήσει την παραγωγή πε-
τρελαίου, ελπίζοντας ότι έτσι
θα μειωθούν οι τιμές στα
πρατήρια των ΗΠΑ, όπου η
μέση τιμή της βενζίνης αυ-
ξήθηκε σε πάνω από πέντε
δολάρια το γαλόνι (3,7 λίτρα). 
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Π
ροσφυγή κατά της προσωρι-
νής κράτησης των ψαράδων
που προφυλακίστηκαν για
τον θάνατο του Σήφη Βαλυ-

ράκη τον Ιανουάριο του 2021 αναμένε-
ται να καταθέσουν σήμερα οι δικηγό-
ροι τους. Την ίδια ώρα η «Political»
αποκαλύπτει τους βασικούς ισχυρι-
σμούς του απολογητικού υπομνήματος
που κατέθεσαν τα δύο αδέλφια στον
ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι, που αρνούνται
από την πρώτη στιγμή το κακούργημα
της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κα-
τά συναυτουργία που τους απέδωσαν
εισαγγελέας και ανακριτής, σήμερα θα
καταθέσουν προσφυγή στο Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, η οποία
όμως δεν θα αναφέρεται στην ουσία
της υπόθεσης. 

Οι νομικοί τους σύμβουλοι θα προ-
σβάλουν τους λόγους για τους οποίους
οι πελάτες τους πέρασαν το κατώφλι
της φυλακής, καθώς αν και κατηγο-
ρούνται για κακούργημα θα πρέπει,
όπως τονίζουν, να συντρέχουν μια σει-
ρά από προϋποθέσεις για να προφυλα-
κιστούν. Όπως να είναι ύποπτοι φυγής
ή να προκαλέσουν σε περίπτωση που
αφεθούν ελεύθεροι τα ίδια ή παρόμοια
αδικήματα.

Λένε πως ήταν στα σπίτια τους
Οι δύο ψαράδες στο κοινό απολογη-

τικό τους υπόμνημα που κατέθεσαν
στον ανακριτή της Χαλκίδας υποστήρι-
ξαν ότι την 24η Ιανουαρίου του 2021,
την ημέρα που σκοτώθηκε το ιστορικό
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βρίσκονταν στα
σπίτια τους και όχι στη θάλασσα με το
σκάφος τους. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο,
όμως, εμφανίζονται εκείνη την ημέρα
να διαπληκτίζονται με τον πρώην
υπουργό στα ανοιχτά της Ερέτριας.

Αφού έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς
με το αλιευτικό τους γύρω από το φου-
σκωτό του Σήφη Βαλυράκη, στη συνέ-
χεια τον χτύπησαν με ένα κοντάρι δύο
με τρεις φορές στο κεφάλι, με αποτέ-
λεσμα το ιστορικό στέλεχος του ΠΑ-
ΣΟΚ να πέσει στη θάλασσα. 

Στη συνέχεια το αλιευτικό, που
έσπευσε να φύγει από το σημείο, χτύ-
πησε τον πρώην υπουργό.

Στο απολογητικό υπόμνημα των 48
σελίδων τα δύο αδέλφια παρέθεσαν
στον ανακριτή τα δικά τους επιχειρή-
ματα και άλλοθι. Ωστόσο οι ισχυρισμοί
τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγ-
γελέα, οι οποίοι τους έδειξαν τον δρό-
μο για τις φυλακές. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι την
24η Ιανουαρίου του 2021 ήταν όλη την
ημέρα με συγγενείς και φίλους και όχι

στη θάλασσα. Μάλιστα προσκομίζουν
και δέκα μαρτυρίες. Μεταξύ αυτών
από τις συζύγους και τα παιδιά τους,
αλλά και από τέσσερις φίλους και γεί-
τονες. 

Όλοι τους ισχυρίζονται ότι είτε ήταν
μαζί τους είτε είδαν τους δύο ψαράδες
στα σπίτια τους. «Είμαστε γείτονες με
τα αδέλφια… (αναφέρει τα ονόματα
των κατηγορουμένων). Μένουμε στις
απέναντι πολυκατοικίες. Δεν έχουμε
σχέσεις, ούτε συγγενεύουμε, αλλά
τους βλέπουμε καθημερινά. Με τον
ΚΜ (τον έναν κατηγορούμενο) στις 24
Ιανουαρίου του 2021 μιλούσαμε για τα
μερομήνια από μπαλκόνι σε μπαλκόνι,
αν θυμάμαι καλά κατά τις 11.00 με
11.30». 

Όσον αφορά τώρα το σκάφος, οι δύο
ψαράδες υποστηρίζουν μεταξύ άλλων

ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της επίμαχης
ημέρας παρέμεινε ελλιμενισμένο στη
θέση 7 του λιμανιού της Ερέτριας. «Το
γεγονός αυτό αποδεικνύεται από πλη-
θώρα καταθέσεων άλλων αλιέων που
βρίσκονταν τη συγκεκριμένη ημέρα
στο αλιευτικό καταφύγιο αλλά και από
εναέρια φωτογραφία».

Η «Political» αποκαλύπτει 
τα βασικά επιχειρήματα 
του υπομνήματος που κατέθεσαν
στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι
για ανθρωποκτονία από πρόθεση 
κατά του Σήφη Βαλυράκη
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Στο υπόμνημά τους προσπαθούν να αποδομήσουν και τις κατα-
θέσεις των δύο μαρτύρων οι οποίοι μίλησαν για σκάφος το οποίο
βρέθηκε πολύ κοντά στο φουσκωτό του 78χρονου πολιτικού. «Η
περιγραφή τού εν θέματι αλιευτικού σκάφους από τον ΕΑ δεν
ταυτίζεται με αυτή του ΚΑ. 

Συγκεκριμένα ο ΕΑ μίλησε για σκάφος πλαστικό, λευκού χρώ-
ματος, μήκους 10 μέτρων με τέντα άσπρη και κουπαστές περα-
σμένες με λάδι και τετράγωνη πρύμνη. Αντιθέτως ο ΚΑ ανέφερε
ξύλινο λευκό σκάφος, μήκους 6-7 μέτρων, δίχως τέντα και στρογ-
γυλή πρύμνη». 

Τέλος, αναφερόμενοι στον έναν μάρτυρα που μίλησε και για τα
χτυπήματα που δέχτηκε ο Σήφης Βαλυράκης απαντούν τα εξής:

«Ο ΕΑ ανέφερε ότι την ώρα που ο Ιωσήφ Βαλυράκης φέρεται να
δέχεται τα χτυπήματα με το αλιευτικό κοντάρι, ήταν όρθιος και
έπεσε στη θάλασσα ένεκα των χτυπημάτων αυτών. Τα σκάφη τη
στιγμή αυτή ήταν ακινητοποιημένα, ο δε αποβιώσας αποκλείεται
να τραυματίστηκε από την προπέλα της μηχανής του δικού του
σκάφους (καθώς ήταν ακίνητο). 

Αν, όμως, ο Ιωσήφ Βαλυράκης έχασε τη ζωή του ύστερα από τα
χτυπήματα που δέχτηκε και συνεπεία αυτών, τότε μόνο οι προθα-
νάτιες κακώσεις θα έπρεπε λογικά να είναι μόνο αυτές που προ-
κλήθηκαν σύμφωνα με την περιγραφή του ΕΑ. Κάτι τέτοιο, όμως,
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, δεδομένου ότι έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εκθέσεων».

Η προσπάθειά τους να αποδομήσουν τις καταθέσεις δύο μαρτύρων

Τι ισχυρίζονται 
στην απολογία τους
τα προφυλακισμένα
αδέλφια



«Σ
αν σήμερα το σπίτι μας, ο Χά-
ρος το αδειάζει, μα μες στο
χώμα γίνηκες, χρυσός που
δεν σκουριάζει… Αδερφέ

μου». Με αυτήν τη σπαρακτική μαντινάδα,
η αδερφή του 22χρονου Κώστα, από το
Αργουλιό Μυλοπόταμου, αποχαιρέτησε
τον αδερφό της που έπεσε νεκρός από τις
σφαίρες ενός 45χρονου σε ενέδρα θανά-
του έξω από το σπίτι τους. 

Το ορεινό χωριό του Μυλοπόταμου έχει
βυθιστεί στο πένθος από τον άδικο χαμό
ενός νέου ανθρώπου που πριν από λίγες
εβδομάδες, μάλιστα, είχε γίνει και πατέ-
ρας. Την ίδια ώρα, πάνοπλοι αστυνομικοί
έχουν ακροβολιστεί, καθώς μπορεί το με-
σημέρι της Δευτέρας ο 45χρονος να πα-
ραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Ρεθύμνου, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόμενο βεντέτας. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, στις πρώτες κου-
βέντες του στους αστυνομικούς, παρου-
σία του συνηγόρου του, ο 45χρονος φέρε-
ται να υποστήριξε ότι λίγες ώρες νωρίτερα
είχε διαπληκτιστεί με τον 22χρονο για
κτηματικές διαφορές ετών. Ο καθ’ ομολο-
γίαν δολοφόνος του νεαρού πατέρα οδη-
γήθηκε στην Εισαγγελία, όπου του απαγ-
γέλθηκαν κατηγορίες, ενώ στη συνέχεια
ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολο-
γηθεί τις επόμενες ημέρες στον ανακριτή. 

Από τη βάφτιση στην κηδεία
Η σορός του αδικοχαμένου Κώστα, μετά

τη διεξαγωγή νεκροψίας-νεκροτομής,
παραδόθηκε στην οικογένειά του, προκει-
μένου να τελεστεί τις προσεχείς ημέρες η
κηδεία. Ωστόσο, το έθιμο ορίζει προηγου-
μένως να βαφτιστεί το μόλις ενός μηνός
παιδί του 22χρονου, κάτι που σημαίνει ότι

συγγενείς και φίλοι θα πουν το «ύστατο
χαίρε» προς το τέλος της εβδομάδας. Και
όλα αυτά σε κλίμα οδύνης, με τη σύζυγο
του νεαρού που έπεσε νεκρός στην ενέ-
δρα θανάτου του 45χρονου να γράφει,
«Νωρίς μας άφησες, άντρα μου. (...) Έχει
ξυπνήσει ο γιος σου και περιμένει», και
την αδερφή του να συμπληρώνει: «Γιατί,
αδερφέ μου; Γιατί; Σε είχε βοηθήσει πολ-
λές φορές η Παναγία, σήμερα όπως γιόρ-

ταζε η χάρη της όχι… Αδερφέ μου, πού εί-
σαι; Και ο Στέλιος μας περιμένει τη μηχα-
νή που του ’ταξες… Τώρα ποιος θα του την
πάρει;».

Η άγρια δολοφονία του 22χρονου Κώ-
στα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυρια-
κής, έξω από το σπίτι της αδερφής του
αδικοχαμένου, με τον 45χρονο να πυρο-
βολεί τουλάχιστον τέσσερις φορές με ένα
38άρι περίστροφο. Ο άτυχος νεαρός δια-
κομίστηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο
Ρεθύμνου, όπου όμως διαπιστώθηκε
απλώς ο θάνατός του. Οι δυο τους εδώ και
χρόνια είχαν κτηματικές διαφορές, υπήρ-
χαν εντάσεις και καβγάδες, κανείς όμως
δεν πίστευε ότι τα πράγματα θα έφταναν

μέχρι τη δολοφονία. Να σημειώσουμε, τέ-
λος, ότι οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
ερευνούν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να
είχαν και κάποιες άλλες προσωπικές δια-
φορές πέρα από τα βοσκοτόπια. 
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Η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών -σε συνεργασία με
την αμερικανική DEA- για το καρτέλ της κοκαΐνης που είχε
στήσει έδρα στη Θεσσαλονίκη δεν τελειώνει με τη σύλλη-
ψη των τεσσάρων Βρετανών και την κατάσχεση περίπου
300 κιλών από τη «λευκή κυρία». 

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν -σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη της Γης- τον 41χρονο φερόμενο ως αρχηγό
που η DEA του έδωσε το προσωνύμιο «σύγχρονος
Εσκομπάρ», με τα ίχνη του να… χάνονται ύστερα από τα-
ξίδια στην Αφρική, στο Μεξικό και τη Λατινική Αμερική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρετανοί διακινητές ναρκω-

τικών σχεδίαζαν να φέρουν στη χώρα ποσότητα κοκαΐνης
που ίσως και να ξεπερνούσε τους δύο τόνους σε βάθος
χρόνου. Αυτό, καθώς πρόθεσή τους ήταν να χρίσουν τη
Θεσσαλονίκη «διαμετακομιστικό κόμβο» της Ευρώπης,
αφού η τεράστια αυτή ποσότητα της «λευκής κυρίας» δεν
προοριζόταν αποκλειστικά για την Ελλάδα. Μόνο τυχαίο
δεν είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο καρτέλ -με αφε-
τηρία την Κολομβία- ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της
διακίνησης κοκαΐνης παγκοσμίως, ενώ η DEA έχει πληρο-
φορίες για τη δράση του και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά λι-
μάνια. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση λιμανιού στην

Ιταλία, όπου -και πάλι σε φορτίο με μπανάνες- εντοπίστη-
καν 654 κιλά από τη «λευκή κυρία». 

Παράλληλα, η Δίωξη Ναρκωτικών τρέχει έρευνα και σε
εθνικό επίπεδο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα άτομα -
οι μεσάζοντες- που θα «ψώνιζαν» από το καρτέλ της Θεσ-
σαλονίκης και θα αναλάμβαναν να σπρώξουν την κοκαΐνη
στα κοσμοπολίτικα στέκια και… ρουθούνια! Στο «μικρο-
σκόπιο» βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ
των τεσσάρων συλληφθέντων, αν και πρόκειται για άτομα
που λάμβαναν αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας. 

Κ. ΠΑΠ.

Θεσσαλονίκη:  Έρευνες για τον «σύγχρονο Εσκομπάρ» και τη «λευκή κυρία»

Ενέδρα θανάτου για 22χρονο
πατέρα νεογέννητου βρέφους
από 45χρονο συντοπίτη του
για κτηματικές διαφορές - 
Η σπαρακτική μαντινάδα 
της αδελφής του θύματος
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Θρήνος και φόβος για βεντέτα

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



TΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ16

Τζανάκης: «Τα στελέχη Ο4 και Ο5 της Covid
που επικρατούν είναι εξαιρετικά νοσογόνα»
O καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης μίλησε στο Μega για την αύξηση των κρουσμά-
των κορονοϊού και για την άρση των μέτρων. «Εδώ και μέρες έχουμε προειδοποιήσει ότι επίκει-
ται μια έξαρση, η οποία οφείλεται στο ότι έχουμε χαλαρώσει, στο δυναμικό των επαφών μας
συμμετέχοντας σε κοινωνικές εκδηλώσεις και στις διακοπές. Υπάρχουν δυνατότητες επαφών
όπου δεν υπάρχει η κατάλληλη προφύλαξη, οι οποίες οδηγούν σε αυτά τα απο-
τελέσματα», ανέφερε αρχικά.
Για τα στελέχη Ο4 και Ο5, ο κ. Τζανάκης είπε πως «τα δύο αυτά στελέχη
έχουν επικρατήσει σχεδόν πλήρως πλέον, και αυτή τη στιγμή στο 30%-
40% του πληθυσμού υπάρχει μια εικόνα αυξανόμενου δείκτη μεταδο-
τικότητας, και είναι ο κεντρικός τομέας Αθηνών, όλη σχεδόν η Αττική, ο
Πειραιάς, η Κρήτη. Μιλάμε για ένα ποσοστό που έχει ανοδική τάση.
Πολλά κρούσματα δεν προσμετρώνται, λόγω του ότι δεν πάνε να το δηλώ-
σουν. Εάν αυτά τα στελέχη ακολουθήσουν το μοτίβο της Ο2, τότε δεν θα έχουμε
πίεση στο υγειονομικό σύστημα», πρόσθεσε.
«Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια εξισορρόπηση ως προς τους διασωληνωμένους. Όσον αφορά
τα μέτρα, κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει τι μπορεί να γίνει, ωστόσο, αν όλοι τηρήσουμε το
μέτρο της ατομικής ευθύνης και διατηρήσουμε τη μάσκα όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει ανασφα-
λές επιδημιολογικό περιβάλλον, δεν θα χρειαστεί να παρθούν οριζόντια μέτρα απομόνωσης.
Πρέπει να δείξουμε τη στοιχειώδη ατομική ευθύνη», κατέληξε. 

Της Εύης Πανταζοπούλου

Π
λησιάζει η ώρα του μηχανο-
γραφικού δελτίου για περίπου
100.000 υποψηφίους οι οποίοι
συμμετέχουν στις φετινές πα-

νελλαδικές εξετάσεις. Και μπορεί παρα-
δοσιακά, όπως κάθε χρόνο, οι περιζήτη-
τες σχολές (Ιατρικές, Νομικές, Οικονομι-
κές, κ.λπ.) να πρωταγωνιστούν στις προτι-
μήσεις των μαθητών, ωστόσο, υπάρχουν
τμήματα με χαμηλότερη βάση εισαγωγής
αλλά πληθώρα επαγγελματικών προοπτι-
κών. Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν και τα
Τμήματα Φυσικής, συνολικά επτά, σε
Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ιωάννινα, Καβάλα και Λαμία, με εύρος βά-
σεων από 9.329 έως 15.834 μόρια. 

Ο Θοδωρής Θεοτόκης, σύμβουλος
σπουδών της «Orientum Σύμβουλοι Στα-
διοδρομίας», παρουσιάζει αναλυτικά τους
τομείς όπου μπορεί να απασχοληθεί ένας
απόφοιτος Φυσικών Τμημάτων. Συγκεκρι-

μένα, καθώς όλα τα τμήματα περιλαμβά-
νουν στο πρόγραμμα σπουδών τους μαθή-
ματα όπως η Γενική Φυσική και τα Μαθη-
ματικά, η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας,
η Μηχανική, ο Ηλεκτρομαγνητισμός, η

Κβαντική Μηχανική
και η Στατιστική Φυσική,
οι απόφοιτοί τους μπορούν να στραφούν
σε τομείς όπως η Αστροφυσική, Αστρονο-
μία και Μηχανική, η Φυσική Περιβάλλον-
τος και Μετεωρολογίας, η Ατομική, Μο-
ριακή και Οπτική Φυσική, η Πυρηνική Φυ-
σική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
και η Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης.

Ειδικότητες με ζήτηση
Βεβαίως, οι απόφοιτοι των τμημάτων

Φυσικής μπορούν να απασχοληθούν ως
εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση και ερευνητές, ή να εργαστούν και
ως ακτινοφυσικοί (υπεύθυνος ακτινοπρο-

στασίας σε νοσοκομεία και ιατρικά εργα-
στήρια ακτινοβολιών), ραδιοηλεκτρολό-
γοι, μετεωρολόγοι, αστρονόμοι-αστροφυ-
σικοί, αναλυτές δεδομένων ή ειδικοί σε
θέματα μηχανικής εκμάθησης. Πρόκειται
για ειδικότητες ήδη με μεγάλη ζήτηση,
που αναμένεται να κορυφωθεί τα επόμενα
χρόνια. Εφόσον κάποιος υποψήφιος σκο-
πεύει να πραγματοποιήσει και μεταπτυ-
χιακό, θα μπορούσε να απασχοληθεί, με-
ταξύ άλλων, ως ειδικός ανάπτυξης θαλάσ-
σιων τεχνολογιών (μεταπτυχιακό στη
Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία) ή ως
αναλυτής οικονομικών δεδομένων (μετα-
πτυχιακό στην Οικονομική Φυσική). 

Τέλος, ένας απόφοιτος τμήματος Φυσι-
κής μπορεί να γίνει δεκτός σε μεταπτυ-
χιακά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη,
τη ρομποτική και τη νανοτεχνολογία και
να απασχοληθεί σε σχετικές θέσεις που
προβλέπεται να έχουν ζήτηση τα επόμε-
να χρόνια.

Φθάνει η ώρα του μηχανογραφικού

Ο σύμβουλος σπουδών
της «Orientum Σύμβουλοι
Σταδιοδρομίας», Θοδωρής
Θεοτόκης, αναλύει τους τομείς
όπου μπορεί να απασχοληθεί
ένας απόφοιτος 
Φυσικών Τμημάτων

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Επικοινωνιολόγος

333+1
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E
να ακόμα παράδοξο της εποχής
μας αναδεικνύουν στοιχεία που
έφερε στο φως ο κ. Βαγγέλης
Μπεκιάρης, διευθυντής του Ιν-

στιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δι-
κτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο του 5ου Συ-
νεδρίου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμ-
φωνα με αυτά, παρότι η τιμή της βενζίνης
συνεχίζει την ανοδική της πορεία, ξεπερ-
νώντας σε πολλά πρατήρια της Αττικής τα
2,40 ευρώ, οι πολίτες εξακολουθούν σε
μεγάλο ποσοστό να μην επιλέγουν τη λύ-
ση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Οι πρόσφατες παραινέσεις των ειδι-
κών να αποφεύγουν τα μέσα μεταφοράς
τα τελευταία χρόνια για τις μετακινήσεις
τους λόγω της πανδημίας φαίνεται ότι
ακόμα και στις ημέρες ύφεσης του κο-
ρονοϊού είναι ένας βασικός λόγος να μην
τα επιλέγουν πολλοί για τις καθημερινές
τους μετακινήσεις. Αυτό που παρατηρεί-
ται είναι να έχει μειωθεί σημαντικά και ο
αριθμός των μετακινούμενων ανά ΙΧ
έχοντας φτάσει στο 1,1. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι κάθε αυτοκίνητο μετακινεί-
ται μόνο με τον οδηγό του.

Ο κ. Μπεκιάρης έδωσε μια πιθανή εξή-
γηση στο φαινόμενο: «Αφενός οι πολίτες
βγήκαν ιδιαίτερα πιεσμένοι από την πε-
ρίοδο της πανδημίας, αφετέρου θεω-

ρούν ότι η κατάσταση με την
ακρίβεια στα καύσιμα θα είναι χειρότερη
και όχι καλύτερη από το φθινόπω-
ρο και μετά, κατά συνέπεια βλέ-
πουν έστω και με δυσκολίες
ένα παράθυρο ευκαιρίας για
να διεκπεραιώσουν δουλειές
που άφησαν πίσω, αλλά και να
διασκεδάσουν όσο μπορούν αυ-
τήν την περίοδο».

Μόνο το 30% κινείται με μέσα
Οι ειδικοί στα θέματα συγκοινωνιών

σημειώνουν ότι σήμερα με τα ΜΜΜ με-
τακινείται μετά βίας το 30% των επιβατών.
Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το ποσο-
στό αυτό να φτάσει στο 35% εντός του
2023 και μεσοπρόθεσμος το 40%, ποσο-
στό βέβαια το οποίο κάλυπτε το συγκοι-
νωνιακό σύστημα της Αθήνας την περίο-
δο του 2004. Η πανδημία ήρθε να υπεν-
θυμίσει ότι τα πράγματα μπορούν να γί-
νουν και… χειρότερα για τα δημόσια μέ-
σα, ενώ η επιστροφή στην κανονικότητα
μετά τη μεγάλη «φυγή» των πολιτών από

τις αστικές συγκοινωνίες καθυστερεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρου-

σίασε ο κ. Μπεκιάρης, τα μέσα στα-
θερής τροχιάς στην Αθήνα κατά-
φεραν να ανακτήσουν το 70%-
80% της επιβατικής τους κίνη-
σης, αλλά στα λεωφορεία δεν

έχουν επιστρέψει ακόμα οι μισοί
επιβάτες, με την ανάκαμψη να μην

υπερβαίνει το 50%.
Στη Θεσσαλονίκη, η οποία εξυπηρε-

τείται μόνο με λεωφορεία, την περίοδο
της πανδημίας τα χρησιμοποιούσε μόνο
το 25%-30% των επιβατών, ενώ και τώρα
χρήση κάνει μόνο το 45%, με τα έσοδα να
εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλά,
από 42,5 εκατ. ευρώ το 2019 στα 14,7
εκατ. το 2020 και στα 12,1 εκατ. ευρώ το
2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕΤ
για την Αθήνα αναφορικά με την εξέλιξη
της χρήσης των ΜΜΜ στη μετά Covid-19
εποχή προκύπτει: Τα δημόσια ΜΜΜ
ανακτούν σταδιακά μερίδιο κυκλοφο-
ρίας, αλλά υπολείπονται ακόμα του επι-
πέδου που είχαν το 2019. Οι φόρτοι κυ-

κλοφορίας, παρά τις αυξήσεις των τιμών
στα καύσιμα, βαίνουν αυξανόμενοι κατά
περίπου 12% και τις ώρες αιχμής η αύξη-
ση μπορεί να φτάνει έως και το 25%.

«Περπατήστε, πάρτε ποδήλατο, πατίνι»
Η λύση, σύμφωνα με τον κ. Μπεκιάρη,

βρίσκεται στην όσο το δυνατό μεγαλύτε-
ρη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφο-
ράς για μικρές διαδρομές, όπως ηλε-
κτρικό ποδήλατο, πατίνι, κοινόχρηστα
μέσα μεταφοράς-συνεπιβατισμού, και
δημιουργία ολοκληρωμένων συνδυα-
στικών αλυσίδων μετακίνησης στις πό-
λεις μέσω διασύνδεσης της αστικής
συγκοινωνίας με ευέλικτα δημόσια μέ-
σα με βάση τη ζήτηση για το πρώτο και
το τελευταίο μίλι μιας διαδρομής: «Δεν
έχουμε την κουλτούρα να περπατήσου-
με το πρώτο και το τελευταίο μίλι μιας
διαδρομής. Άρα, αυτό είναι η λύση. Όσο
για τον συνεπιβατισμό που τώρα θεσμο-
θετείται στο εξωτερικό, οι Έλληνες
έχουμε πρώτοι την πατέντα από την εδώ
και χρόνια κοινή χρήση του ταξί», είπε
χαρακτηριστικά. 

Γιατί οι Έλληνες
δεν μπαίνουν
πλέον στα ΜΜΜ

Παρά την ακρίβεια στα καύσιμα
επιμένουν να κινούνται με το ΙΧ
τους - Τι εξηγήσεις δίνει 
ο διευθυντής του Ινστιτούτου
Βιώσιμης Κινητικότητας 
και Δικτύων Μεταφορών
Βαγγέλης Μπεκιάρης

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Βόρειο Αιγαίο
Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλι Αιγαίου

Με στόχο την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού στο Βό-
ρειο Αιγαίο και τη γενικότερη αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος, η οικεία περιφέρεια συνδιοργανώνει με τον Πα-
νελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) το
59ο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλι Αιγαίου. Είναι ένας ιστιοπλοϊκός
αγώνας με μακρά ιστορία που διοργανώνεται εδώ και πενήντα
χρόνια κάθε καλοκαίρι από τον ΠΟΙΑΘ και αποτελεί το παλαι-
ότερο και λαμπρότερο ιστιοπλοϊκό γεγονός στον ελληνικό χώ-
ρο, ενώ χαρακτηρίζεται ως θαλάσσιος μαραθώνιος. «Η περι-
φέρεια στέκεται αρωγός και στηρίζει αυτόν τον σημαντικό θε-
σμό, αφιερωμένο στη μνήμη της τραγικής γενοκτονίας. Η ανά-
πτυξη του αθλητικού τουρισμού, ως ειδική μορφή τουρισμού
μαζί με τη θεσμοθέτηση και καθιέρωση μεγάλων αθλητικών
διοργανώσεων αποτελεί πρωταρχικό στόχο», δήλωσε ο περι-
φερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης.

Αλεξανδρούπολη

Στους 162 ΟΤΑ με σχέδιο
βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Μεταξύ των 162 δήμων της χώρας που χρηματοδοτούνται
από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι και ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης. Στόχος του ΣΒΑΚ είναι κυκλοφοριακές παρεμ-
βάσεις που θα τηρούν τις βασικές αρχές της βιώσιμης κινη-
τικότητας και θα στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμό-
τητας κατοίκων και επισκεπτών και γενικότερα στην ανα-
βάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. 

Έντονη και ενεργή υπήρξε η παρουσία και συμμετοχή της περιφερειάρχου
Ιονίων Νήσων, έμπειρης πολιτικού στην Ευρώπη, πρώην ευρωβουλευτού και

αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδης Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου στο Στρασβούργο για τη νησιωτική πολιτική της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Κράτσα-Τσαγκαροπούλου στη συνάντηση
εργασίας με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα,

την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Ελίζα Φερέιρα, τον πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ευρωβουλευτή Γιουνού Ομάρτζι και άλλους

ευρωβουλευτές και επιτρόπους τόνισε τη διαφορετικότητα μεταξύ των
νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης, αλλά και τα βασικά κοινά προβλήματα
και μειονεκτήματα ανάπτυξης που τις χαρακτηρίζουν. Εκπροσωπώντας τις

νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδας, υποστήριξε πως η νησιωτική πολιτική
της ΕΕ, όπως και των κρατών-μελών, είναι ατελής, «για αυτό απαιτείται

αξιολόγηση των μέτρων που έχουν αποσπασματικά εφαρμοσθεί υπέρ των
κρατών, ενώ η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το άρθρο 174 δίνει

πολλές δυνατότητες νομοθετικές και πολιτικές για τη λήψη άλλων, ποικίλων
ευνοϊκών ρυθμίσεων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής». 

Ψαρά 

Στο Μέγαρο Μαξίμου
οι δήμαρχοι μικρών
νησιωτικών δήμων

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθεί αύριο, Τε-
τάρτη 15 Ιουνίου, ο δήμαρχος Ηρωικής Νή-
σου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος και θα
έχει συνάντηση εργασίας με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση
θα συμμετάσχουν και οι δήμαρχοι Ακριτικών
και Μικρών Νησιών, καθώς στην παρούσα
χρονική περίοδο η ανάπτυξη και η ευημερία
των νησιών μας αποτελούν μονόδρομο και η
θεσμοθέτηση πολιτικών για τη βιωσιμότητά
τους αποτελεί άμεση και ύψιστη προτεραι-
ότητα. Θέμα συζήτησης θα είναι τα « Έργα
περιφερειακής ανάπτυξης σε Μικρούς Νη-
σιωτικούς Δήμους (έως 3.000 κατοίκων)»,
καθώς σε αυτούς τους μικρούς δήμους τα
προβλήματα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερα
της έκτασής τους.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ηράκλειο

Διεθνές συνέδριο
απελευθερωμένης αγοράς
ηλεκτρισμού 

Στο Ηράκλειο και σε αίθουσα του τοπικού Επιμελη-
τηρίου, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, θα
διεξαχθεί το Διεθνές Συνέδριο Θεμάτων Απελευθε-
ρωμένης Αγοράς Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη (DEMSEE), στις 20-21 Ιουνίου. Κεντρικό θέ-
μα θα είναι η «Εξέλιξη των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας και η Κλιματική Αλλαγή» με σχετικές εισηγή-
σεις για την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου και τη
λειτουργία δικτύων με μεγάλη διείσδυση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας. Το σύστημα της Κρήτης ενδια-
φέρει ιδιαίτερα και θα προβληθούν τα σημερινά επι-
τεύγματα, όπως το μακρύτερο στον κόσμο υποθαλάσ-
σιο καλώδιο για τη διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος με την Πελοπόννησο. Συμμετέχουν δώδεκα πα-
νεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς, ο ΑΔΜΗΕ, ο ΔΕΔ-
ΔΗΕ, η ΔΕΗ και φορείς από τέσσερις χώρες. Υπενθυ-
μίζεται πως το συνέδριο αυτό θεμελιώθηκε το 2005
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου συ-
στημάτων ηλεκτρικής ενέργειας υπό τη διεύθυνση
του τότε τακτικού καθηγητή ΤΕΙ Κρήτης Θαλή Μιχ.
Παπάζογλου. Έκτοτε, διοργανώνεται από μια Τοπική
Οργανωτική Επιτροπή, την οποία συνεπικουρεί μια
δεκαμελής διεθνής επιτροπή. 
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«Και πάλι αγώνες στην Ευρώπη για τα ελληνικά νησιά»
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου:



Σ
την τελική φάση μπήκε η προμή-
θεια εξοπλισμού ανακύκλωσης
που θα διανεμηθεί δωρεάν στους
δήμους της Αττικής μετά την υπο-

γραφή των σχετικών συμβάσεων από τον
πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ Βασίλη Κόκκαλη και
τους αναδόχους, παρουσία του περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη.

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής, ο πε-
ριφερειάρχης ζήτησε από τους αναδόχους
να οριστούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμ-
ματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί το τα-
χύτερο δυνατό ο αναγκαίος εξοπλισμός, ο
οποίος θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την
υλοποίηση του προγράμματος του ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου που στηρίζεται στις αρ-
χές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κυ-
κλικής Οικονομίας. Το Πρόγραμμα Χωρι-
στής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
προβλέπει την προμήθεια 15.500 κάδων
για χωριστή συλλογή χαρτιού, 580 υπόγει-

ων γωνιών ανακύκλωσης διαφόρων τύπων
2-4-5-6 θέσεων, 130 κέντρων ανακύκλω-
σης 3-4 θέσεων και 220 έξυπνων νησίδων
και οικίσκων ανακύκλωσης. Το κόστος του
εξοπλισμού υπολογίζεται στα 100 εκατ. ευ-
ρώ και έχει εξασφαλιστεί μέσω ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων.

Όπως τόνισε ο κ. Πατούλης: «Καλούμα-
στε να καλύψουμε σε τέσσερα πέντε χρό-
νια μια εικοσαετία καθυστερήσεων. Πρό-
κειται για έναν εξοπλισμό ο οποίος εξα-
σφαλίζεται με χρήματα που αντλεί η περι-
φέρεια από ευρωπαϊκά κυρίως προγράμ-
ματα και δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση
ούτε των δήμων ούτε των δημοτών. Στόχος
μας είναι εντός της επόμενης διετίας να
έχουμε τουλάχιστον διπλασιασμό των πο-
σοστών ανακύκλωσης στην Αττική και κά-
λυψη του στόχου του 50% της ανακύκλω-
σης το 2025. Η ταφή πρέπει να μειωθεί στο
10% ως το 2030».

Υπαίθριο εργαστήριο
κηπουρικής για παιδιά

Ο Δήμος Πετρούπολης πραγματοποίησε
υπαίθριο εργαστήριο κηπουρικής για παι-
διά, όπου οι «μικροί κηπουροί» της πόλης
έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για τη φύ-
ση και το περιβάλλον, συμμετέχοντας στη
δράση φύτευσης αρωματικών φυτών. Μέσα
στο ειδικά σχεδιασμένο φυσικό περιβάλλον,
τα παιδιά ανέλαβαν δράση παίζοντας με τα
χώματα, φυτεύοντας αρωματικά φυτά (θυ-
μάρι, ρίγανη και φασκόμηλο), συλλέγοντας
παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για τη φροντίδα και τις ιδιότητές τους από τους γεωπό-
νους του δήμου. Ακόμη, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία του πρα-
σίνου στη ζωή μας με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο, κυρίως όμως έμαθαν να προσφέ-
ρουν και να είναι υπεύθυνα για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

O «Πολιτισμός στις
Γειτονιές» κάνει
στάση στο Παγκράτι 
Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του
Athens Culture Net διοργανώνει
και υλοποιεί πολιτισμικές
δράσεις με ελεύθερη είσοδο στις
γειτονιές της Αθήνας! Μετά την
Κυψέλη, από σήμερα, 14 Ιουνίου,
έως και τις 30 του μήνα, 14 νέες
δράσεις έρχονται στο Παγκράτι.
Το Εθνικό Θέατρο και οι Λέσχες
Φιλίας του Δήμου Αθηναίων σε
συνεργασία με πολιτιστικούς
φορείς, καλλιτεχνικά σχήματα
και δράσεις δικτυώνονται και
συνεργάζονται φέρνοντας στο
Παγκράτι πρωτότυπες
πολιτιστικές δράσεις και
εργαστήρια. Έτσι, οι πλατείες
Προσκόπων, Βαρνάβα,
Μεσολογγίου μπαίνουν σε ρυθμό
καλοκαιρινό, με μουσικές,
χορωδίες, δρώμενα, ψηφιακές
προβολές. Όπως επισημαίνει ο
δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης: «Φέρνουμε τον
πολιτισμό στις γειτονιές.
Στηρίζουμε τη γειτονιά, το
ζωντανό κύτταρο της πόλης μας.
Αναδεικνύουμε την ξεχωριστή
ιστορία της, την
πολυπολιτισμικότητά της, τη
δυναμική της στο παρόν».

Εντατικοί καθαρισμοί
από τον ΣΠΑΥ
Με ακόμα πιο εντατικούς ρυθ-
μούς συνεχίζονται οι εργασίες
καθαρισμού, κλαδεύσεων και
απομάκρυνσης των πεσμένων
δέντρων στο περιαστικό μέτω-
πο του Βύρωνα και της Ηλιού-
πολης από τον Σύνδεσμο Προ-
στασίας και Ανάπτυξης Υμητ-
τού (ΣΠΑΥ). Μετά την πυρκαγιά
της προηγούμενης εβδομάδας,
καθημερινά επιχειρεί 14μελές
συνεργείο με μηχανήματα έρ-
γου και κλαδοτεμαχιστή, δημι-
ουργώντας μια καθαρή και
ασφαλή ζώνη στα σημεία επα-
φής του Υμηττού με τον αστικό
ιστό. Αντίστοιχα συνεργεία
έχουν αναπτυχθεί σε κάθε γω-
νιά του Υμηττού.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Τρεις υποψηφιότητες
στα βραβεία Bravo
Με τρεις υποψηφιότητες συμμετέχει
όπως κάθε χρόνο ο Δήμος Ελληνικού-
Αργυρούπολης στα βραβεία Bravo, τα
οποία έχουν ως στόχο την ανάδειξη των
πρωτοβουλιών και των δράσεων που
αναπτύσσονται από φορείς και δήμους.
Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους πολίτες
της περιοχής να στηρίξουν την προ-
σπάθεια του Δήμου Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης ψηφίζοντας τις τρεις υπο-
ψηφιότητές του στα βραβεία Bravo
2022. Οι υποψηφιότητες αφορούν,
πρώτον, τη δράση «Ζωντανεύοντας την
πόλη μας» που επέτρεψε στον δήμο να
μετατρέψει έναν δρόμο της πόλης σε
κοινωνικό κόμβο, δεύτερον, τη λει-
τουργία Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων
και, τρίτον, τη δράση για την «Προαγω-
γή της Ψυχικής και Σωματικής Υγείας
των Γυναικών».

Ημερίδα
ευαισθητοποίησης
για την αναδοχή

Με πρωτοβουλία του ΔήμουΑ-
γίων Αναργύρων-Καματερού πραγ-
ματοποιήθηκε ημερίδα για την ευαι-
σθητοποίηση και την ενημέρωση
του κοινού για τον θεσμό της αναδο-
χής. Όπως έγινε σαφές στην ημερί-
δα, στην Ελλάδα περίπου 1.600 παι-
διά φιλοξενούνται στα ιδρύματα και
από αυτά, μόλις το 5% πληροί τα κρι-
τήρια για υιοθεσία, αφού μόνο σε
αυτά έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν
υπάρχει σχέση μεταξύ τέκνου και
βιολογικής οικογένειας. Όμως, 4
στα 10 παιδιά που ζουν στα ιδρύματα
πληρούν τις προϋποθέσεις αναδο-
χής και περιμένουν εκείνον τον άν-
θρωπο που θα τα βγάλει από τη δο-
μή και θα τα εντάξει ουσιαστικά στην
κοινωνία. Όπως υπογράμμισε ο δή-
μαρχος Σταύρος Τσίρμπας, «χρει-
άζεται όλοι να ενώσουμε τη φωνή
και τις δυνάμεις μας, ώστε να δεί-
ξουμε έμπρακτα ότι τα παιδιά είναι η
προτεραιότητα όλων μας, γιατί είναι
το μέλλον αυτού του τόπου».
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Γίνεται πράξη η πράσινη 
μετάβαση της Αττικής



Με τη βοήθεια της εκπαιδευμένης
αστυνομικής σκυλίτσας ανίχνευσης ναρ-
κωτικών ουσιών Ρόξι συνελήφθη το
πρωί του Σαββάτου στις Σέρρες, από
αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Σερρών, ένας 39χρονος Πακιστα-
νός για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην
οικία του αλλά και σε χώρο δίπλα σε αυτή,
συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- ποσότητα ηρωίνης βάρους 200,6
γραμμαρίων,

- ποσότητα κοκαΐνης 3,33 γραμμαρίων 

- το χρηματικό ποσό των 165 ευρώ.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε

ότι σε βάρος του συλληφθέντος εκκρε-
μούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημ-
μελειοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλά-
κισης 3 ετών και 5 μηνών, για τα αδικήμα-
τα της εκβίασης και της παράνομης κατα-
κράτησης. 

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε
στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ο
οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή
Σερρών.

Τη συμβουλή του προς Άρη και ΠΑΟΚ να εκμεταλλευ-
τούν κάθε κονδύλιο από τα πολλά εκατομμύρια των κοινο-
τικών προγραμμάτων έδωσε ο Άγγελος Χαριστέας, με
αφορμή τις αναφορές του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη
στα γηπεδικά. Ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθη-
κε σε διαθέσιμα ευρωπαϊκά κεφάλαια για την κατασκευή
γηπέδων, τα οποία δεν θα πρέπει να μείνουν αναξιοποίητα
από τις διοικήσεις των ομάδων, καθώς είναι μοναδική ευ-
καιρία για να φτιάξουν τις υποδομές τους. 

Χαριστέας: Άρης και ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτούν τα κονδύλια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σχολιάστηκαν
οι ενδυματολογικές
επιλογές του Ράμα
«Φωτιά» σε μια κατά τα άλλα συνηθι-
σμένη και βαρετή φωτογραφία έβαλε ο
πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα
στη Σύνοδο των Δυτικών Βαλκανίων που
διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Οι γυναίκες
με τα συνηθισμένα επίσημα ρούχα και
οι άντρες με τα συνηθισμένα κοστούμια.
Την προσοχή έκλεψε, όμως, η επιλογή
γραβάτας και παπουτσιών του Έντι Ρά-
μα, ο οποίος συνδύασε το κοστούμι με
μια έθνικ γραβάτα και μαύρα sneakers.

Η σέλφι της Ζιούτα
με τον γιο της
και τον Κυριάκο
Στη Β’ Θεσσαλονίκης, η Κατερίνα Ζι-
ούτα ξεκίνησε ήδη τις περιοδείες της
μέσα από στοχευμένες εκδηλώσεις
που πραγματοποιεί για ασφαλιστικά
ζητήματα, καθώς θα ριχτεί στη μάχη
του σταυρού με τη ΝΔ στις εθνικές
εκλογές. Μάλιστα, στην πρόσφατη
επίσκεψη του πρωθυπουργού στη
Θέρμη, με αφορμή τη Σύνοδο για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Κατερίνα
Ζιούτα φωτογραφήθηκε παρέα με τον
γιο της και τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
στον οποίο εκμυστηρεύτηκε τον θαυ-
μασμό που τρέφει ο μικρός στο πρό-
σωπό του! 

Θέρμη: Ποιοι ήταν 
στη συνάντηση 
με τον πρωθυπουργό

Για περίπου μισή ώρα έμεινε κλει-
σμένος στο γραφείο του δημάρχου
Θέρμης, Θεόδωρου Παπαδόπουλου,
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Στην κλειστή αυτή συνάντηση
παρόντες ήταν κάποιοι λιγοστοί συ-
νεργάτες του δημάρχου, οι βουλευ-
τές Θόδωρος Καράογλου, Δημήτρης
Βαρτζόπουλος, Δημήτρης Κούβελας
και η επικεφαλής του γραφείου του
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη
Μαρία Αντωνίου.

Σέρρες: Με τη βοήθεια της Ρόξι έγινε 
η σύλληψη του 39χρονου ναρκέμπορα

Έτοιμο το τρίτο βιβλίο
του Θόδωρου Καράογλου
«Εντύπως και εντίμως», όπως πληροφορούμαι, θα
είναι ο τίτλος του τρίτου βιβλίο του Θόδωρου
Καράογλου. Μέσα στις σελίδες του θα
παρουσιάζονται μεταξύ άλλων δημοσιεύματα που
αφορούν τον βουλευτή της ΝΔ της Β’ Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης από το 1999 έως το 2020. Μάλιστα,
εκτός απροόπτου θα έχει 13 κεφάλαια, που είναι ο
αγαπημένος του αριθμός!

Βροχερή τελετή στο Μνημείο
Εθνικής Αντίστασης

Παρά την καταρρακτώδη βροχή διοργανώθηκε
κανονικά στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης,
μπροστά στο δημαρχείο Παύλου Μελά, η
εκδήλωση τιμής για τους πατριώτες που
εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 1944 από τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και τους
Έλληνες δωσίλογους συνεργάτες τους. Κάτω από
ομπρέλες έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων,
στην εκδήλωση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιάννης Αμανατίδης, ο
δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης
και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Έτρεξε στο τμήμα να πάρει 
πίσω το κλεμμένο φωτιστικό

Το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα έδωσε ο αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσα-
λονίκης Σωκράτης Δημητριάδης. Ο λόγος; Η κλοπή
ενός φωτιστικού σώματος από το σιντριβάνι στην
πλατεία Σιντριβανιού. Ο δράστης προέβη στο ξήλωμα
της μεταλλικής εγκατάστασης του φωτιστικού, ωστό-
σο λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη. Έτσι, ο αντιδή-
μαρχος κλήθηκε από τις Αρχές, προκειμένου να πα-
ραλάβει το φωτιστικό που κλάπηκε, ώστε οι αρμό-
διες υπηρεσίες του δήμου να προχωρήσουν στην
επανατοποθέτησή του.

Η «Genesis» δεν προκάλεσε
προβλήματα στους δήμους 

Σε επιφυλακή τέθηκαν οι δήμαρχοι του πολεοδο-
μικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης για την κα-
κοκαιρία «Genesis». Αρκετοί ήταν συνέχεια σε επι-
κοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, άλλοι με
τους αντιδημάρχους, άλλοι ξέμειναν στα γραφεία
τους για να παρακολουθούν από κοντά την πορεία
του φαινομένου… Ευτυχώς, όμως, τα έντονα καιρικά
φαινόμενα πέρασαν ξώφαλτσα από την πόλη και δεν
καταγράφηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.
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ον έλεγχο του τραπεζικού
λογαριασμού τους θα απο-
κτήσουν και πάλι οι συνε-
πείς οφειλέτες της εφορίας,

καθώς το υπουργείο Οικονομικών και
η ΑΑΔΕ σχεδιάζουν να ενεργοποι-
ήσουν μέχρι τις αρχές του 2023 τον
προοδευτικά ακατάσχετο λογαριασμό,
ένα μέτρο που εκτιμάται ότι θα συμβά-
λει στην ανάσχεση μιας νέας γενιάς
«κόκκινων» οφειλών στην εφορία.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι οφειλέ-
τες του Δημοσίου με την ένταξη των
χρεών τους σε ρύθμιση θα έχουν τη
δυνατότητα να χτίσουν προοδευτικά
έναν ακατάσχετο λογαριασμό.

Η ψηφισμένη διαδικασία προβλέπει
ότι, προκειμένου να «χτιστεί» αυτός ο
ακατάσχετος λογαριασμός, θα πρέπει
να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δό-
σεων της ρύθμισης, να υποβληθεί
ηλεκτρονική αίτηση στην οποία θα
αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού
για τον οποίο ζητείται περιορισμός της
κατάσχεσης, ενώ ειδικά για τα φυσικά
πρόσωπα ο περιορισμός της κατάσχε-
σης θα χορηγείται αποκλειστικά στον
δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λο-
γαριασμό.

Πώς θα λειτουργεί
Ο προοδευτικά ακατάσχετος λογα-

ριασμός λειτουργεί ως εξής: Φορο-
λογούμενος ο οποίος έχει υποστεί
κατάσχεση, καταβάλλοντας τουλάχι-
στον δύο δόσεις των ρυθμισμένων

οφειλών του, μπορεί τον τρίτο μήνα
να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου
ορίου. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι
το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ
προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των
ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων
δόσεων που εξοφλήθηκαν, το οποίο
πολλαπλασιάζεται με συντελεστές
από 3 έως και 4,5.

Ωστόσο, δεν θα είναι όλοι κερδισμέ-
νοι. Ουσιαστικά η ρύθμιση αφορά αυ-
τούς που η μηνιαία δόση της ρύθμισης
που εξυπηρετούν είναι μεγαλύτερη
των 400 ευρώ.

Αν η δόση είναι 500 ευρώ με την
εφαρμογή του πρώτου συντελεστή 3,
προκύπτει το νέο ύψος ακατάσχετου
λογαριασμού στα 1.500 ευρώ.

Όσο ο οφειλέτης είναι συνεπής, ο
συντελεστής θα αυξάνεται. Για παρά-
δειγμα, σε έναν φορολογούμενο ο

οποίος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του
με την πάγια ρύθμιση εξοφλώντας, για
παράδειγμα, 5 δόσεις των 500 ευρώ,
μπορεί να «κερδίσει» συντελεστή 3,8,
αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαρια-
σμό στα 1.900 ευρώ.

Τα όρια του ακατάσχετου αποφα-
σίζονται κάθε μήνα. Ισχύουν για
έναν μήνα από την ημερομηνία χο-
ρήγησής τους και ανανεώνονται μη-
νιαίως, εφόσον πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις. Αν ο φορολογούμενος, ο
οποίος έχει κερδίσει αύξηση ακατά-
σχετου λογαριασμού, χάσει τη ρύθμι-
ση οφειλών (εξαιτίας μη καταβολής
δύο συνεχόμενων δόσεων), χάνει τον
αυξημένο ακατάσχετο αλλά και το δι-
καίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό κα-
θεστώς, για κάθε οφειλέτη του Δημο-
σίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευ-

ρώ για τα ποσά των καταθέσεών του σε
έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε
ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα.

Αν ο μηνιαίος μισθός ή η μηνιαία
σύνταξη ή άλλο βοήθημα υπερβαίνει
τα 1.000 ευρώ αλλά δεν ξεπερνά τα
1.500 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση
ποσοστού 50% του τμήματος πάνω από
τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ
αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ
τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση του
συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500
ευρώ ποσού.

«Ανάσα» για χιλιάδες
επιχειρήσεις - Θα συμβάλει
στην ανάσχεση μιας νέας
γενιάς «κόκκινων»
οφειλών στην εφορία

Έρχεται ο ακατάσχετος λογαριασμός

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φό-
ρου μεταβίβασης, γονικών παροχών και δωρεών, η
ΑΑΔΕ δρομολογεί και την αυτόματη ενημέρωση του
Ε9 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της πλατ-
φόρμας myProperty. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολο-
γούμενοι που αποκτούν, πωλούν ή μεταβιβάζουν ακί-
νητα με γονική παροχή ή δωρεά και υποβάλλουν τις
σχετικές δηλώσεις μέσω του myProperty θα απαλλα-
γούν από την υποχρέωση να δηλώνουν τις αλλαγές
που έχουν επέλθει στην περιουσιακή εικόνα τους. Το

Ε9 θα ενημερώνεται αυτόματα.  Το μέτρο θα ενεργο-
ποιηθεί εντός του 2022. Συνεπώς, για μεταβιβάσεις
ακινήτων που ολοκληρώνονται μέσω της εφαρμογής
myProperty της ΑΑΔΕ (γονικές παροχές, δωρεές και
αγοραπωλησίες) «καταργείται» η υποβολή δήλωσης
Ε9, αφού θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση στην περι-
ουσιακή κατάσταση των φορολογούμενων. Πάντως,
οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν όσες
τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 κρίνουν αναγκαίες για
τη διαμόρφωση ορθής περιουσιακής εικόνας. Εάν

μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δή-
λωσης διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, με αποτέ-
λεσμα να μην απεικονίζεται ορθά η περιουσιακή ει-
κόνα για το συγκεκριμένο έτος, θα μπορούν να υπο-
βάλουν άμεσα νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, όταν
στο έτος αυτό δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού
φόρου. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι με τη νέα
αυτοματοποιημένη διαδικασία οι φορολογούμενοι
γλιτώνουν τα λάθη που σε ορισμένες περιπτώσεις με-
γεθύνουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Η ΑΑΔΕ δρομολογεί και την αυτόματη συμπλήρωση του Ε9



Σ
ε τουλάχιστον 300 εκατ. δο-
λάρια, ή 285 εκατ. ευρώ,
ανέρχονται οι επιχειρηματι-
κές συμφωνίες που κλείστη-

καν στα φετινά «Ποσειδώνια», στα
οποία σημειώθηκε ρεκόρ επισκεψι-
μότητας. 

Η μεγαλύτερη συμφωνία που κλεί-
στηκε αφορά την παραγγελία της Ma-
ran Gas Maritime στην Daewoo Ship-
building για δύο πλοία μεταφοράς
LNG, αξίας 233,7 εκατ. δολαρίων. Από
την άλλη πλευρά, ο διεθνής διαπι-
στευμένος νηογνώμονας DNV, ο οποί-
ος εδρεύει στη Νορβηγία, υπέγραψε
μνημόνιο συνεργασίας με τη Saronic
Ferries για την ανάπτυξη ενός ηλε-
κτρικού πλοίου στην Ελλάδα από το
2026. Παράλληλα, επισημοποιήθηκαν
στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή
της Capital Ship Management και της
Lloyd’s Register, που ανακοίνωσαν
την πρόθεσή τους να δοκιμάσουν νέα
βιοκαύσιμα σε ένα πιλοτικό έργο στο
διαχειριζόμενο από την Capital VLCC,
Apollonas (300.000dwt).

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε η
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ των λιμένων Θεσσαλονίκης -
Πάτρας, από τους Θάνο Λιάγκο, εκτε-

λεστικό πρόεδρο ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ, και
Παναγιώτη Τσώνη, διευθύνοντα σύμ-
βουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ της
ΟΛΠΑ ΑΕ. Τα δύο λιμάνια, μέσω της
συνεργασίας αυτής, θα δώσουν βάρος
στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολο-
γιών, στην καλύτερη προετοιμασία
των λιμένων στα νέα περιβαλλοντικά
δεδομένα καθώς και σε νέες επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες.

Η φετινή ναυτιλιακή έκθεση «Πο-
σειδώνια 2022» αποτελεί σταθμό για
την ελληνική οικονομία και τις προ-
οπτικές της, μέσα σε μια περίοδο
όπου η εμπορική ναυτιλία δεσπόζει
στον παγκόσμιο χάρτη των μεταφο-
ρών, εμφανίζοντας τζίρους, κέρδη
και νέες παραγγελίες πλοίων, πολ-
λών δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέ-
ον, οι διοργανωτές κατέγραψαν φέ-
τος αύξηση 7% του χώρου των εκθε-
τών σε σχέση με τις δύο προηγούμε-
νες εκθέσεις (το 2020 και το 2018),
ενώ οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά

18% και ανήλθαν σε 27.000, έναντι
23.000 στην προηγούμενη έκθεση.
Μάλιστα, οι διοργανωτές προβλέ-
πουν ότι το 2024 τα «Ποσειδώνια» θα
πάνε για νέο ρεκόρ. Σύμφωνα με τον
διευθύνοντα σύμβουλο της Ποσει-
δώνια ΑΕ Θεόδωρο Βώκο, η φετινή
έκθεση ήταν μακράν η πιο επιτυχη-
μένη, επισημαίνοντας ότι «η καινοτο-
μία που παρουσιάστηκε στους χώ-
ρους της έκθεσης ήταν πράγματι
πρωτοποριακή», και εκφράζοντας
την ευγνωμοσύνη του για την υπο-
στήριξη της παγκόσμιας ναυτιλιακής
κοινότητας. 

Στη φετινή ναυτιλιακή έκθεση τιμή-
θηκε για την προσφορά του ο επί 13
χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης,
τον οποίο ευχαρίστησε η νέα πρό-
εδρος Μελίνα Τραυλού για την εμπι-
στοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Ο προαστιακός
Δ. Αττικής φέρνει
κοντά το κέντρο
της Αθήνας» 
Αντίστροφη μέτρηση σήμανε για τον
Προαστιακό Σιδηρόδρομο Δυτικής
Αττικής, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο

υφυπουργός Υποδο-
μών Γιώργος Καρα-

γιάννης, η δημο-
πράτησή του ανα-
μένεται εντός του
καλοκαιριού. 

Ο προαστιακός θα
αλλάξει τις μετακινή-

σεις στο λεκανοπέδιο, φέρνοντας το
κέντρο της Αθήνας πιο κοντά και
εξασφαλίζοντας τη διασύνδεση των
περιοχών αυτών με το αεροδρόμιο,
τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηρο-
δρομικό δίκτυο.
Το έργο αφορά τη γραμμή Άνω Λιό-
σια-Ελευσίνα-Μέγαρα με την ταυ-
τόχρονη αξιοποίηση ενός τμήματος
της παλιάς μετρικής γραμμής Αθη-
νών-Κορίνθου, η οποία έχει τεθεί
εκτός λειτουργίας εδώ και 15 χρό-
νια.
Η νέα ηλεκτροκινούμενη γραμμή,
36 χλμ., προαστιακού σιδηροδρό-
μου θα ξεκινά από τα Άνω Λιόσια, θα
περνά από τον Ασπρόπυργο, την
Ελευσίνα και θα τερματίζει στα Μέ-
γαρα, με προϋπολογισμό που θα αγ-
γίξει τα 85.000.000 ευρώ.
«Τόσο η Δυτική Αττική όσο και η Δυ-
τική Αθήνα χρειάζονται ενίσχυση
ως προς τις συγκοινωνιακές υποδο-
μές», δήλωσε ο Γιώργος Καραγιάν-
νης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθ-
μό, και σε αυτήν την κατεύθυνση
αναμένεται να συμβάλει και η επέ-
κταση της γραμμής 2 του μετρό προς
το Ίλιον, η οποία θα προκηρυχθεί
έως το τέλος του έτους, ενώ εκτιμά-
ται ότι η επιβατική κίνηση των τριών
νέων σταθμών θα φτάνει τις 51.000
επιβάτες ημερησίως.
Ένα έργο επίσης ζωτικής σημασίας
για τη Δυτική Αττική είναι και η σύν-
δεση της Δυτικής Περιφερειακής
Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική
Οδό Αθηνών - Κορίνθου και η ολο-
κλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά.
Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο
έλαβε μια σειρά μέτρων και μεταρ-
ρυθμίσεων, ώστε να αντιμετωπι-
στούν οι επιπτώσεις από τη μεγάλη
αύξηση στις τιμές των υλικών, με
σκοπό να διασφαλιστούν η συνέχι-
ση και η ολοκλήρωση των έργων.

Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Ρεκόρ επισκεπτών -
Τιμήθηκε για την
προσφορά του 
ο Θεόδωρος Βενιάμης

Κλείστηκαν deals άνω 
των 300 εκατ. δολαρίων

Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν Ι Α
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του Μιχάλη Μαστοράκη

«Φ
ως στο τούνελ» παρά
τις αλλεπάλληλες -
πέντε στη σειρά- πα-
ρατάσεις βλέπει πλέ-

ον ο διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ για
τους έξυπνους μετρητές, καθώς σή-
μερα 14 Ιουνίου προγραμματίζεται η
αποσφράγιση των φακέλων των υπο-
ψήφιων επενδυτών.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση
του ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν ολοκλήρωσης
της διαδικασίας κατάθεσης των φα-
κέλων, το ενδιαφέρον επενδυτών
καταγράφεται ιδιαίτερα έντονο και
«διεθνές». Συγκεκριμένα, λόγος γί-
νεται για επενδυτές από ΗΠΑ, Ευρώ-
πη και Ασία.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν η
αμερικανική Itron, η Elster του διε-
θνούς βιομηχανικού ομίλου Honey-
well με έδρα τις ΗΠΑ, η Landis+Gyr
με έδρα την Ελβετία, η Iskraemeco με

έδρα τη Σλοβενία, η Gridspertise του
ιταλικού Ομίλου Enel, η Intrasoft In-
ternational, μέλος του δανέζικου ομί-
λου πληροφορικής Netcompany, και η
ελληνική Protasis.

Τελειώνουν τα παλιά ρολόγια
Ο συνολικός προϋπολογισμός του

έργου εκτιμάται στα 830 εκατ. ευρώ
και αυτό θα υλοποιηθεί κλιμακωτά σε
βάθος 8ετίας με ορίζοντα περάτωσης
το 2030. Εφόσον τηρηθούν τα χρονο-
διαγράμματα, τότε στο τέλος της δε-
καετίας θα έχουν «κουμπώσει» στο
δίκτυο περίπου 7,5 εκατ. νέοι έξυπνοι
μετρητές, αντικαθιστώντας τα παμπά-
λαια ρολόγια με τα οποία μετριέται
ακόμη η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας. Βάσει σχεδίου προβλέπε-
ται κάθε χρονιά να τοποθετείται κα-
θορισμένος αριθμός μετρητών, χωρίς
αυτό να σημαίνει και ότι θα τηρηθούν
οι χρόνοι, αφού οι παρατάσεις έχουν
πάει πίσω το έργο.

Για φέτος η αρχική πρόβλεψη του
διαγωνισμού έκανε λόγο για εγκατά-
σταση 300.000 μετρητών (στόχος προ-
φανώς που θα αναθεωρηθεί), ενώ ο
αριθμός ανεβαίνει στους 500.000 για
το 2023, στους 800.000 για το 2024,
στο 1 εκατομμύριο για το 2025 και το
2026, σε 800.000 για το 2027, επίσης 1
εκατομμύριο για το 2028 και το 2029
και σε 900.000 μετρητές για το 2030.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές
Η αποξήλωση των παλιών και η εγ-

κατάσταση των νέων μετρητών θα ολο-
κληρωθούν σε διάστημα πέντε ετών. Η
λειτουργία των ευφυών συστημάτων
μέτρησης αναμένεται να οδηγήσει
τους καταναλωτές στη νέα εποχή της
δικής τους παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (ΑΠΕ, net metering) μέσω
των ΦΟΣΕ αλλά και της αποθήκευσης
ενέργειας (ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
μπαταρίες). Οι ίδιοι θα ειδοποιούνται
απευθείας από τον προμηθευτή για τις

ώρες χαμηλής χρέωσης κατά τη διάρ-
κεια της μέρας ώστε να προσαρμόζουν
ανάλογα την κατανάλωσή τους.

Οι προμηθευτές θα μπορούν να δια-
μορφώνουν ανταγωνιστικότερα τιμο-
λόγια και προϊόντα με βάση το προφίλ
των πελατών τους, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ θα
έχει πια μια εποπτεία και έναν έλεγχο
του δικτύου της χαμηλής τάσης σε
πραγματικό χρόνο. 

Ανοίγουν σήμερα 
οι φάκελοι των 7
επενδυτών που συμμετείχαν
στον διαγωνισμό για το έργο
που θα υλοποιηθεί
κλιμακωτά σε βάθος 8ετίας
και έχει συνολικό
προϋπολογισμό 
830 εκατ. ευρώ

Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να παρ-
θούν οι τελικές αποφάσεις από πλευράς
ΕΛΠΕ για τις έρευνες υδρογονανθράκων
στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης,
όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος
των Ελληνικών Πετρελαίων Ανδρέας Σιά-
μισιης κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής
συνέλευσης μετόχων της εταιρείας που πραγμα-
τοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη.

«Αποφεύγοντας» να απαντήσει για το θέμα απο-
χώρησης της Total από την κοινοπραξία με την
ExxonMobil και τα ΕΛΠΕ, επιβεβαίωσε ωστόσο πως

οι συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων συ-
νεχίζονται κανονικά. 

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «μέσα
στους επόμενους έναν με δύο μήνες θα
έχουμε και μία εξέλιξη». 
Λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο διευθύνων

σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων Άρης Στεφάτος με

δηλώσεις του στην ΕΡΤ είχε κάνει γνωστό με αφορ-
μή την αποχώρηση της Total πως «χρειάζεται ένας
επενδυτής». Και με τον τρόπο αυτό φωτογράφισε
την προσπάθεια προσέλκυσης ξένου ομίλου που θα

πάρει τη θέση των Γάλλων στο κοινοπρακτικό σχήμα
της Κρήτης.

Αν επιβεβαιωθούν και τα σενάρια αποχώρησης
και της ExxonMobil από τις παραχωρήσεις της Κρή-
της, τότε η ανάγκη για την έλευση μεγάλου παίκτη
είναι μεγαλύτερη.

Ωστόσο, ο κ. Σιάμισιης επανέλαβε τη δέσμευση
των Ελληνικών Πετρελαίων περί διενέργειας πρό-
σθετων σεισμικών ερευνών στα δύο θαλάσσια
μπλοκ προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο
υπάρχει εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. 

Μ. ΜΑΣΤ.

ΕΛΠΕ: Πριν από το τέλος του καλοκαιριού οι εξελίξεις για τα κοιτάσματα της Κρήτης

Ξεκινά το μεγάλο 
project για 7,5 εκατ. 
«έξυπνους μετρητές»
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Ε
ντείνεται ο προβληματι-
σμός για τη μεσοβραχυ-
πρόθεσμη πορεία του ελ-

ληνικού χρηματιστηρίου μετά την
απότομη προσγείωση της προ-
ηγούμενης Παρασκευής. Η συγ-
κεκριμένη συνεδρίαση αφαίρεσε
από τη συνολική κεφαλαιοποίηση
της εγχώριας χρηματιστηριακής
αγοράς περίπου 1,9 δισ. ευρώ. Από
εκεί και πέρα, σε εβδομαδιαία βά-
ση ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε
απώλειες 3,83%. Στο ίδιο διάστημα
ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών
σημείωσε πτώση 8,12%. Από την
αρχή του χρόνου ο Γενικός Δεί-
κτης υποχωρεί κατά 3,45% και ο
τραπεζικός κατά 1,32%. Τεχνικά
όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλει-
σίματα χαμηλότερα των 899 - 883,
όπου συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και
200 ημερών, ο εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων δεν θα μπορεί να απο-

κλείσει υποχώρηση προς τις 843
και 818 - 784 μονάδες (σπεύδουν
οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Σε
περίπτωση ανοδικής διαφυγής
υψηλότερα των 904, οι αγοραστές
μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο
τις 931, 944 και 950 μονάδες. Για

τον FTSE25 χάθηκε η σημαντική
ζώνη στήριξης 2.170 - 2.135 (συγ-
κλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημε-
ρών, αλλά και ο εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων) και οι τελευταίες ελ-
πίδες των αγοραστών εναποτίθεν-
ται στις 2.010 μονάδες. 

Η Intracom Telecom εξοπλίζει
υπαίθριο ορυχείο της Αφρικής

Την ολοκληρωμένη λύση σταθερής
ασύρματης πρόσβασης της Intracom T-
elecom, αποτελούμενη από τα ραδιοσυ-
στήματα πολυσημειακής (PtMP) τεχνο-
λογίας WiBAS™ και την πλατφόρμα u-
niMS™, προμηθεύτηκε και εγκατέστησε
εταιρεία εκμετάλλευσης ενός από τα με-
γαλύτερα ορυχεία παγκοσμίως, το οποίο
βρίσκεται στην Υποσαχάρια Αφρική,
όπως ανακοίνωσε η Intracom Telecom. 

ΕΛΠΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος
0,095 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μεικτού μερίσματος ποσού
0,10 ευρώ ανά μετοχή για το 2021 αποφά-
σισε η τακτική Γενική Συνέλευση των Ελ-
ληνικών Πετρελαίων. Σύμφωνα με τις
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το πο-
σό του μερίσματος των 0,10 ευρώ ανά με-
τοχή υπόκειται σε παρακράτηση αναλο-
γούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή
διαφοροποίηση του ποσοστού παρακρά-
τησης για μετόχους που υπόκεινται σε ει-
δικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό κα-
ταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρ-
χεται σε 0,095 ευρώ ανά μετοχή.

Άβαξ: Κέρδη 40 εκατ. ευρώ 
το α’ εξάμηνο

Κέρδη περίπου 40 εκατ. ευρώ το α’
εξάμηνο του 2022 αναμένει να έχει ο
Όμιλος Άβαξ από την πώληση του χαρτο-
φυλακίου των ΑΠΕ της Volterra στη ΔΕΗ
Ανανεώσιμες. Σε σχετική ανακοίνωση
επισημαίνεται ότι «με γνώμονα το μέγι-
στο δυνατό όφελος των μετόχων του, ο
Όμιλος Άβαξ έχει ως πάγια τακτική την
αποεπένδυση με ελκυστικές αποτιμήσεις
από ώριμες δραστηριότητες και την επα-
νεπένδυση σε νέες δραστηριότητες με
αντίστοιχες αποδόσεις (όπως ενδεικτικά
ευκαιρίες ΣΔΙΤ / Παραχωρήσεις στις
οποίες ο όμιλος θα παίξει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο το προσεχές διάστημα)».

Την 2η πρόσκληση ΕΣΠΑ, ύψους 34
εκατ. ευρώ, ανακοινώνει το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για χρημα-
τοδότηση του Κεφαλαίου Κίνησης με τη
μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης
για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Ele-
vate Greece που επλήγησαν από την
πανδημία. Οι εγγεγραμμένες επιχειρή-
σεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επι-
χειρήσεων - Elevate Greece μπορούν
να λάβουν τη μη επιστρεπτέα χρηματο-
δότηση με στόχο την κάλυψη εξόδων

τους σε αγορές εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης του συνόλου των παροχών σε ερ-
γαζομένους και διάφορα λειτουργικά έξοδα. Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των
εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τις 5.000 ευ-
ρώ και μέγιστο τις 100.000 ευρώ.

ΧΑ: Τα ηνία στους πωλητές

ΕΣΠΑ: Κονδύλι 34 εκατ. για τις πληγείσες startups του Elevate Greece

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Με το βραβείο αύξησης της απασχόλησης του
ΕΒΕΑ τιμήθηκε η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Το βρα-
βείο παρέλαβε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας Γιάννης Μασούτης, ο οποίος
ευχαρίστησε για την κορυφαία αυτή διάκριση και
τόνισε ότι «η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ μόλις έκανε
ένα ακόμη μεγάλο βήμα ανάπτυξης, συμβάλλοντας
και άλλο στην αύξηση της απασχόλησης», εννοών-
τας την πρόσφατη συνεργασία με την οποία διευ-
ρύνει την παρουσία της η εταιρεία στην Κέρκυρα,
σε νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Βραβείο για αύξηση της απασχόλησης έλαβε η Μασούτης
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Σε προσλήψεις 393 ατόμων ανακοίνωσε ότι προ-
χωρά ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της εταιρικής του ανα-
διοργάνωσης που προβλέπει την ενίσχυση του
προσωπικού του με εργαζόμενους διαφόρων ειδι-
κοτήτων το προσεχές διάστημα. Αναλυτικότερα,
στο σχετικό δελτίο Τύπου ανακοινώνει την πλήρω-
ση με σειρά προτεραιότητας 393 συνολικά θέσεων
προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου
χρόνου (ΣΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις υπηρεσιακές
μονάδες της εταιρείας σε όλη την επικράτεια.

Νέα ξενοδοχεία 
από τον Όμιλο Accor

Trastor: Προχωρά σε διανομή
μερίσματος 0,02 ευρώ
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ
ανά μετοχή για τη χρήση του 2021, καθώς και
τη δωρεάν διάθεση μετοχών στον διευθύ-
νοντα σύμβουλο και στελέχη της εταιρείας
ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική Γενική Συ-
νέλευση της Trastor. Ειδικότερα, η τακτική
ΓΣ της Trastor ενέκρινε την πρόταση για
διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή
για τη χρήση του 2021. Επίσης, ενέκρινε την
έκδοση και δωρεάν διάθεση στον διευθύ-
νοντα σύμβουλο 73.551 νέων, κοινών, ονο-
μαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50
η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχι-
κού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί.

Chanel: Η περιουσία των
μετόχων στα 90 δισ. δολάρια

Η περιουσία των αδερφών Wertheimer, οι
οποίοι βρίσκονται πίσω από τη Chanel, ένα
από τα πιο διάσημα και πολυτελή brands του
κόσμου, εκτοξεύτηκε στα 90 δισ. δολάρια.
Σύμφωνα με το Bloomerg, η οικογένεια W-
ertheimer έλαβε δύο μερίσματα αξίας 2,5 δισ.
δολαρίων έκαστο το 2021, καθώς η ζήτηση για
τα δημοφιλή πολυτελή προϊόντα εκτόξευσε
την περιουσία της σε νέα ύψη. Όπως αναφέ-
ρεται, η απόδοση μερισμάτων έγινε μέσω της
εταιρείας συμμετοχών της Chanel που
εδρεύει στα Νησιά Κέιμαν, σύμφωνα με τα
αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου και πρόκει-
ται για το υψηλότερο ετήσιο μέρισμα που έχει
διανείμει η εταιρεία με σήμα κατατεθέν το
άρωμα «Chanel No 5» και το «μικρό μαύρο
φόρεμα», από τότε που άρχισε να δημοσιεύει
οικονομικούς λογαριασμούς.

Prodea: Απέκτησε 
ακίνητο στο Μαρούσι

Ένα νέο ακίνητο προσέθεσε στο χαρτοφυ-
λάκιό της η Prodea ΑΕΕΑΠ αποκτώντας κτί-
ριο γραφείων στο Μαρούσι επί των οδών Χει-
μάρρας 8, Γραβιάς και πεζόδρομου, με μι-
σθωτή την EY (Ernst & Young), έναντι τιμή-
ματος 35 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το ακίνητο παλιότερα ήταν ιδιοκτησίας του
επιχειρηματία Λουκά Έλληνα και κατέληξε
στην Prodea στο πλαίσιο διαδικασίας αναγ-
καστικής εκτέλεσης (από την doValue). Η
εύλογη αξία του, σύμφωνα με όσα αναφέρει
η ΑΕΕΑΠ στις οικονομικές καταστάσεις τρι-
μήνου, είναι 34,113 εκατ. ευρώ.

Coral: Στο Α η πιστοληπτική
διαβάθμιση από την ICAP

Η εταιρεία Coral Ανώνυμος Εταιρεία Πε-
τρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων ενη-
μέρωσε το επενδυτικό κοινό, βάσει των
υποχρεώσεων του από 11/5/2018 Κοινού
Ομολογιακού Δανείου ύψους 90 εκατ. ευ-
ρώ, ότι κατόπιν επαναξιολόγησής της από
την εταιρεία ICAP Group AE, η πιστοληπτική
ικανότητα είναι στο Α rating από ΒΒ rating
που ήταν πέρυσι βάσει της νέας κλίμακας
διαβάθμισης της ICAP. Σημειώνεται ότι δεν
υπάρχει μεταβολή στη ζώνη κινδύνου και η
εταιρεία διατηρεί σταθερή τη θέση της.

ΔΕΔΔΗΕ: Προκηρύσσει
προσλήψεις 
393 εργαζομένων 

Κούτρας: «Η Αττική Οδός επιτυχημένο
παράδειγμα βιώσιμης υποδομής»

Ως παράδειγμα βιώσιμης υποδομής έφερε την
Αττική Οδό ο αντιπρόεδρος της Ιντρακάτ Δημήτρης
Κούτρας στο πάνελ υποδομών στο 10ο Regional
Growth Conference (RGC) στην Πάτρα. Όπως υπο-
γράμμισε, ο άξονας αυτός έχει βγάλει τα λεφτά που
επενδύθηκαν, τα τραπεζικά δάνεια, τις επενδύσεις
του Παραχωρησιούχου και έχει μόνο το 30% της δη-
μόσιας συμμετοχής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ο μεγάλος γαλλικός ξενοδοχειακός Όμιλος
Accor αναπτύσσει δύο πεντάστερα ξενοδο-
χεία στην παραλία Καλαφάτη στη Μύκονο. Οι
επενδύσεις αυτές, που έχουν ήδη από το
2020 υπαχθεί στις διαδικασίες των Στρατη-
γικών Επενδύσεων, ανέρχονται σε περίπου
110 εκατ. ευρώ και αφορούν τη δημιουργία
δύο νέων ξενοδοχείων, των Raffles
Mykonos και Fairmont Mykonos. Η δυναμι-
κότητά τους ανέρχεται σε 450 κλίνες, ενώ
αναπτύσσονται παράλληλα και 35 πολυτε-
λείς αυτόνομες κατοικίες. Φορέας των
επενδύσεων για τα δύο νέα ξενοδοχεία είναι
η εταιρεία White Mulberry Development.
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Η
Ελλάδα, νικήτρια 2-0 και του
Κοσόβου στο Πανθεσσαλικό
του Βόλου με γκολ των Για-

κουμάκη, Μάνταλου, καταλαμβάνει
οριστικά την πρώτη θέση στον όμιλο
του Nations League, ανεξαρτήτως
αποτελεσμάτων στα δύο τελευταία
παιχνίδια με την Κύπρο εκτός και τη
Βόρεια Ιρλανδία εντός. 

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι
από εκεί που ήταν στην 3η κατηγο-
ρία (League C), στην επόμενη διορ-
γάνωση του Nations League θα πά-
ρει μέρος στη League B, με αντιπά-
λους σαφώς πιο δύσκολους, αλλά
αυτή η προαγωγή τής δίνει τη δυνα-
τότητα να διεκδικήσει την πρόκρισή
της στα τελικά του Euro 2024, που
θα γίνει στη Γερμανία, και μέσω του
Nations League. Αν,  δηλαδή, η

Εθνική μας δεν τα καταφέρει να πά-
ρει εισιτήριο μέσω των προκριματι-
κών του Euro 2024, τότε μπορεί από
τα μπαράζ του Nations League να
βρεθεί στα γερμανικά γήπεδα. Το
Nations League, δηλαδή, είναι ένας
παράλληλος δρόμος, ένα άλλο «μο-
νοπάτι» πρόκρισης.

Με τον προβιβασμό της στη League
B, καθώς και τις τέσσερις νίκες, 1-0
τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλφαστ, 1-
0 το Κόσοβο στην Πρίστινα και 2-0
στον Βόλο και 3-0 την Κύπρο επίσης
στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, η
Ελλάδα ανέβηκε και στην ειδική
βαθμολογία της UEFA (UEFA Rank-
ing) και αυτό θα παίξει έναν ρόλο
στην κλήρωση των προκριματικών
του Euro 2024, στις 9 Οκτωβρίου στη
Φρανκφούρτη. Στα τελικά της Γερμα-

νίας θα προκριθούν οι δέκα πρώτες
και οι ισάριθμες δεύτερες της βαθ-
μολογίας των ομίλων των προκριμα-
τικών, σύνολο είκοσι. Η Γερμανία
προκρίνεται χωρίς αγώνες καθότι οι-
κοδέσποινα και οι υπόλοιπες τρεις
θέσεις, μέχρι τις 24, θα προκύψουν
από τα μπαράζ του Nations League.

Να θυμίσουμε ότι την τελευταία
φορά που η Εθνική προκρίθηκε σε
τελικά διοργάνωσης ήταν στο Μουν-
τιάλ του 2014 στη Βραζιλία.

Όσον αφορά το «4 στα 4» της Εθνι-
κής στα μέχρι τώρα παιχνίδια της στο
Nations League, στο μυστικό της πα-
ρέας που γράφει ιστορία, όπως το
(ξανα)δήλωσαν οι διεθνείς, προστέ-
θηκε και το τετράγωνο μυαλό του Ου-
ρουγουανού τεχνικού Γκουστάβο
Πογιέτ, ορθολογιστή μέχρι παρεξη-

γήσεως. Μπορεί να πουν και το πα-
ρωχημένο δόγμα πως «η καλύτερη
επίθεση είναι η άμυνα», αλλά σε μια
Εθνική που δημιουργείται εκ του μη-
δενός το αποτέλεσμα μετράει. Ρεαλι-
στικά, αυτό είναι πρόοδος. Ακόμα πιο
ρεαλιστικά, η Εθνική δεν κατάφερε
κάτι τρομερό κερδίζοντας υποδεέ-
στερους αντιπάλους, όπως δήλωσε ο
Μασούρας, αλλά από κάπου έπρεπε
να γίνει η αρχή.

Τι σημαίνει για την Εθνική
Ελλάδας η πρωτιά στον
όμιλο του Nations League
μετά το 2-0 επί του Κοσόβου

Στο Euro 2024 και 
από άλλο «μονοπάτι»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χώρα Αγ. Γκολ Βαθ.
Ελλάδα..........4 ....7-0 ........12
Κόσοβο ........4 ....5-5 ..........6
Β. Ιρλανδία....4 ....4-6 ..........2
Κύπρος ........4 ....2-7 ..........2

24 Σεπτεμβρίου
19.00: Β. Ιρλανδία - Κόσοβο
21.45: Κύπρος - Ελλάδα

27 Σεπτεμβρίου
21.45: Ελλάδα - Β. Ιρλανδία
21.45: Κόσοβο - Κύπρος
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Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμη
να αρπάξει τον Κώστα Φορ-
τούνη από τον Ολυμπιακό

και ο μέχρι πρότινος προπονητής
του μπασκετικού Παναθηναϊκού
Δημήτρης Πρίφτης θα υπογράψει
στην τουρκική Τόφας. Μόλις στο
φύλλο του περασμένου Σαββάτου η
«Political» είχε μια λίστα αθλητών
και προπονητών σε τουρκικές ομά-
δες, ως μια ολότελα πολιτική πράξη
μέσω του αθλητισμού από μέρους
του νεοσουλτάνου Ερντογάν πως η
Τουρκία υπερέχει οικονομικά έναντι
της Ελλάδας, αλλά και προσβλέπον-
τας στον ψυχολογικό αντίκτυπο
στους Έλληνες από τέτοιες μετακι-
νήσεις. Στην Τουρκία, ως γνωστόν,
μετακόμισε και ο Δημήτρης Ιτούδης
που ανέλαβε τη Φενέρμπαχτσε. Τα
χρήματα που δαπανώνται από τις
τουρκικές ομάδες, σε εποχές έκρη-

ξης του πληθωρισμού, είναι και
κρατικά. Όσον αφορά τον Κώστα
Φορτούνη, που βρίσκεται εκτός λί-

στας του Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός θα
ζητήσει περί τα 8 εκατ. ευρώ για να
τον παραχωρήσει.

Φορτούνης για Φενέρ, Πρίφτης για Τόφας Υπάρχουν ευθύνες για τα
«χαμένα» Ελληνόπουλα;

Στα ματς για το Nations League Ελβετία - Πορ-
τογαλία 1-0 και Νορβηγία - Σουηδία 3-2, ντεμπού-
το έκαναν δύο Ελληνόπουλα. Ο Λεωνίδας Στεργίου
με την Ελβετία και ο Σωτήρης Παπαγιαννόπουλος
με τη Σουηδία. Γιατί ξέφυγαν από τα ραντάρ των
«υπευθύνων» της ΕΠΟ και τους καρπώθηκαν οι
Ελβετοί και οι Σουηδοί; Τον Στεργίου είχε εντοπί-
σει ο πρώην ομοσπονδιακός Τζόνι Φαν’ τ Σιπ, ενώ
ο Παπαγιαννόπουλος έπαιζε στον ΠΑΟΚ.

Αποθεώθηκε ο Λημνιός 
με τις πατερίτσες

Συγκινητική η αντίδραση των διεθνών μετά την
επίτευξη του πρώτου γκολ επί του Κοσόβου στον
Βόλο. Σήκωσαν τη φανέλα του Δημήτρη Λημνιού
στους θεατές του
Πανθεσσαλικού.
Όπως είναι γνω-
στό, ο πρώην
άσος του ΠΑΟΚ
και νυν της ολ-
λανδικής Τβέντε
τραυματίστηκε
σοβαρά στο προ-
ηγούμενο ματς κόντρα στην Κύπρο, όπου πέτυχε

και ένα πανέμορφο γκολ (3-0), και θα λείψει
έξι μήνες από τα γήπεδα. Στο τέλος πανηγύ-

ρισε με τις πατερίτσες. 

Κροτίδες και καπνογόνα
εναντίον των Κοσοβάρων
Συγκλονιστική η παρουσία 20.000 θεατών στο

Πανθεσσαλικό του Βόλου στο ματς της Εθνικής μας
με το Κόσοβο, αλλά την εικόνα αμαύρωσαν καμιά δε-
καριά «πειραγμένοι», όταν στο γκολ του Γιακουμάκη
πέταξαν καπνογόνα και κροτίδες προς τη μεριά 200
περίπου Κοσοβάρων. Επίσης, χρησιμοποιούσαν λέι-
ζερ κατά των Κοσοβάρων ποδοσφαιριστών. Κάμερες
υπήρχαν, τα εισιτήρια ήταν ονομαστικά, εύκολα μπο-
ρούν να εντοπιστούν. Στην Ευρώπη θα ήταν ήδη στη
φυλακή. Η Ελλάδα κινδυνεύει να δώσει χωρίς θεατές
το επόμενο παιχνίδι της.

Στα πράσινα 
ο Γκάνεα του Άρη

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια λελογισμέ-
νη μεταγραφή. Πήρε τον διεθνή Ρουμάνο αριστερό
μπακ Κρίστιαν Γκάνεα, που έμεινε ελεύθερος από
τον Άρη. Είναι 30 ετών και από τον Παναθηναϊκό
αποκτήθηκε ως… δευτερόπρωτος για τη θέση του
αριστερού μπακ. Βασικός αναμένεται να παίζει ο
Χουάνκαρ, μακράν ο κορυφαίος του πρωταθλήμα-
τος την περασμένη σεζόν. Ο Γκάνεα, ωστόσο, μπο-
ρεί να παίξει και ως δεξί μπακ. 

Ραχμάνι: «Ο Πογιέτ με έβρισε»
Επίθεση στον ομοσπονδιακό μας τεχνικό Γκουστάβο
Πογιέτ έκανε ο αρχηγός του Κοσόβου Αμίρ Ραχμάνι,
μετά το ματς στον Βόλο. Τόνισε ότι ο Πογιέτ τον… έβρι-
σε, όταν διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή για τη ρίψη
κροτίδων και καπνογόνων μόλις σκόραρε το πρώτο
γκολ ο Γιακουμάκης. Ο Ραχμάνι ζήτησε από τον διαιτη-
τή να διακοπεί το παιχνίδι.

Ο Έρικσεν 
σώζει ζωές 
στη Δανία

Όταν μιλάμε για σοβαρές κοινωνίες… Έναν ακριβώς χρόνο μετά το έμφραγμα που υπέστη
ο Δανός Κρίστιαν Έρικσεν στο Euro 2020, περισσότεροι από 25.000 Δανοί πολίτες
παρακολούθησαν σεμινάρια ανάνηψης και φέρουν τον τίτλο του «διασώστη». Επίσης, 
κάθε γωνιά των κρατικών και μη επιχειρήσεων έχει και από έναν απινιδωτή, αυτό 
το ιατρικό εργαλείο που σώζει ζωές. Για τα γήπεδα, είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Η Μαρία Βοσκοπούλου ανεβαίνει
στο σανίδι! Θα παίξει στην παράστα-
ση «Η κυρία Μαργαρίτα» του
Athayde Roberto.

• Οικογενειακή απόδραση στη
Νέα Υόρκη για τη Φανή Χαλκιά,
τον Λούη Καραμάνο και τα παιδιά
τους.

• Βίλα στο Μαϊάμι αξίας 17,5 εκατομ-
μυρίων δολαρίων αγόρασε ο Λέων
Πατίτσας, δώρο στην αγαπημένη του
σύζυγο Μαριέττα Χρουσαλά.

• Θετική στον κορονοϊό η news-
caster του Mega, Ράνια Τζίμα.

• Ο Άκης Πετρετζίκης και ο γιος του
πόζαραν φορώντας το ίδιο πουκάμισο! 

• Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Έλε-
να Χριστοπούλου κάνουν βουτιές
στα Κουφονήσια.

• «Τα νούμερα» είναι ο τίτλος της νέ-
ας μουσικής εκπομπής στην ΕΡΤ με
παρουσιαστή τον Φοίβο Δεληβοριά.

• Επική δήλωση του Πάνου Μου-
ζουράκη: «Γεννήθηκα στην Ελ-
βετία και είχα την ψευδαίσθηση
ότι ήμασταν πλούσιοι».

• Η Αμάντα Γεωργιάδη, η φετινή εκ-
πρόσωπος της Ελλάδας στη Γιουρο-
βίζιον, πήρε το πτυχίο της. «Από σή-
μερα είμαι γιατρός», ανακοίνωσε εν-
θουσιασμένη.

• Με 70.000 ευρώ στην τσέπη
αποχώρησε η Βρισηίδα
Aνδριώτου από το «Survivor»!

• Εντυπωσιακές εικόνες από το Μο-
νακό, με τη Βίκυ Καγιά στην αγκαλιά
του συζύγου της Ηλία Κρασσά.

• In love η ηθοποιός Θωμαΐς Αν-
δρούτσου. Μετακόμισε στη Θεσ-
σαλονίκη και ζει με τον καλό της
Σάκη Γκιούρη.

Η
διασημότερη ομάδα χορευτών όλων των
εποχών, το «International Stars Of Classi-
cal Ballet», παρουσιάζει στην Αθήνα τη
διάσημη και διαχρονική ιστορία αγάπης

«Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, με
την κλασική χορογραφία των Πετιπά, Ιβάνοφ στην
αναθεωρητική ματιά του Αλεξάντρ Γκόρσκι.

Επίλεκτοι σολίστ και κορυφαίοι χορευτές από την
Ιταλία, την Αγγλία αλλά και την εμπόλεμη Ουκρανία θα
χαρίσουν δύο μοναδικές βραδιές στο ελληνικό κοινό
στις 20 και 21 Ιουνίου
στην καλοκαιρινή σκη-
νή του CT Garden Festi-
val, αναβιώνοντας το
πιο τρυφερό love story
όλων των εποχών.

Σήμερα η «Λίμνη των
Κύκνων» θεωρείται από
τις διασημότερες παρα-
στάσεις όλων των επο-
χών. Κι αυτό γιατί εν-
σαρκώνει όσο καμία άλ-
λη όλη την γκάμα των ανθρώπινων συναισθημάτων,
από την ελπίδα μέχρι την απόγνωση, από τον τρόμο
μέχρι την τρυφερότητα, από τη μελαγχολία μέχρι την
έκσταση. Δεν είναι τυχαίο πως τα γνωστότερα ονόμα-
τα της διεθνούς χορογραφίας και οι σημαντικότεροι
χορευτές παγκοσμίως δοκιμάζουν το ταλέντο και την
έμπνευσή τους σε αυτό το έργο.

Ανάμεσα στους χορευτές και τις χορεύτριες που
κατά καιρούς ενσάρκωσαν τους κύριους ρόλους της
παράστασης υπήρξαν οι Βάσλαβ Νιζίνσκι, Ρούντολφ
Νουρέγιεφ, Μαργκότ Φοντέιν, Ταμάρα Τουμάνοβα και
Φρέντερικ Άστον.

Πριγκίπισσα Οντέτ
Η παράσταση αφηγείται τις αισθηματικές περιπέτει-

ες ενός νέου πρίγκιπα και μιας όμορφης πριγκίπισσας
που ένας κακόβουλος μάγος μεταμορφώνει σε λευκό
κύκνο. Έτσι η πριγκίπισσα Οντέτ περνά τη ζωή της πα-
γιδευμένη στη μορφή του κύκνου. Τα μάγια μπορεί να
λύσει μόνο ο έρωτας, ο οποίος έρχεται με την όψη του
ωραίου πρίγκιπα Ζίγκφριντ που ορκίζεται να σώσει
την Οντέτ.

Ο μάγος προσπαθεί να τον ξεγελάσει και να τον παν-
τρέψει με την κόρη του Ον-
τίλ, τον μαύρο κύκνο, που
μοιάζει εκπληκτικά με την
Οντέτ. Ο Ζίγκφριντ, όμως,
ξεφεύγει από την παγίδα
του μάγου, τα μάγια λύνον-
ται, παίρνει στην αγκαλιά
την αγαπημένη του και πε-
τούν μαζί στον ουρανό.

Η ιστορία βασίζεται σε
λαϊκά παραμύθια καθώς
και σε έναν αρχαίο γερμα-

νικό μύθο που ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι «έντυσε» μετα-
ξύ 1875 και 1876 με τη μοναδική μουσική του, την πρώτη
σύνθεση για μπαλέτο! Ο χρόνος τον δικαίωσε. Παρόλο
που αρχικά αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη, η συνέχεια
ήταν αποθεωτική.

Η «Λίμνη των Κύκνων»

Στις 20 και 21 Ιουνίου 
στην καλοκαιρινή σκηνή 
του CT Garden Festival

Μοναδικό υπερθέαμα 



Ο Χάρης, η Γωγώ 
και τα δελφίνια

Μια απίθανη throwback φωτογραφία από το
ταξίδι του στην Κούβα παρέα με τη Γωγώ Μα-
στροκώστα δημοσίευσε ο Χάρης Σιανίδης. Τον
γνωστό PR man και την πρώην γυμνάστρια συν-
δέουν πολλά χρόνια φιλίας αλλά και μια απέραν-
τη αγάπη, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος στη λε-
ζάντα του ενσταντανέ: «Είκοσι δύο χρόνια πριν.
Δεν τα λες και λίγα. Εγώ και η Γωγώ στην Κούβα.
Τόσο νέοι, τόσο ξέγνοιαστοι, τόσο ανυποψίαστοι.
Οι παλιές φωτογραφίες ξεθωριάζουν εύκολα, οι
αναμνήσεις και τα συναισθήματα ποτέ!».

Η φίλη της Ντονατέλα

Εντυπωσιακή εμφάνιση της Μαρίας Μενούνος
με μαύρη έξωμη τουαλέτα, στον παραμυθένιο γά-
μο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η Ελληνοαμερικανίδα δη-
μοσιογράφος ήταν ανάμεσα στους 60 VIP καλε-
σμένους της pop star και είχε την τύχη να γνωρι-
στεί με το μεγαλύτερό της ίνδαλμα, τη σχεδιάστρια
μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε: «Ποτέ δεν ξέρεις
πώς θα είναι κάποιος προσωπικά. Ήταν τόσο ζε-
στή και ευγενική με όλους που με εξέπληξε. Είναι
όμορφο να βλέπεις ένα είδωλο να είναι τόσο αυ-
θεντικό. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά!». 

Βραδινή έξοδος στα μπουζού-
κια για τον Άγγελο Διονυσίου με
δίμετρη καλλονή στο πλευρό
του. Μην πάει το μυαλό σας στο
πονηρό. Η καλλίγραμμη, εντυ-
πωσιακή συνοδός του γοητευτι-
κού τραγουδιστή δεν ήταν άλλη
από τη 16χρονη κόρη του Ηλέ-
κτρα, την οποία απέκτησε από
τον τρίτο γάμο του. « Έφτασε η
ώρα και για αυτό! Μπαμπάς και
κόρη σε νυχτερινή έξοδο»,
σχολίασε όλο καμάρι.

Κουκλάρα 
η βενιαμίν

Π
αραδοσιακός κρητικός γάμος για τον Ορφέα Αυγουστίδη.
Τίμησε τα ήθη κι έθιμα φτάνοντας στην εκκλησία με λαούτα
και λύρες, φορώντας το παραδοσιακό σαρίκι. Ο πρωταγωνι-

στής της σειράς «Σασμός» παντρεύτηκε το Σάββατο την αγαπημένη
του Γεωργία Κρασσά σε κτήμα στο Κορωπί, όπου ακολούθησε η βά-
φτιση του γιου τους Αχιλλέα, με νονά την Ελένη Ράντου.

Το «Ησαΐα χόρευε» ακούστηκε την ώρα που ο ήλιος βασίλευε
και οι ριπές από ρύζι συνοδεύονταν με ευχές και επιφωνήματα
χαράς. Η μητέρα του γαμπρού Μαρία Τζομπανάκη παρακολούθη-
σε συγκινημένη την τελετή, όπως και ο πατέρας του, Ντίνος Αυ-
γουστίδης, ο οποίος κατέφθασε με τη σύζυγό του και την 5χρονη
κόρη τους Αλκυόνη. Καλεσμένοι ήταν γνωστοί ηθοποιοί από το
θέατρο και την τηλεόραση, καθώς και κρητικά χορευτικά συγκρο-
τήματα που έδωσαν ρυθμό στο wedding party, ενώ μοιράστηκαν
παραδοσιακές χειροποίητες δίπλες.

Ένα κομμάτι τούρτα
Τίτλοι τέλους για τη σειρά «Η τούρτα της μαμάς» στην ΕΡΤ1. Στα
γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου, πρωταγωνιστές, οπερα-
τέρ και τεχνικοί αντάλλαξαν αγκαλιές, φιλιά και δάκρυα χαράς
για την άψογη συνεργασία, με την ηθοποιό Ιωάννα Πηλιχού να
αποκαλύπτει συγκινημένη: «Κόψαμε την τελευταία μας τούρτα.
Σας αγαπώ για όλα όσα περάσαμε μαζί, για όσα μοιραστήκαμε,
για αυτό που είστε και για αυτά που με διδάξατε».

Όλα για τον έρωτα! Ο Στράτος Τζώρτζο-
γλου και η Σοφία Μαργιόλα ταξίδεψαν στην
«πόλη των ερωτευμένων» για να γιορτάσουν
την τρίτη επέτειο του γάμου τους. Το ζευγάρι
αντάλλαξε καυτά φιλιά και αγκαλιές με φόν-
το τον Πύργο του Άιφελ και την όμορφη δα-
σκάλα να φωτογραφίζεται κρατώντας χαμο-
γελαστή ένα μπουκέτο χρωματιστά μπαλό-
νια. «Love is in the air», έγραψε ο ηθοποιός.
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Να μας ζήσουν!

À Paris 
για την επέτειο



Π
ολλοί ασθενείς που πάσχουν από σύν-
δρομο καρπιαίου σωλήνα και χειρουρ-
γούνται, ρωτούν πότε θα μπορέσουν να
επιστρέψουν στη δουλειά. Κάθε περί-

πτωση διαφέρει και αυτό συχνά προκαλεί ανα-
σφάλεια, καθώς οι ασθενείς φοβούνται μήπως η
πρώιμη επανένταξή τους στην εργασία τούς δημι-
ουργήσει προβλήματα -ιδίως σε εκείνους που
εκτελούν χειρωνακτική εργασία.

«Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι μια συ-
χνή διαταραχή συμπίεσης των νεύρων που επη-
ρεάζει την αίσθηση και τη λειτουργία του χεριού.
Εμφανίζεται όταν το μέσο νεύρο συμπιέζεται μέ-
σα στον καρπιαίο σωλήνα. Τα συμπτώματα περι-
λαμβάνουν πόνο, υπαισθησία ή/και μούδιασμα
στον αντίχειρα, τον δείκτη, τον μέσο και το ήμισυ
του παράμεσου. Παράλληλα υπάρχει προοδευτι-
κή εξασθένιση των μυών του αντίχειρα. Αυτό μει-
ώνει τη χειρωνακτική επιδεξιότητα. Η πάθηση
συνδέεται, δηλαδή, με έντονη λειτουργική δυ-
σκολία. 

Η θεραπεία στοχεύει στη μείωση της συμπίε-
σης του μέσου νεύρου με τοποθέτηση νάρθηκα,
έγχυση κορτικοστεροειδών και επί αποτυχίας αυ-
τών, χειρουργική επέμβαση απελευθέρωσης του
μέσου νεύρου. Οι περισσότερες επεμβάσεις
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εργα-
σιακού βίου των ασθενών, οπότε η επιστροφή στα
επαγγελματικά καθήκοντά τους μετά τη χειρουρ-
γική αποκατάσταση αποτελεί μείζον ζήτημα για
αυτούς. Οι χρόνοι ποικίλλουν ευρέως, με τη μέση
μετεγχειρητική απουσία από την εργασία να κυ-

μαίνεται από λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες.
Οι λόγοι αυτής της μεγάλης διακύμανσης είναι
σύνθετοι και περιλαμβάνουν τόσο ατομικούς όσο
και εργασιακούς παράγοντες», εξηγεί ο ορθοπαι-
δικός-χειρουργός δρ Δημήτρης Τριανταφυλλό-
πουλος.

«Η επιστροφή στην εργασία πολύ νωρίς ύστερα
από μια επέμβαση καρπιαίου σωλήνα εγκυμονεί
κινδύνους, όπως λοίμωξη και αργή επούλωση.
Αντίθετα, η καθυστερημένη επιστροφή στην ερ-
γασία μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες τόσο
στον ασθενή όσο και στον εργοδότη. Η απόφαση
για τον σωστό χρόνο επιστροφής εξαρτάται κυ-
ρίως από τις συμβουλές που παρέχονται από τον
χειρουργό. Δεν υπάρχει όμως μια “συνταγή” για

όλους», συμπληρώνει ο ειδικός. Μελέτες δεί-
χνουν ότι οι απορίες των ασθενών μπορεί να επι-
λυθούν εάν ο χειρουργός εξηγήσει τις πιθανές
βραχυπρόθεσμες λειτουργικές επιπτώσεις της
επέμβασης και τους τρόπους που θα βοηθήσουν
τους ασθενείς να τις ξεπεράσουν ταχύτερα, ού-
τως ώστε να επιστρέψουν στον σωστό χρόνο στην
εργασία τους, χωρίς να διακινδυνεύσουν την κα-
λή έκβαση της επέμβασης.
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Οι περισσότερες επεμβάσεις
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια
του εργασιακού βίου των ασθενών

Η φύση της δουλειάς
Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάρρωση και την επιστροφή στην εργασία είναι τόσο η φύση
αυτής όσο και η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την απελευθέρωση του μέσου νεύρου και η
πιστή εφαρμογή των μετεγχειρητικών οδηγιών. «Είναι προφανές ότι όσοι κάνουν χειρωνακτική
εργασία θα χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο ανάρρωσης από ό,τι όσοι κατέχουν, για
παράδειγμα, διευθυντικές θέσεις. Όσον αφορά τις χειρουργικές μεθόδους, η κλασική ανοιχτή
έχει υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών, μεταξύ των οποίων η αιμορραγία και οι βλάβες του μέσου
και του ωλένιου νεύρου. Επιπλέον, η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες
έως αρκετούς μήνες, με συνέπεια την ταλαιπωρία των ασθενών και την έμμεση οικονομική
αιμορραγία. Αντιθέτως, η ενδοσκοπική διάνοιξη έχει ελάχιστα ποσοστά αποτυχίας και
επιπλοκών, λιγότερη μετεγχειρητική νοσηρότητα, ταχύτερο χρόνο ανάρρωσης και επανάκτησης
της δύναμης, λιγότερο πόνο και ευαισθησία. Η έρευνα δείχνει ότι όσοι ασθενείς χειρουργούνται
με αυτόν τον τρόπο επιστρέφουν στις κανονικές δραστηριότητες στον μισό χρόνο από εκείνους
που χειρουργούνται με την κλασική ανοιχτή επέμβαση», καταλήγει ο δρ Δημήτρης
Τριανταφυλλόπουλος. 

Δρ Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος,
ορθοπαιδικός-χειρουργός

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

Πότε επιστρέφω στη δουλειά;



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)
Με την Πανσέληνο στο ζώδιο του Τοξότη, είστε
γεμάτοι από τόλμη και πάθος. Σπουδές, ταξίδια
και πνευματική αναζήτηση θα είναι κάποια από το
στοιχεία που η επιρροή αυτής της Πανσελήνου θα
φέρει στη ζωή σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Πανσέληνος θα σας βοηθήσει να αλλάξετε
απέναντι σε καταστάσεις που σας αποστραγγί-
ζουν από την ενέργειά σας. Ίσως ήρθε η στιγμή
να ξεκινήσετε να αλλάξετε εσωτερικά και να
φροντίζετε περισσότερο τα οικονομικά σας, αλλά
και τα συναισθηματικά λάθη, που σας διαλύουν
την ψυχολογία. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Πανσέληνος σήμερα φωτίζει το έβδομο ηλιακό
σας σπίτι, όπου οι σχέσεις γίνονται το πιο απαραί-
τητο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Τα συναι-
σθήματα είναι έντονα και ο χρόνος θα δουλέψει
προς όφελός σας. Αν έχετε εντοπίσει κάποια ατο-
πήματα από τους άλλους, καλό είναι να βάλετε το
συντομότερο τα όριά σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Πανσέληνος θα εντοπίσει κάποια θέματα που
γίνονται λάθος και αφορούν την εργασία αλλά και
την υγεία σας. Θα νιώσετε ότι κάποια πρόσωπα
δεν είναι ειλικρινή μαζί σας και ήρθε ο καιρός να
κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, για να απομα-
κρυνθείτε από την τοξικότητα των άλλων.

Λέων
(23/7-22/8)
Η προσωπική σας ζωή έχει πολύ ενδιαφέρον και η
Πανσέληνος κάνει τα συναισθήματά σας πιο έντονα.
Μπορεί, βέβαια, να μην είναι ξεκάθαρα κάποια
πράγματα στη σχέση σας ή να υπάρχει ένα σκοτεινό
σημείο, που αφορά τον τρόπο διαχείρισης των κοι-
νών σας χρημάτων, αλλά και κάποια συμπεριφορά,
που σας απομακρύνει.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Πανσέληνος στον τομέα που αφορά το οικογε-
νειακό σας περιβάλλον θα σας κάνει να ανησυ-
χείτε για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, αλλά και
μια ασθένεια, που τυχόν ταλαιπωρεί κάποιον δι-
κό σας. Είστε κάπως μπερδεμένοι εσείς του τρί-
του δεκαημέρου και καλό είναι να μην αποφασί-
σετε τίποτα οριστικό αυτή την περίοδο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Με την Πανσέληνο να φωτίζει την επικοινωνία
σας και γενικότερα τις πνευματικές σας ενασχο-
λήσεις, θα έχετε μια περίοδο όπου θα πρέπει να
ξεχωρίσετε μέσα από την ποσότητα εκείνο που
σας ταιριάζει. Το περιβάλλον σας θα παίξει καθο-
ριστικό ρόλο στην ψυχολογία σας και ίσως ένα
ταξιδάκι να σας ανανεώσει.. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Με την Πανσέληνο στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι,
η οικονομική σας κατάσταση γίνεται πιο σημαντι-
κή, εφόσον θα χρειαστεί να βάλετε σε σειρά τα
γενικότερα έξοδά σας. Η φροντίδα που παρέχετε
σε δικά σας πρόσωπα θα σας δημιουργήσει κά-
ποια ανασφάλεια, που, ευτυχώς, δεν θα έχει με-
γάλη διάρκεια.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο έχει μια αλλη-
λοσυγκρουόμενη έννοια για τα προσωπικά σας,
αλλά και γενικότερα για τις καταστάσεις που εξε-
λίσσονται αυτή την περίοδο στη ζωή σας. Από την
άλλη, μια πνευματική προσπάθειά σας θα σας δι-
καιώσει και θα έχετε μια σημαντική εξέλιξη στον
επαγγελματικό σας χώρο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Πανσέληνος θα φωτίσει ένα αρκετά σκοτεινό ση-
μείο του ωροσκοπίου σας, αυτό του δωδέκατου το-
μέα σας. Είστε περισσότερο ευαίσθητοι στις αντι-
δράσεις των άλλων και χρειάζεστε τον χρόνο σας,
ώστε να ξεκουραστείτε ψυχικά και να εγκλιματι-
στείτε σε νέα δεδομένα. Προσοχή στην υγεία σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Βρίσκεστε σε μια αρκετά καλή περίοδο σε ό,τι
αφορά το κοινωνικό σας περιβάλλον. Θα έχετε τη
δυνατότητα να γνωρίσετε καινούργια πρόσωπα,
που θα σας δένουν ίδια ιδανικά και πεποιθήσεις.
Το μόνο στο οποίο θα σας δυσκολέψει αυτή η
Πανσέληνος και θα πρέπει να δώσετε προσοχή
είναι κάποιες οικονομικές ανακρίβειες.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με την Πανσέληνο στο ζενίθ του ωροσκοπίου
σας, θα έχετε την προσοχή σας στραμμένη στα
επαγγελματικά σας. Αυτό που θα σας ευνοήσει
είναι καθετί που γνωρίζετε και έχετε εξειδίκευση
και γνώσεις πάνω σε αυτό. Δεν χρειάζεται να πει-
ραματιστείτε αυτή την περίοδο, γιατί το αποτέλε-
σμα θα σας απογοητεύσει. 

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ31

Σήμερα η Πανσέληνος του Ιουνίου, στον
άξονα Διδύμων - Τοξότη, είναι γεμάτη
αντιφάσεις. Τα ζώδια του Μεταβλητού
Σταυρού (Δίδυμοι, Τοξότης, Παρθένος και

Ιχθύες), του τρίτου δεκαημέρου, θα έχουν και τη
μεγαλύτερη επιρροή από το «φεγγάρι της
φράουλας», όπως το έχουν ονομάσει. 



O
ποιος ακούει καθημερινά τον Ερν-
τογάν και όλους τους Τούρκους
αξιωματούχους να απειλούν ευθέ-
ως την Ελλάδα με στρατιωτική κα-

τάληψη νησιών και βραχονησίδων του Αιγαίου
και την Ευρώπη με εργαλειοποίηση του Μετα-
ναστευτικού, και από την άλλη διαβάζει ότι
στην πρόσφατη στρατιωτική άσκηση «EFES
2022» της Άγκυρας στη Σμύρνη καταγράφηκε
η μεγαλύτερη νατοϊκή συμμετοχή (37 χώρες,
μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Γαλλία), σα-
στίζει. 

Γιατί έτρεξαν, άραγε, οι νατοϊκοί σύμμαχοι, η
Ουάσιγκτον και το Παρίσι να νομιμοποιήσουν με
την παρουσία τους ένα άκρως αναθεωρητικό
τουρκικό σόου, με βασικό σενάριο στρατιωτική
απόβαση και κατάληψη νησιού άλλης χώρας της
Συμμαχίας; Και γιατί έσπευσε προ διημέρου ο γε-
νικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Στόλτενμπεργκ να
«κλείσει το μάτι» στον Ερντογάν χαρακτηρίζοντας
αποδεκτές τις ανησυχίες της Τουρκίας για την έν-
ταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Βορει-
οατλαντική Συμμαχία; 

Μα, δεν υποτίθεται ότι ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ είναι
βαθιά ενοχλημένες από τη συνολική στάση του
Τούρκου προέδρου έναντι του Ουκρανικού, την
τακτική των δύο ποδιών σε δύο βάρκες, το βέτο
στην ιστορικά κρίσιμη απόφαση της Συμμαχίας
για ένταξη των δύο παραπάνω χωρών, στη δεδο-
μένη χρονική συγκυρία με τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία σε πλήρη εξέλιξη; 

Προφανώς, σε τόσο περίπλοκη διεθνή συγκυ-

ρία, με τόσο πολυεπίπεδα συμφέροντα, απαιτούν-
ται χειρισμοί και αλλεπάλληλοι ελιγμοί. Μέχρι ένα
όριο, όμως. Δεν μπορεί ο Γάλλος πρόεδρος Μα-
κρόν να κατακεραυνώνει (μέχρι πρόσφατα τουλά-
χιστον) τον Ερντογάν ως «ταραξία» της Ανατολι-
κής Μεσογείου και μετά να στέλνει αντιπροσω-
πεία σε μια στρατιωτική άσκηση με τέτοια χαρα-
κτηριστικά όπως η «EFES 2022». Ούτε η Ουάσιγ-
κτον. Ούτε αυτή, στο όνομα των συμφερόντων, να
δηλώνει παρουσία σε ένα σόου το οποίο έρχεται
σε αντίθεση με ό,τι πρεσβεύουν οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες για τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. 

Κι όμως. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό εί-
ναι το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο καλεί-
ται να ασκήσει πολιτική η Αθήνα. Ένα περιβάλλον
που αναγνωρίζει ξεκάθαρα και με έμφαση τον
αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη
περιοχή, αλλά δεν παραγνωρίζει τα συμφέροντά
της σε σχέση με την Άγκυρα.

Σε περίπου δύο εβδομάδες, στις 28-30 Ιουνίου,
όλοι οι νατοϊκοί «παίκτες» θα βρεθούν γύρω από
το ίδιο τραπέζι στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Θα είναι εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν,
ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς, ο Γάλλος πρό-
εδρος Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Τζόν-
σον, ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και,
φυσικά, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. 

Ο κ. Μητσοτάκης θα κληθεί να δώσει μία ακόμα
μάχη, ουσίας αλλά και εντυπώσεων. Όλες τις
προηγούμενες τις κέρδισε, αποσπώντας τα εύση-
μα των κορυφαίων του δυτικού κόσμου. Θα επα-

ναλάβει τα αυτονόητα και αυταπόδεικτα: Ότι η
Τουρκία έχει επιλέξει για τον εαυτό της τον ρόλο
του «ταραξία» της περιοχής και ότι με την πολιτι-
κή της δεν στρέφεται μόνο εναντίον της Ελλάδας
αλλά εναντίον της σταθερότητας στην Ευρώπη
και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου, η οποία με φόντο το Ουκρανικό έχει
αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για Ουά-
σιγκτον και ΕΕ. 

Ο Τούρκος πρόεδρος, από την πλευρά του, θα
προσέλθει στη Σύνοδο έχοντας προηγουμένως
εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες -θεμιτές και
αθέμιτες- για να πετύχει ένα ολιγόλεπτο, έστω, τετ
α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μέχρι στιγμής,
δεν υπάρχει κάποιο σημάδι στον ορίζοντα ότι θα
«ξεπαγώσει» το άτυπο εμπάργκο του Λευκού Οί-
κου προς τον κ. Ερντογάν. 

Το βασικό για την Ελλάδα και κατ’ επέκταση για
την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, ωστόσο,
θα είναι πώς θα σταθούν οι σύμμαχοι έναντι της
αναθεωρητικής πολιτικής του Ερντογάν. Αν και
ποια μηνύματα θα του στείλουν. Αν και πόσο νερό
(ακόμα) θα βάλουν στο κρασί τους. Αν και πόσο
ακόμα θα υπαναχωρούν σε απαιτήσεις και λεον-
ταρισμούς που ακυρώνουν στην ουσία τους όλες
τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το ΝΑ-
ΤΟ και που υπό τις νέες παγκόσμιες συνθήκες
χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση και όχι χλευα-
σμό στην πράξη από τον Τούρκο πρόεδρο.

Οι μέρες μέχρι τα τέλη του μήνα είναι κρίσιμες.
Και το τριήμερο με το οποίο θα κλείσει ο πρώτος
μήνας του καλοκαιριού, κρισιμότερο. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ήγγικεν η ώρα, ω σύμμαχοι 

Πόσο ακόμα 
θα υπαναχωρούν

σε απαιτήσεις και
λεονταρισμούς

που ακυρώνουν
όλες τις αρχές 

πάνω στις οποίες
οικοδομήθηκε 

το ΝΑΤΟ;
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