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Α
ν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο στη
στρατηγική που ακολουθεί το καθε-
στώς της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας
και της ΕΕ, αυτός θα ήταν: «Σπασμωδι-

κές παραστάσεις θορυβώδους κακογουστιάς…».
Μιλάμε, βεβαίως, για παραστάσεις, αφού μόνο ως
θέατρο του παραλόγου μπορεί να εκληφθεί το γε-
γονός ότι ο Χουλουσί Ακάρ εμφανίζεται να παίζει
τον ρόλο του «καλού» και ο Ταγίπ Ερντογάν τον ρό-
λο του «κακού», ο οποίος συνεχίζει την επιθετική
ρητορική και τις απειλές για την αποστρατιωτικο-
ποίηση των ελληνικών νησιών. Αυτή, βεβαίως, θα
είναι και η στρατηγική των Τούρκων και στη Σύνο-
δο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, προκειμένου να πά-
ρουν κάτι για να κάνουν πίσω…

Το ανατολίτικο παζάρι των Τούρκων το αποκά-
λυψε και η τουρκική εφημερίδα «Sabah» με τίτλο
«Απόβαση με ντοκουμέντα στη Σύνοδο του ΝΑ-

ΤΟ». Το ρεπορτάζ της «Sabah» σημειώνει ότι ο
Ερντογάν θα δημοσιοποιήσει σε όλα τα μέλη της
Συμμαχίας υποτιθέμενα ντοκουμέντα που έχει
συλλέξει η κυβέρνησή του και δείχνουν ότι η Ελ-
λάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά παραβιάζοντας τις
συνθήκες της Λωζάννης και των Παρισίων και ότι
τα επισκέπτονται ανώτεροι αξιωματούχοι. Ο στε-
νός σύμβουλος του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, προ
ημερών έλαβε μέρος σε ένα «κρυφό» παζάρι με
αξιωματούχους από ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία και
Ηνωμένο Βασίλειο. Το παζάρι τα είχε όλα: Από
Σουηδία και Φινλανδία μέχρι Αιγαίο και Ελληνο-
τουρκικά. Μπαίνουν, δηλαδή, στην ίδια ζυγαριά
δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα… Σε μια συ-
νάντηση που υποτίθεται ότι είχε ως αντικείμενο
συζήτησης την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας,
έπεσαν στο τραπέζι η Ανατολική Μεσόγειος και το
Αιγαίο ως αντιστάθμισμα… «Πάρτε Σουηδία και

Φινλανδία και δώστε μας το μισό Αιγαίο». Αυτό εί-
ναι, λοιπόν, το βρόμικο παιχνίδι της τουρκικής δι-
πλωματίας, το οποίο -μέχρι τώρα- δείχνουν να το
ακούν οι μεγάλες δυνάμεις. Αν και δεν το υιοθε-
τούν δημοσίως, δείχνουν τουλάχιστον να το ακούν
και αυτό είναι εξόχως ανησυχητικό. 

Στην πολιτική και στη διπλωματία αυτό που μετρά-
ει είναι τα ρεαλιστικά δεδομένα. Για να είμαστε σα-
φείς. Δίαυλος επικοινωνίας Μητσοτάκη - Ερντογάν
αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει. Ούτε μεταξύ Δένδια
και Τσαβούσογλου, αλλά ούτε μεταξύ του Ιμπραήμ
Καλίν και της Άννας-Μαρίας Μπούρα. Τέλος, οι αρ-
χηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών επί-
σης δεν συνομιλούν, γεγονός ασυνήθιστο για τη μα-
κρά ιστορία των στρατιωτικών επαφών, ακόμα και
στις χειρότερες φάσεις του παρελθόντος. Συνεπώς,
ας κρατάμε μικρό καλάθι. Το θέατρο του παραλόγου
δεν έχει τελειώσει… 
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Ο τουρκικός τακτικισμός
ενόψει της Συνόδου 
στη Μαδρίτη: 
«Πάρτε Σουηδία 
και Φινλανδία 
και δώστε μας 
το μισό Αιγαίο»



Ν
α μετριάσει τις επιπτώσεις
που προκαλεί η ενεργειακή
κρίση στις τιμές των καυσί-
μων επιχειρεί για δεύτερη

φορά η κυβέρνηση, βλέποντας την αμό-
λυβδη να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Ο πρωθυπουργός, μετά τα μέτρα στήριξης
για τις μειώσεις στο ρεύμα και την επιδό-
τηση για την αντικατάσταση των ενεργο-
βόρων συσκευών, θα ανακοινώσει σήμε-
ρα, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό
Συμβούλιο, την επέκταση του Fuel Pass.

Η αύξηση των εσόδων από τους φό-
ρους έδωσε την ευκαιρία στο οικονομικό
επιτελείο να προχωρήσει σε μια νέα
πρωτοβουλία που θα βοηθήσει ουσιαστι-
κά τους οδηγούς ενόψει μάλιστα και των
καλοκαιρινών διακοπών. «Η κυβέρνηση
αναγνωρίζει πλήρως το μέγεθος του
προβλήματος και θα προχωρήσει στη συ-
νέχιση της πολιτικής στήριξης», τόνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου. Στο Μαξίμου εκτιμούν πως τα
έκτακτα μέτρα που λαμβάνουν Ιταλία και
Γερμανία απέναντι στις αυξημένες τιμές
του φυσικού αερίου ενδεχομένως να εί-
ναι και ο προάγγελος για μια κοινή ευρω-
παϊκή αντιμετώπιση.

Το Fuel Pass 2 θα έχει μεγαλύτερη
διάρκεια, θα αφορά περισσότερους και το
ποσό της επιδότησης θα είναι αυξημένο
σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση
του Απριλίου, καθώς η τιμή της αμόλυ-
βδης έχει ξεπεράσει πλέον τα 2,5 ευρώ
στην Αττική, ενώ στην περιφέρεια αγγίζει
τα 2,8 ευρώ. Σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες, το νέο μέτρο στήριξης θα
ισχύσει για τρεις μήνες και θα τεθεί σε
εφαρμογή από 1ης Ιουλίου και θα ολοκλη-
ρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

To ποσό επιδότησης από 40-50 ευρώ
θα φτάσει τα 60-65 ευρώ, ενώ θα αυξη-
θεί και ο αριθμός των δικαιούχων κα-
θώς θα αφορά όσους έχουν οικογενει-
ακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ καθα-
ρά, ακολουθώντας την πεπατημένη του
Power Pass. Όσον αφορά το πετρέλαιο
κίνησης, η επιδότηση θα συνεχίσει να
δίνεται στην αντλία και από τα 12 λεπτά
αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 λεπτά.
Στόχος των κυβερνητικών παρεμβάσε-
ων είναι η αμόλυβδη να στοιχίζει περί-

που 2 ευρώ στους οδηγούς και στο 1,8
το πετρέλαιο.

Η αύξηση της τιμής στα καύσιμα έχει
προκαλέσει ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια που έχουν πάρει «φωτιά», κα-
θώς σε σχέση με πέρσι οι τιμές έχουν
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 25% και δεν
αποκλείεται να ληφθούν μέτρα προκει-
μένου να υπάρξουν μειώσεις. Το βάρος,
όπως είναι φυσικό, θα πέσει πάνω στα
δρομολόγια της άγονης γραμμής, από τη
στιγμή που λόγω απόστασης το κόστος
είναι μεγαλύτερο.

Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί
εντείνουν τους ελέγχους που αφορούν
τη νοθεία στα καύσιμα, η οποία αυξάνε-
ται συνεχώς λόγω της ανόδου της τιμής
της αμόλυβδης.

Τα πρόστιμα είναι ιδιαιτέρως αυστηρά,

με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων να προχωρά στη σφράγιση πρατη-
ρίων που κατέχουν, διακινούν και εμπο-
ρεύονται νοθευμένα καύσιμα, ενώ θα
δημοσιοποιούνται τα στοιχεία τους για
να ενημερώνονται η κοινωνία και το κα-
ταναλωτικό κοινό.

«Οι μέρες σφράγισης, ανάλογα με την
ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που
θα προκύπτουν από τον εργαστηριακό
έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους,
θα κυμαίνονται από τις 10 μέχρι και τις 90
μέρες. Σημειώνεται ότι σε κάθε πρατήριο
που θα σφραγίζεται λόγω νοθείας θα
μπαίνει ταινία στην οποία θα αναγράφεται
εμφανώς στα ελληνικά και τα αγγλικά ότι
το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νοθείας»,
τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου.

Περιοδείες σε Λακωνία, Άρτα, Ρόδο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι περιοδεί-

ες κυβερνητικών κλιμακίων σε ολόκληρη
τη χώρα που συντονίζει ο γραμματέας της
ΝΔ Παύλος Μαρινάκης με τον γενικό διευ-
θυντή Γιάννη Μπρατάκο. Την Τετάρτη 22
Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον
νομό Άρτας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νό-
της Μηταράκης και ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς.
Την Πέμπτη 23 Ιουνίου θα περιοδεύσουν
στη Λακωνία η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα
και ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγεί-
ας Ιωάννης Κωτσιόπουλος με τη συμμετοχή
βουλευτών. Την επόμενη μέρα ο υπουργός
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός
Παιδείας Άγγελος Συρίγος και ο υφυπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής
Λιβάνιος θα μεταβούν στη Ρόδο.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτρο-
πής της ΝΔ επισκέφτηκε το αμαξοστάσιο
της ΟΣΥ. Ο Παύλος Μαρινάκης περιηγή-
θηκε από τον πρόεδρο της ΟΣΥ Βασίλη
Ξυπολυτά στον χώρο του μηχανουργείου,
συνομίλησε με τους εργαζομένους για τα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν, την αύξη-
ση του στόλου των λεωφορείων και των
δρομολογίων αλλά και την αναγκαιότητα
για την πρόσληψη περισσότερου προσω-
πικού, τόσο οδηγών όσο και εργαζομέ-
νων ειδικοτήτων (πχ, μηχανικοί). «Οι
συγκοινωνίες είναι ένας τομέας που ερ-
γαλειοποιήθηκε στον βωμό της μικρο-
κομματικής αντιπαράθεσης από κάποι-
ους δήθεν κοινωνικά ευαίσθητους, οι
οποίοι όσο βρίσκονταν στην εξουσία δεν
έκαναν τίποτα για τη βελτίωση των συν-
θηκών που επικρατούσαν», δήλωσε ο
Παύλος Μαρινάκης.
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To ποσό επιδότησης από 40-50
ευρώ θα φτάσει τα 60 με 65 ευρώ,
ενώ θα αυξηθεί και ο αριθμός 
των δικαιούχων

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Όλο το σχέδιο για το Fuel Pass 2 
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Ε
κστρατεία διεθνοποίησης των
κινδύνων που εγκυμονεί ο τουρ-
κικός αναθεωρητισμός ξεκινά
από την τρέχουσα εβδομάδα έως

τις 5 Ιουλίου και την ομιλία του ενώπιον
της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο Στρασβούργο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. 

Τέσσερις επισκέψεις-ορόσημα σε Ρώ-
μη, Βρυξέλλες, Μαδρίτη και Στρασβούρ-
γο, όπου θα δοθεί η μάχη υπέρ των ελλη-
νικών θέσεων, η ευρωπαϊκή υιοθέτηση
των οποίων είναι μεγάλης σημασίας για τη
χώρα. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις
διαφορετικές εκφάνσεις της τουρκικής
επιθετικότητας από τις απειλές και την ευ-
θεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρ-
χίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
έως τις ανυπόστατες κατηγορίες γύρω
από το Μεταναστευτικό, κατανοώντας ότι
ο Ερντογάν επιχειρεί να… φτιάξει κλίμα
ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ
στη Μαδρίτη στα τέλη του μήνα.

Υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση είναι
έτοιμη να σηκώσει το γάντι και να απαντή-
σει με αδιάσειστα στοιχεία, εφόσον ο
Τούρκος πρόεδρος επιχειρήσει να δυσφη-
μίσει τη χώρα μας εμφανίζοντάς την ως

διεθνή παραβάτη. «Κάθε ανάλογη και αν-
τίστοιχη προσπάθεια της Τουρκίας στο πα-
ρελθόν σε διάφορα διεθνή φόρουμ έχει
πάρει τις απαντήσεις της από την ελληνική
πλευρά, νηφάλια, απολύτως τεκμηριωμέ-
να, με βάση Συνθήκες που έχουν υπογρά-
ψει και οι δύο χώρες και με βάση το Διε-
θνές Δίκαιο», ανέφερε χθες ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ετοιμάζεται να μεταβεί αύριο στη
Ρώμη για τη συνάντηση με τον Ιταλό ομό-
λογό του Μάριο Ντράγκι αλλά και για την
τακτική που θα ακολουθήσει η ελληνική
αποστολή στο διήμερο της Συνόδου Κο-
ρυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη
και την Παρασκευή. Κυβερνητικά στελέχη
δίδουν έμφαση στη συνάντηση Μητσοτά-
κη - Ντράγκι, καθώς, όπως λένε, η Αθήνα
επεκτείνει τα ερείσματά της σε πρω-
τεύουσες που μέχρι πρότινος ακολουθού-
σαν τη λογική των ίσων αποστάσεων ανά-
μεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με

πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναμένεται να θέσει το ζήτημα της εντει-
νόμενης τουρκικής επιθετικότητας κατά
την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής
της ΕΕ. 

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η Αθήνα έχει
ζητήσει αυτοτελή αναφορά καταδίκης του
τουρκικού αναθεωρητισμού στο κείμενο
συμπερασμάτων της Συνόδου ως ένα κα-
τεξοχήν ευρωτουρκικό ζήτημα. Ενόψει
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μα-
δρίτη, ο κ. Οικονόμου ρωτήθηκε χθες κα-
τά πόσον υπάρχει περιθώριο συνάντησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν και σημείωσε: «Πάντοτε
θέλουμε να κρατούμε ανοιχτούς διαύλους
επικοινωνίας. Ελπίζουμε η Τουρκία να
συνειδητοποιήσει το αδιέξοδο αυτής της
επιθετικής ρητορικής και των παράνομων
ενεργειών. Η χώρα παραμένει σταθερά
προσηλωμένη στο να έχουμε καλές σχέ-
σεις με όλους τους γείτονές μας, αλλά και
ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά ορισμένα βα-
σικά πράγματα: τον σεβασμό των Συνθη-
κών, του Διεθνούς Δικαίου και προφανώς
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και
της εθνικής μας κυριαρχίας».

Η ελληνική διπλωματία θα συνεχίσει
τον μεγάλο αγώνα για την απομόνωση της

Τουρκίας και στη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ που θα γίνει στη Μαδρίτη στις 29 και
30/6. Εκεί η Τουρκία θα βρεθεί στο από-
λυτο περιθώριο, αν δεν υπάρξει συμφω-
νία για ένταξη Σουηδίας - Φινλανδίας στη
Βορειοατλαντική Συμμαχία, εξέλιξη που
θα βοηθήσει την Αθήνα να εδραιώσει το
σκεπτικό της ότι η Τουρκία αποσταθερο-
ποιεί την περιοχή και εκθέτει την ενότητα
του Νοτιοανατολικού Τμήματος του ΝΑ-
ΤΟ. Τέλος, ο πρωθυπουργός θα ετοιμάσει
και την ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούρ-
γο που θα γίνει στις 5 Ιουλίου, κατόπιν
πρόσκλησης της προέδρου Ρομπέρτα Μέ-
τσολα, όπου κυρίως θα μιλήσει για οικο-
νομία, εξωτερική πολιτική αλλά και τουρ-
κικές προκλήσεις.

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη 
να σηκώσει το γάντι και 
να απαντήσει με αδιάσειστα
στοιχεία, εφόσον ο Τούρκος
πρόεδρος επιχειρήσει 
να δυσφημήσει τη χώρα μας

Ματ Μητσοτάκη 
σε Ερντογάν 

με 4 κινήσεις 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

�Ρώμη: 22 Ιουνίου

�Βρυξέλλες: 23 και 24 Ιουνίου

�Μαδρίτη: 29 και 30 Ιουνίου 

�Στρασβούργο: 5 Ιουλίου
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Σ
ε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις, με
την Άγκυρα να εκπέμπει διφο-
ρούμενα μηνύματα και την Αθή-

να να κρατά μικρό «καλάθι» σε σχέση με
τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση.

Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι το διά-
στημα μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα είναι ιδι-
αίτερα κρίσιμο, ενώ ορόσημο θεωρείται η
Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα
πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Ιουνίου
στις Βρυξέλλες. Ο Τούρκος πρόεδρος
απειλεί να μετατρέψει τη Σύνοδο σε επι-
κοινωνιακό σόου και να καταγγείλει την
Ελλάδα στους Συμμάχους, παρουσιάζον-
τας στοιχεία που δήθεν αποδεικνύουν
πως η χώρα «παραβιάζει» τις Διεθνείς
Συνθήκες με τη στρατιωτικοποίηση των
νησιών. Η Αθήνα κατέρριψε το τουρκικό
αφήγημα με την επιστολή που έστειλε στα
Ηνωμένα Έθνη στις 25 Μαΐου και, όπως
μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι έτοιμη
να απαντήσει και πάλι με ψυχραιμία και
νόμιμα επιχειρήματα που εδράζονται στο
Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της
Θάλασσας.

Η Άγκυρα ωστόσο επιμένει στην παρά-
νομη σύνδεση της κυριαρχίας των νησιών
με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησής
τους. Η επαναφορά του θέματος από τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ μπορεί να οδηγήσει σε νέα όξυνση,
αλλά αν η Άγκυρα θέλει πράγματι να κλι-
μακώσει επικίνδυνα, τότε υπάρχει η εκτί-
μηση ότι η κίνηση του Τούρκου προέδρου
θα συνοδεύεται και από μια ενέργεια στο
πεδίο. Αυτή, σύμφωνα με τα επικρατέστε-
ρα σενάρια, θα είναι είτε η έξοδος του τέ-
ταρτου πλωτού γεωτρύπανου, που προς το
παρόν βρίσκεται δεμένο στο λιμάνι της
Μερσίνης για εργασίες αποκατάστασης, ή
η απόπειρα «ναυτικού αποκλεισμού»
ενός εκ των νησιών του Ανατολικού Αιγαί-
ου που έχει βάλει στο «στόχαστρο» με
τους περίφημους χάρτες. Σε μεγάλο βαθ-
μό τις εξελίξεις θα κρίνουν τόσο τα εσωτε-
ρικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Ερντο-
γάν, κυρίως σε σχέση με την οικονομία,
όσο και το κλίμα που θα συναντήσει στις
Βρυξέλλες. Ο Τούρκος πρόεδρος θα επι-
χειρήσει να διεκδικήσει μια «νίκη» στο
θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της
Φινλανδίας και ταυτόχρονα να αποσπάσει
τις «ευλογίες» των Συμμάχων για την επι-
χείρηση στη Συρία. Έμπειροι αναλυτές
εκτιμούν ότι αν φύγει από τις Βρυξέλλες

με άδεια χέρια, είναι πιθανόν να στρέψει
τα «πυρά» του ξανά στην Ελλάδα, σε μια
προσπάθεια να εκτονώσει την πίεση από
το εσωτερικό. 

Διπλωματικός πυρετός
Την ίδια ώρα, η Αθήνα, προκειμένου να

μην αφήσει κανένα περιθώριο στην Τουρ-
κία να παίξει το παιχνίδι της, ενημερώνει
εταίρους και συμμάχους για την κατάστα-
ση στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα
με διπλωματικές πηγές, στο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Νίκος
Δένδιας τόνισε ότι «η τουρκική προκλητι-
κή συμπεριφορά έχει κλιμακωθεί σε ρη-
τορικό επίπεδο αλλά και επί του πεδίου»
και υπογράμμισε «τον συνεχιζόμενο ανα-
θεωρητισμό της Τουρκίας, ο οποίος εκ-
φράζεται τόσο με συνεχείς απειλές όσο
και με ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρ-
χίας ελληνικών νησιών». Μάλιστα, ο κ.
Δένδιας αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρό-
σφατες επιθετικές ενέργειες της Άγκυ-
ρας, στις επαναλαμβανόμενες παραβιά-
σεις και υπερπτήσεις ακόμη και σε στρα-
τηγικά σημεία, όπως η Αλεξανδρούπολη,
αλλά και στην εργαλειοποίηση του Μετα-
ναστευτικού ιδιαίτερα στην περιοχή του
Έβρου, όπου παρατηρείται νέα αύξηση
στις ροές. Ο Έλληνας υπουργός ευχαρί-
στησε τους ομολόγους του που έχουν κα-
ταδικάσει τις ενέργειες της Τουρκίας και

επεσήμανε ότι «είναι σκόπιμο όλα τα κρά-
τη-μέλη να τονίζουν την προσήλωσή τους
στη διατήρηση του απαραβίαστου των συ-
νόρων».

Ο «μαραθώνιος» επαφών ξεκίνησε την
Κυριακή με τη συμμετοχή του Νίκου Δέν-
δια στο 9ο Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης - Αιγύπτου, όπου ταξίδεψε
μαζί με τον ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι. Ο
κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Αιγύπτιο
υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις ανυ-
πόστατες τουρκικές αιτιάσεις και τις προ-
κλήσεις στο πεδίο. Η ενίσχυση της αμυντι-
κής συνεργασίας αλλά και η ανάσχεση του
τουρκικού επεκτατισμού συζητήθηκαν
και κατά την τριμερή Σύνοδο Υπουργών
Άμυνας Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου.
Άλλωστε, οι τρεις χώρες αποτελούν εγ-
γυήτριες της σταθερότητας στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο και στέλνουν ηχηρό μήνυμα
αποτροπής με συνεκπαιδεύσεις και
ασκήσεις, όπως η «Μέδουσα», που απο-
τελεί τη μεγαλύτερη αεροναυτική άσκηση
στην ευρύτερη περιοχή.

Ερντογάν: «Οι Έλληνες κλέβουν 
και δολοφονούν μετανάστες»!

Εντός έδρας και μέσω βιντεοσκοπη-
μένου μηνύματος ο Ερντογάν τροφοδό-
τησε με ένα ακόμη επεισόδιο του σίριαλ
της έντασης στα Ελληνοτουρκικά. Στο
μήνυμά του στην Παγκόσμια Κοινοβου-

λευτική Διάσκεψη, που γίνεται στην
Κωνσταντινούπολη, για το Παγκόσμιο
Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Τα-
κτική Μετανάστευση (GCM), ο Τούρκος
πρόεδρος επιτέθηκε στην Ελλάδα για τις
πρακτικές αντιμετώπισης των προσφύ-
γων, ανακαλύπτοντας 30.000 (!) νεκρούς
μετανάστες και πρόσφυγες με ευθύνη
της χώρας μας. «Σχεδόν καθημερινά γι-
νόμαστε μάρτυρες της δεινής κατάστα-
σης των προσφύγων που διώχθηκαν, λη-
στεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και δολοφο-
νήθηκαν από τα ελληνικά Σώματα Ασφα-
λείας. Στην πραγματικότητα, το βάρος
της μετανάστευσης και των προσφύγων,
το “σηκώνουν” χώρες όπως η δική μας,
που είναι γειτονικές με περιοχές κρίσης,
όχι αναπτυγμένες κοινωνίες που έχουν
δυνατή φωνή», ήταν τα ανεκδιήγητα που
εκστόμισε ο Ερντογάν σε ένα ακόμη κρε-
σέντο επιθετικής ρητορικής. 

Φόβοι ότι η Τουρκία 
θα τινάξει στον αέρα 
όλες τις προσπάθειες
αποκλιμάκωσης
εκτοξεύοντας νέα ψεύδη
κατά της Ελλάδας

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ετοιμάζει
σόου 
στο ΝΑΤΟ 



Σ
υνεδριάζει σήμερα η Πολιτική
Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπό
τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα και
όλοι αναμένουν τις προθέσεις

αλλά και τις επίσημες δηλώσεις μετά τη
συνεδρίαση. Οι εκλογές είναι σχεδόν βέ-
βαιο πως θα διεξαχθούν το φθινόπωρο
και ο κομματικός μηχανισμός θα πρέπει
να βιαστεί για τα ψηφοδέλτια, διότι η γκρί-
νια αρχίζει πάλι να αχνοφαίνεται στο κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδού-
ρου, η… μουρμούρα έχει ξεκινήσει λόγω
της σύγκρισης με το πώς «τρέχουν» οι
άλλοι κομματικοί μηχανισμοί, κυρίως της
Πειραιώς και δευτερευόντως της Χαρι-
λάου Τρικούπη. «Οι άλλοι είναι έτοιμοι.
Δίνουν ανοιχτά ονόματα υποψηφίων.
Εμείς ακόμη τίποτε. Περιμένουμε να
δούμε τους υποψηφίους όχι μόνο στις
κεντρικές περιφέρειες αλλά και στην
επαρχία. Αν δεν παίξει τώρα δυνατά και
δεν παραμερίσει τα εμπόδια -που δεν εί-
ναι άλλα από παλιά πρόσωπα-, θα μετρή-
σουμε άλλη μία ήττα», τονίζουν στην
«Political» κύκλοι της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, μιλώντας για τους υποψηφί-
ους των εκλογών. 

Θα επέλθει η ανανέωση στον ΣΥΡΙΖΑ;
Όλοι θέλουν ανανέωση. Νέα ονόματα

ακόμη και εκτός κόμματος. Βεβαίως, πό-
σο εφικτό είναι αυτό, είναι μία άλλη ιστο-
ρία. Ούτε οι παλιοί το θέλουν επί της ου-
σίας ούτε ο Τσίπρας μπορεί να το «σηκώ-
σει» μόνος. 

Συγκεκριμένα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
συζητώντας πάνω στο ζήτημα αυτό μας
είπαν πως, αν ο ίδιος ο Τσίπρας δεν δώ-
σει καθαρή γραμμή στήριξης σε πρόσω-
πα που μπορούν να προσθέσουν στο
κόμμα του, πάλι «θα έχουμε μία από τα
ίδια» Γιατί ο κομματικός μηχανισμός εί-
ναι δομημένος με τέτοιο τρόπο που πα-
ραδοσιακά στηρίζει και εκλέγει τους πα-
λιούς βουλευτές. 

Τώρα ο Τσίπρας πρέπει να μοιράσει αρ-
μοδιότητες σε ένα πεδίο που ο χρόνος δεν
είναι με το μέρος του. Και μέσα σε αυτές
τις αρμοδιότητες θα πρέπει να θέσει και το
ζήτημα των σοβαρών προτάσεων για τα
ψηφοδέλτια». 

Την ίδια ώρα, το αφήγημα για τις εκλο-
γές θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και άμε-
σο. Άραγε έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αφήγημα; Αν πα-
τήσει σοβαρά πάνω στα προβλήματα της
οικονομίας τώρα, ίσως μπορεί να στρέψει
τα φώτα πάνω του. Φτάνει να είναι εύκολο
στην επικοινωνία. Να φτάσει, δηλαδή,

στην κοινωνία και η κοινωνία να πιστέψει
πως αυτήν τη φορά θα γίνει πράξη. 

«Χάλασε» το φλερτ με το ΠΑΣΟΚ 
Φαίνεται πως η ιστορία μιας ενδεχόμε-

νης συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και τον
Νίκο Ανδρουλάκη είναι τελειωμένη. Οι
Πασόκοι στον δημόσιο λόγο στρέφονται
ανοιχτά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα,
χαρακτηρίζοντας ως ψευτοδίλημμα της
κάλπης το «ή ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ». Ωστόσο
υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ
που θα ήθελε συνεργασία με πιο αριστε-

ρές δυνάμεις, πχ, με το ΜέΡΑ25, κυρίως
λόγω Κλέωνα Γρηγοριάδη που φαίνεται
πως τον καλοβλέπουν πολιτικά πολλοί
Συριζαίοι. 
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Ο κομματικός μηχανισμός 
της Κουμουνδούρου δεν φαίνεται
πρόθυμος να στηρίξει νέα και
φρέσκα πρόσωπα στο πλαίσιο 
της ανανέωσης 

Σε «φουλ» προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον εκλογικό αιφνιδιασμό αλλά
και να διατηρήσει το ευνοϊκό κλίμα που έχει «κατακτήσει» μετά τις
εσωκομματικές εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που από χθες νο-
σεί με κορονοϊό, έχει στην ατζέντα του έναν πυκνό σχεδιασμό
εξορμήσεων σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος θα τηρηθεί κατά γράμμα
μόλις αναρρώσει. 

Το ζήτημα που έχει προταχθεί ως αιχμή της κριτικής είναι η ακρί-
βεια. Κλιμάκια του κόμματος οργώνουν καθημερινά όλη τη χώρα,
ενημερώνοντας για τις προτάσεις που έχουν καταθέσει, υπογραμμί-
ζοντας ταυτόχρονα την αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των πολιτών. Χθες, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής

τον γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο, επισκέφθηκε την αγορά του Χα-
λανδρίου, όπου συνομίλησαν με καταστηματάρχες για το κύμα ανατι-
μήσεων και τις επιπτώσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

«Το κύμα της ακρίβειας και της αύξησης στην τιμή των λογαρια-
σμών στην ενέργεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Συνεχίζου-
με όλη αυτή την προσπάθεια με συγκεκριμένες προτάσεις, όπως το
πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας, η μείωση του ΦΠΑ στα βασι-
κά αγαθά και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στο κομμάτι της
ενεργειακής κρίσης για να μπορέσει η χώρα μας να προχωρήσει
μπροστά, να βρει λύσεις και να μειωθούν αμέσως οι λογαριασμοί
στο ηλεκτρικό ρεύμα», δήλωσε ο γραμματέας του κόμματος.

Αντ. Αντωνόπουλος

Στο «φουλ» οι μηχανές της Χαριλάου Τρικούπη

Τι ζητά ο Τσίπρας από
την Πολιτική Γραμματεία



Το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν γεμάτο θρη-
σκευτικό παρασκήνιο, μιας και είχε έρθει στην Αθήνα ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Την Παρα-
σκευή είχε ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας στο Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο και το Σάββατο παρέστη σε δεξίωση
στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη Τζορτζ Τσούνη. 

Στη δεξίωση αυτή ήταν προσκεκλημένα γύρω στα
350 άτομα από τον εκκλησιαστικό κόσμο, δηλαδή Μη-
τροπολίτες και της Ελλάδας και του Πατριαρχείου, πο-
λιτικοί όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, η Νίκη Κεραμέως,
ο Νότης Μηταράκης, η Ζέτα Μακρή, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Γιώργος Ανωμερίτης
αλλά και οι «άρχοντες του Πατριαρχείου», κρίσιμοι παράγοντες σε Ελλάδα και ΗΠΑ για
την προάσπιση των συμφερόντων του Πατριαρχείου. Και φυσικά, ο πρέσβης των ΗΠΑ
Τζορτζ Τσούνης, που ήταν πολύ θερμός στους προσκεκλημένους του, εκθείασε τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη που είχε γνωρίσει από κοντά στη Θεσσαλονίκη πριν από μέρες,
όταν και οι δύο περιόδευαν στην περιοχή.

Ωστόσο, μετά τη δεξίωση ακολούθησε πριβέ δείπνο με πολύ λιγότερα άτομα, εντε-
λώς διαφορετική σύνθεση και σε άλλη τοποθεσία, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος
Νιάρχος. Εκεί βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Π. Πικραμμένος, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιε-
ρώνυμος, ο οποίος ήταν ευδιάθετος και έδειχνε να έχει άριστες σχέσεις με τον Πα-
τριάρχη. Επίσης, ήταν εκεί και ο πρώην υπουργός Αντώνης Διαματάρης, στελέχη του
Πατριαρχείου και της πρεσβείας. Το μενού είχε ελαφρύ γεύμα, ψάρι και σαλάτες, και
όπως μου είπαν ο κ. Τσούνης μίλησε για το έντονο θρησκευτικό στοιχείο που υπήρχε
στην οικογένειά του από τα μικρά του χρόνια. Ήταν ένα ήσυχο βράδυ Σαββάτου με την
Ορθοδοξία ενωμένη… 
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Το πριβέ δείπνο 
Βαρθολομαίου - Ιερώνυμου 
με τον πρέσβη Τσούνη

«Ξυπνητήρι» Κατρίνη για τη βενζίνη 
Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο επι-

κεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος
Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, η τιμή της
βενζίνης στην Ελλάδα είναι 2,41 ευρώ όταν
στην Κύπρο φτάνει το 1,78… Όπως λέει,
έχουμε την τρίτη πιο ακριβή βενζίνη σε
όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του
Παρατηρητηρίου Τιμών της Κομισιόν.
Όπως είναι φυσικό, στο στόχαστρο του κ.
Κατρίνη μπήκε η κυβέρνηση για την οποία
είπε ότι κοιμάται στο θέμα της ακρίβειας
και όταν ξυπνήσει θα είναι πολύ αργά.

Σκά(ε)ι νέα υποψηφιότητα 
Φουντώνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Άρη Πορτοσάλτε να εί-

ναι υποψήφιος με τη ΝΔ στον Βόρειο Τομέα. Δεν είναι η πρώτη φορά
που προσέγγισε τον γνωστό δημοσιογράφο η κεντροδεξιά παράταξη,
ωστόσο, παλιότερα ο ίδιος δεν μπορούσε να σκεφτεί τη ζωή του εκτός
ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, τώρα όμως η κατάσταση δείχνει να έχει
αλλάξει. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα κα-
τέβει στην ίδια εκλογική περιφέρεια με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με τον
οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις και ο οποίος είναι βέβαιο πως θα τον
στηρίξει σε αυτήν τη νέα του προσπάθεια. Ο Άρης Πορτοσάλτε είδε το
2019 το ραδιοφωνικό του ταίρι Μπάμπη Παπαδημητρίου να αποχωρεί
από τον ΣΚΑΪ και να εκλέγεται βουλευτής Νοτίου Τομέα, τώρα φαίνεται
πως ήρθε η σειρά ενός από τα παλαιότερα στελέχη του Φαλήρου. 

Προς την έξοδο 
ο Τζαβάρας…

Το έκανε πάλι το… θαύμα του ο Κώστας
Τζαβάρας, βουλευτής Ηλείας, ο οποίος
βγήκε προ ημερών στο ραδιόφωνο Στο
Κόκκινο και έστρεψε τα βέλη του, ουσιαστι-
κά, προς την παράταξή του ότι… εργαλει-
οποιεί τα Ειδικά Δικαστήρια… Όπως είπε,
δεν γίνεται (οι πολιτικοί) να χειρίζονται θε-
σμούς όπως είναι τα Ειδικά Δικαστήρια με
βάση την πολιτική στιγμή, την ανάγκη διευ-
θέτησης κάποιων λογαριασμών που είναι
ευνοϊκοί σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Οι
δικαστικοί θεσμοί θα πρέπει να λειτουρ-
γούν ερήμην και πολλές φορές σε πείσμα
της θέλησης της πολιτικής εξουσίας, του
επιχειρηματία ή του δημοσιογράφου… Ο κ.
Τζαβάρας, ο οποίος έχει ανακοινώσει και το
τέλος της πολιτικής του καριέρας, ουσιαστι-
κά θέλει να κάνει θόρυβο φεύγοντας, αλλά
ποιος ασχολείται; 

(Για πολύ μυημένους): 
Μπορεί ο τομέας ευθύ-

νης του να πηγαίνει καλά,
αλλά ο κυβερνητικός αξιωμα-
τούχος έχει άσχημες σχέσεις
τόσο με τη γενική γραμματεία
του υπουργείου όσο και με τους
πολιτικούς προϊστάμενους κάτω
από αυτόν. Πριν από λίγες μέ-
ρες, μάλιστα, όπως μάθαμε, σε
συνάντηση με κάποιους διευ-
θυντές του υπουργείου από τα
νεύρα του έσπασε μία καρέκλα,
καθώς αυτή η… ανάθεση που
ζητούσε απλώς δεν γινόταν. Συ-
νιστούμε ψυχραιμία… 

«Κλείδωσαν» 
Μιας και μιλάμε για ψηφοδέλτια,

πληροφορηθήκαμε ότι «κλείδωσαν»
για το Επικρατείας ο Κυριάκος Πιερρα-
κάκης και ο Θόδωρος Σκυλακάκης.
Δυσκολεύει η υποψηφιότητα του Γιώρ-
γου Γεραπετρίτη που όλα δείχνουν πως
δεν θα είναι υποψήφιος. Την ίδια τύχη
αναμένεται να έχει ο Γιώργος Βουλγα-
ράκης, που το τελευταίο διάστημα προ-
σπαθεί να ρίξει «γέφυρες» προς το Μα-
ξίμου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βγει
«λευκός καπνός», με τις πιθανότητες
να είναι λίγες. 



Στις 22 και 23 Ιουνίου πραγματοποιείται το
Ελληνοεμιρατινό Επιχειρηματικό Φόρουμ,
στο πλαίσιο του οποίου θα επισκεφθεί τη χώρα
μας αντιπροσωπεία με περισσότερους από 60
εκπροσώπους επενδυτικών ταμείων και επι-
χειρήσεων από τα ΗΑΕ. Στη λίστα περιλαμβά-
νονται και πολλά γνωστά ονόματα που ήδη κά-
νουν business στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών
ξεχωρίζουν τα κρατικά funds ΑDQ και Muda-
bala. Με το πρώτο είχε υπογραφεί τον προ-
ηγούμενο μήνα συμφωνία με την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) για
επενδύσεις 4 δισ. ευρώ στη χώρα μας, ενώ με
το δεύτερο υπάρχει συμφωνία για κοινές
επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ σε startups και
venture capital funds.

ΟΟ Αλέξης και ο Γαβριήλ
Σας βάζω το

κουίζ, αλλά θα
σας δώσω και την
απάντηση: Ποιον
παλιό του φίλο και
συνεργάτη επι-
σκέφτηκε προ
ημερών ο Αλέξης
Τσίπρας; Τον Γα-
βριήλ Σακελλαρί-
δη, ο οποίος βέ-
βαια διαρρηγνύει
τα ιμάτιά του πως
δεν ενδιαφέρεται
να επιστρέψει
στην κεντρική πο-
λιτική σκηνή.
Πάντως, ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε τα γρα-
φεία του Ινστιτούτου Eteron στου Ψυρρή, κα-
τόπιν σχετικής πρόσκλησης, και γνώρισε τους
ερευνητές/τριές του. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ως διευ-
θυντής του Eteron, παρουσίασε στον κ. Τσίπρα
τις δράσεις και το αντικείμενο των ερευνών
του ινστιτούτου. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
επικεντρώθηκε στα ζητήματα των ενοικίων
και του AirBNB, του τρόπου με τον οποίο αντι-
λαμβάνεται η Gen Z (ηλικίες 17-25) την πολιτι-
κή και τις αντιλήψεις των πολιτών για την έν-
νοια της προοδευτικότητας.

Οι μηχανισμοί
της Κουμουν-
δούρου έχουν
πάρει φωτιά
και ο πρό-
εδρος Αλέ-
ξης έχει,
όπως μαθαί-
νουμε, ετοιμάσει
και το πρώτο του
προεκλογικό σποτ, εις το οποίο κατηγορεί
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι προκήρυξε
πρόωρες εκλογές. Έχει μαζέψει όλες τις
δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι οι εκλο-
γές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και
έχει ετοιμάσει το σποτ να το ρίξει όταν (και
αν…) ο Κυριάκος προκηρύξει πρόωρες
κάλπες. Πόσο προβλέψιμος…

Τελικά μαθαίνω
ότι ετοιμάζον-
ται να κατέ-
βουν και ο
πρώην συν-
δικαλιστής
της Αστυνο-
μίας που έχει
και μεγάλη ανα-
γνωρισιμότητα, ο
Θανάσης Κατερινό-
πουλος, και ο
ανδρολόγος,
επίσης πασί-
γ ν ω σ τ ο ς ,
Θ ά ν ο ς
Α σ κ η τ ή ς .
Βεβαίως, η
Νάντια Γιαννα-
κοπούλου λιώνει
παπούτσια εδώ και πο-
λύ καιρό, αλλά θα έχει ενδιαφέρον ο αγώ-
νας εντός του ΠΑΣΟΚ στον Δυτικό Τομέα.

Ξεκίνησαν οι περιοδείες
σε φουλ ρυθμούς 

Π
ροεκλογικός πυρετός και στη ΝΔ. Στο
πλαίσιο των επισκέψεων που πραγμα-
τοποιεί η Νέα Δημοκρατία σε δήμους

της Αττικής και νομούς όλης της Ελλάδας, o γε-
νικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάν-
νης Μπρατάκος, ο γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μα-
ρινάκης, μαζί με τον γραμματέα Οργανωτικού
Στέλιο Κονταδάκη θα επισκεφτούν τον Νομό
Λακωνίας την Πέμπτη 23 Ιουνίου. 

Στην επίσκεψη θα συμμετάσχουν η υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Μαρία Συρεγγέλα και ο γενικός γραμματέας
Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος. Αύ-
ριο, 22 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη
στον Νομό Άρτας, στην οποία θα συμμετά-
σχουν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Νότης Μηταράκης, ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, ο γενι-
κός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντί-
νος Τσουβάλας και οι βουλευτές Στέργιος Γιαν-
νάκης, Άννα Ευθυμίου, Γιώργος Κωτσός. Στις
24 Ιουνίου ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο
υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ο
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θο-
δωρής Λιβάνιος, η γενική γραμματέας Τουρι-
σμού Ολυμπία Αναστασοπούλου καθώς και οι
βουλευτές Λάκης Βασιλειάδης, Γιάννης Με-
λάς, Κατερίνα Μονογυιού θα πραγματοποι-
ήσουν επίσκεψη στη Ρόδο.

Ο δημοσιογράφος που θέλει
να γίνει περιφερειάρχης

Σας έχω νέα και από ΣΥΡΙΖΑ. Γνωστός δημο-
σιογράφος ο οποίος δίνει μάχες υπέρ του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο κανάλι εις το οποίο εργάζεται θέλει, λέ-
ει, να κατέβει υποψήφιος περιφερειάρχης Ατ-
τικής με το κόμμα της Κουμουνδούρου. Όσοι
καταλάβατε μη γελάτε, σας παρακαλώ, υπάρ-
χουν και χειρότερα. Εδώ μέχρι και ο Γιώργος
Πάντζας, μαθαίνω, έχει γίνει στενός κορσές
στον πρόεδρο Αλέξη να κατέβει στη Δυτική Ατ-
τική και ο πρόεδρος προσπαθεί να τον αποφύ-
γει… Γιατί, καλέ; Τι κακό έχει ο Πάντζας; Οι άλ-
λοι οι ΑΝΕΛίτες και οι «βοηθοί Ρένας» που
έχουν κολλήσει σαν βδέλλες στον ΣΥΡΙΖΑ κα-
λύτεροι είναι; 

Την ερχόμενη Τετάρτη, σε μια
κρίσιμη χρονική περίοδο, με
τα Ελληνοτουρκικά να είναι
στο «κόκκινο» και τον πόλεμο

στην Ουκρανία να συνεχίζεται,
γίνεται η συνάντηση Μητσοτάκη

και Ντράγκι. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι κα-
λές, μαθαίνω όμως ότι ο Ντράγκι ετοιμάζει τη
σύγκληση νέας Συνόδου για τη Λιβύη, με την
Τουρκία να συμμετέχει, αλλά την Ελλάδα να τη
βγάζει απέξω και πάλι χωρίς δικαιολογία.
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Το προεκλογικό σποτ 
του Τσίπρα

Μεγάλη μάχη αναμένεται
και στη Β2 Δυτικού Τομέα

Χ
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υ Αναμένεται απόβαση
Εμιρατινών…
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Εξετάζουν νέα «επιταγή ακρίβειας»
μέσα στο καλοκαίρι

Θέλω να είμαι «μάντης καλών», για αυτό, λοιπόν,
σας λέω ότι στο οικονομικό επιτελείο σκέφτονται
πολύ σοβαρά, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν με τα δη-
μόσια έσοδα, κάποια στιγμή να δώσουν μία ακό-
μα «επιταγή ακρίβειας» σαν αυτή που είχαν δώ-
σει το περασμένο Πάσχα. Εκτός, δηλαδή, από το
Fuel Pass και το Power Pass να δοθεί ένα ακόμα
επίδομα για να σταθούν τα νοικοκυριά στα πόδια
τους. Όλα θα εξαρτηθούν από τα έσοδα του τουρισμού,
διότι αυτή η νέα «επιταγή ακρίβειας» θα κοστίσει σίγουρα πά-
νω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θέλω να σας φουσκώνω τα μυαλά, αλλά μαθαί-
νω ότι εξετάζεται το θέμα πολύ σοβαρά και συνήθως έχω καλές πληροφορίες…

Το Σάββατο όλη η ΝΔ 
θα είναι στην Τζια
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Αναδεικνύουν 
παντού
την τουρκική
επιθετικότητα
Μαζί με την ελληνική διπλωματία που
προσπαθεί σε κάθε ευρωπαϊκό φόρουμ
να αναδείξει την τουρκική επιθετικότη-
τα, υπάρχουν και οι βουλευτές που
συμβάλλουν σε αυτό τον σκοπό. Όπως
μάθαμε, ύστερα από πρόταση της ελλη-
νικής αντιπροσωπείας
του ΕΛΚ, το θέμα
της τουρκικής
προκλητικότη-
τας στο Αιγαίο
συζητείται αυτή
την εβδομάδα
στην Ολομέλεια
της Κοινοβουλευτι-
κής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκεί θα δώ-
σουν τη μάχη οι βουλευτές Δημήτρης
Καιρίδης, Ντόρα Μπακογιάννη, Θοδω-
ρής Ρουσόπουλος, Τάσος Χατζηβασι-
λείου και η Φωτεινή Πιπιλή. 

Δύο ονόματα με μπερδεύουν στο ρε-
πορτάζ των υποψηφιοτήτων, αν και οι
δύο, όπως μαθαίνω, είναι ζεστοί να
κατέβουν με τη ΝΔ: Η πρώην Ολυμ-
πιονίκης μας Βούλα Πατουλίδου και
ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος Πα-
παϊωάννου. Για τον τελευταίο, μάλι-
στα, παίζει και το Επικρατείας, όπως
ακούω, αφού ο άνθρωπος έχει δώσει
αγώνα κατά των μπαχαλάκηδων και
έχει στοχοποιηθεί όσο κανείς… Για
τον Άγγελο Χαριστέα δεν έχω μάθει
κάτι παραπάνω… 

Μπαμπάς σε λίγο καιρό
ο Κυρανάκης 

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και
η σύζυγός του Ελένη Αθερινού, η οποία εί-
ναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, απή-
λαυσαν ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο με
φόντο τη γαλάζια θάλασσα. Μάλιστα, ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης συγκίνησε με
την ανάρτησή του στο Instagram, εν ανα-
μονή της γέννησης του παιδιού του. «Σε
περιμένουμε να έρθεις στη ζωή μας»,
έγραψε ο Κωνσταντίνος αγκαλιά με τη γυ-
ναίκα του… Τον βλέπω για χαζομπαμπά
πρώτου μεγέθους! Άντε, η ώρα η καλή!

Τι δουλειά είχε η Ζαχαράκη 
στη Φθιώτιδα;

Η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη βρέθηκε προ ημερών στη Μονή
Αγάθωνος στην Υπάτη μαζί με όλους τους «γαλάζιους» βουλευτές της
Φθιώτιδας: Σταϊκούρας, Οικονόμου, Χειμάρα και Κοτρωνιά. Πολλοί αναρω-

τήθηκαν τι δουλειά είχε σε… ξένη εκλογική περιφέρεια. Λοιπόν, εκεί έγινε το μνη-
μόσυνο του ηγούμενου της μονής που ήταν θείος της υφυπουργού Τουρισμού.
Ήταν το τριετές μνημόσυνο του μακαριστού καθηγουμένου της Μονής Αγάθωνος,
αρχιμανδρίτη Δαμασκηνού Ζαχαράκη. Εκτός από τους «γαλάζιους» βουλευτές στη
μονή ήταν και η κυρία Μπατζελή του ΠΑΣΟΚ. 

Στο όμορφο νησί παντρεύονται δύο από τα καλύτερα παι-
διά του Μεγάρου Μαξίμου: Ο αναπληρωτής διευθυντής
του γραφείου Τύπου, Χρήστος Ζωγράφος, και η διευθύν-
τρια επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κύρα Κά-
πη. Κουμπάρα θα είναι η Σοφία Ζαχαράκη και, όπως αν-
τιλαμβάνεστε, θα βουλιάξει η Τζια από τα «γαλάζια» στε-
λέχη που θα σπεύσουν να ευχηθούν βίο ανθόσπαρτο στο
ζευγάρι. Να ευχηθούμε στο ζευγάρι να είναι πάντα αγα-
πημένοι και να τους έρχονται όλα δεξιά… 
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Ο ρόλος των ΟΤΑ στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης
για την εξάλειψη της αβεβαιότητας 

Τ
ο τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται μια πρωτόγνωρη

αβεβαιότητα σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας μας ως

αποτέλεσμα της «γεωστρατηγικής κρίσης» στην Ου-

κρανία και του αποκλεισμού της Ρωσίας από το διεθνές εμ-

πόριο, σε συνδυασμό με μια σειρά και ως συνέχεια άλλων

γεγονότων. Οι βαθμοί ελευθερίας της αβεβαιότητας έχουν

αυξηθεί δραματικά εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού

κόστους, της αύξησης του πληθωρισμού, του κινδύνου εμ-

φάνισης μιας επισιτιστικής κρίσης αλλά και των απωλειών

που δημιουργήθηκαν έναντι των μνημονίων και της ύφεσης

από την πανδημία της Covid-19. Όσον αφορά τον πληθωρι-

σμό, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα έχει κυρίως ενεργει-

ακή προέλευση, οδηγώντας σε μεταφορά πλούτου από τους

καταναλωτές ενέργειας στους παραγωγούς ενέργειας. Οι

συνεχείς ανατιμήσεις του πετρελαίου ενδέχεται να προκα-

λέσουν το ακραίο σενάριο του στασιμοπληθωρισμού, με

αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των επενδύσεων, μει-

ώνοντας έτσι τους όποιους ρυθμούς ανάπτυξης και αυξά-

νοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά ανεργίας, παράλληλα με την

αύξηση του πληθωρισμού.

Η αβεβαιότητα επηρεάζεται και από την κλιματική κρίση

με τα επιμέρους κύματά της υπό τη μορφή ακραίων καιρι-

κών φαινομένων (πυρκαγιών, πλημμυρών, χιονοπτώσεων

κ.λπ.). Αλλά δεν τελειώσαμε ακόμη, καθώς η εντροπία της

αβεβαιότητας ήρθε να διαταραχθεί ακόμη περισσότερο κα-

τά τη διάρκεια της πανδημίας, σπάζοντας την καθημερινή

ρουτίνα και τις καθημερινές μας συνήθειες, καθώς και να

δημιουργήσει μια νέα γενιά αποστάσεων από τα κοινωνικά

πρότυπα και τις κεκτημένες συνήθειες, να κατηγοριοποι-

ήσει τους ανθρώπους σε νέες κοινωνικές ομάδες και υποο-

μάδες, να αφυπνίσει μια νέα κοινωνικοοικονομική ανασφά-

λεια, να δημιουργήσει ένα έλλειμμα κινήτρων για οποιαδή-

ποτε καθημερινή στοχοθέτηση, να συσσωρεύσει ενέργεια

και ανάγκη για αναζήτηση νέων τρόπων αναδιοργάνωσης

και διοχέτευσή της, να αποτρέψει τη διαχείριση πληροφο-

ριών από τα ΜΜΕ, να αλλοιώσει την πνευματική υγεία - ψυ-

χική υγεία - συναισθηματική διάθεση και αλληλεπίδραση με

άλλους ανθρώπους, να διογκώσει τον φόβο για κάθε είδους

συνωστισμό στα ΜΜΜ ή στους δημόσιους χώρους, να αυξή-

σει τις αναφορές για περιστατικά έμφυλης βίας - ενδοοικο-

γενειακής βίας - παιδικής εργασίας - εμπορίας ανθρώπων

και εκμετάλλευσης και, τέλος, η καραντίνα από μια μεγάλη

μερίδα ανθρώπων να έχει την αίσθηση της απομόνωσης, του

εγκλεισμού, της κράτησης, της τιμωρίας και του ψυχαναγ-

κασμού με σημαντικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά μας.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, το

οποίο υπό κάποιες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ένα

«ντόμινο πιέσεων» σε ατομικό, τοπικό, εθνικό αλλά και

παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής και

αυξάνοντας τον αριθμό των ανθρώπων που αδυνατούν να

καλύψουν βασικές ανάγκες, αγγίζοντας τα όρια της φτώ-

χειας. Είναι ορατή πλέον η εμφάνιση μιας βαθιάς κοινωνι-

κής και ανθρωπιστικής κρίσης, με τον ανθρώπινο οργανι-

σμό να αντιδρά μέσα από έναν έμφυτο μηχανισμό ψυχολο-

γικής άμυνας που ονομάζεται «άρνηση». Άρνηση στο να

αποδεχτεί την πραγματικότητα, καθώς και να πιστέψει όλα

αυτά που συμβαίνουν γύρω του, καθώς βλέπει όλο και πε-

ρισσότερο τα δικαιώματά του να καταστρατηγούνται από

ισχυρά λόμπι και συμφέροντα, με αποτέλεσμα να διατρέχε-

ται από ανασφάλεια, καχυποψία, δυσπιστία και έλλειψη εμ-

πιστοσύνης για τις εκάστοτε πολιτικές και πολιτικούς, μεγε-

θύνοντας ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές αποστάσεις

και ανισότητες. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο στο οποίο

αν δεν παρθούν δραστικά μέτρα μέσα από ένα οργανωμένο

σχέδιο δράσης, η κατάσταση θα ξεφύγει εκτός ελέγχου, δη-

μιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για μια «Παγκόσμια Γε-

ωστρατηγική Κρίση».

Αν θέλαμε να προσομοιάσουμε την παραπάνω εικόνα με

όρους βιομιμητικής, θα λέγαμε ότι ομοιάζει αρκετά με το

«μεταβολικό σύνδρομο», δηλαδή τη μάστιγα της σύγχρονης

εποχής μας, η οποία επηρεάζει τη συνολική λειτουργία

ενός ανθρώπινου οργανισμού. Έτσι όπως η κοινωνία μας

πλήττεται από μια πλειάδα κρίσεων (πανδημία, ενεργειακή,

κλιματική, ανθρωπιστική, κοινωνική κ.λπ.), αντίστοιχα και

με το «μεταβολικό σύνδρομο» ο ανθρώπινος οργανισμός

πλήττεται από μια πλειάδα διαταραχών που αφορούν το λι-

πιδαιμικό και γλυκαιμικό προφίλ, στα επίπεδα ενέργειας,

στην παχυσαρκία και εναπόθεση σπλαχνικού λίπους στην

περιοχή της κοιλιάς, στην έμμηνο ρύση, αυξάνοντας τον

κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη, καρδιαγγειακών και αυτοάνο-

σων νοσημάτων. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μια

γενικευμένη ανεπάρκεια του ανθρώπινου οργανισμού, δη-

λαδή μια κατάσταση «ντόμινο διαταραχής» του οργανισμού,

όπου το ένα όργανο ή το ένα σύστημα μετά το άλλο αποδυ-

ναμώνεται και παύει η λειτουργία του. Το σημαντικότερο

όμως είναι ότι παρόλο που μεμονωμένα η κάθε διαταραχή

μπορεί να βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων (συνήθως

μέγιστων), η ανεπάρκεια οφείλεται κυρίως στην αρνητική

αθροιστική επιρροή τους στην απόδοση του ανθρώπινου

οργανισμού λόγω σημαντικών αλληλεπιδράσεων.

Έτσι, με όρους βιομιμητικής αντίστοιχη προσέγγιση

(δραστική και σχετικά επιθετική) θα πρέπει να υιοθετηθεί

και για την εξάλειψη της αβεβαιότητας που έχει δημιουρ-

γηθεί σήμερα με στόχο να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα

μιας «γενικευμένης παγκόσμιας κρίσης». Σε επίπεδο πρω-

τογενούς παρέμβασης σημαντικό κομμάτι αποτελεί η ευαι-

σθητοποίηση και αφύπνιση του καθενός από όλους εμάς. Οι

κρίσεις γενικά απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας και κουλτού-

ρας από όλους μας. Απαιτούν τον πολιτικό πολιτισμό μας με

την ευρύτερη έννοια των πεποιθήσεων, των στάσεων, των

αξιών, των συναισθημάτων, των εκφράσεων, των προτύπων

διαβίωσης, των τοπικών και παραδοσιακών γνώσεων, της

μετάδοσης δεξιοτήτων και των καλών πρακτικών που θα

μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των κανόνων που

διέπουν τη συμπεριφορά μας απέναντι στην κοινωνία μας.

Η δευτερογενής παρέμβαση απαιτεί κατάλληλη θεραπεία, η

οποία αφορά την εξεύρεση του «κατάλληλου μοντέλου δια-

κυβέρνησης», το οποίο θα αποτελέσει και το κλειδί για την

επίλυση όλου του φάσματος των κρίσεων με τις οποίες ερ-

χόμαστε αντιμέτωποι. Αξίζει να σημειωθεί πως η εμφάνιση

του νέου κορονοϊού ήρθε να μας επιβεβαιώσει ότι οι κρί-

σεις δεν μπορούν να επιλυθούν μόνο σε επίπεδο κρατών,

αλλά απαιτούν μια παγκόσμια συνεργασία, ώστε να αντιμε-

τωπίσουμε κάθε απειλή κατά της ανθρωπότητας. Έτσι το

μοντέλο θα πρέπει να πηγάζει μέσα από συνεργασίες και

συνέργειες σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, ώστε να

είναι ικανό για να ξεπεραστούν κυρίως όλα τα παρακάτω:

� Παγίωση: σε υποδομές, μοντέλα, τεχνολογίες, απόψεις. 

� Ελλείψεις: σε οράματα, διοίκηση, στοχοθεσία, εμπιστο-

σύνη και αξιοπιστία. 

� Συμβατικές συνήθειες: μπορούν να παρεμποδίσουν κά-

θε μορφής ανάπτυξη.

� Πολιτικές: έχουν παγιδευτεί σε ένα πολύπλοκο νομικό

πλαίσιο, καθώς στις κομματικές ευνοιοκρατίες.

� Καθοδηγήσεις: από ισχυρά λόμπι, συμφέροντα και δια-

φθορά.

� Αντιξοότητες: καθώς σήμερα έχουμε παράλογη αύξηση

των απαιτήσεων, αλαζονεία, αλλοτρίωση ανθρώπινων σχέ-

σεων, άρση ουσιαστικών ανθρώπινων ενεργειών και δημι-

ουργικότητας, ψευδαισθήσεις, ιδιοτέλεια, αύξηση ανισοτή-

των, εξαθλίωση, φτώχεια, μετανάστευση, αυτοκτονίες, ανα-

ζήτηση νέων υποκατάστατων κ.λπ.  

Tο κατάλληλο μοντέλο διακυβέρνησης πρέπει να είναι

ταυτόχρονα και μοντέλο πρόβλεψης με κύριο στόχο τη συ-

νέχεια, δηλαδή την ικανότητα να παρέχει υπηρεσίες υψηλής

ποιότητας ακόμη και κάτω από υπερβολικά αντίξοες συνθή-

κες, αλλά και την ικανότητα να οδηγεί ένα άτομο, μια κοινω-

νία, ένα έθνος κατά τη διάρκεια μιας ασυνέχειας - διακοπής

αλλά και έπειτα από αυτήν να αποκτήσει άμεση ανταπόκρι-

ση, ανάκαμψη και συνέχεια στις ελάχιστες απαιτούμενες

συνθήκες λειτουργίας, μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής

λειτουργίας. Πρέπει να παρέχει δηλαδή ελαχιστοποίηση

των κινδύνων - κρίσεων που μπορεί να επιφέρουν μια ασυ-

νέχεια στη λειτουργία (διακοπή) και αυτό επιτυγχάνεται μέ-

σω της απομάκρυνσης του κακού αποτελέσματος της ασυ-

νέχειας και όχι με την απομάκρυνση της ασυνέχειας λόγω

των κρίσεων, καθώς πολλές από αυτές ήρθαν για να μείνουν.

Περισσότερο από ποτέ πρέπει να καταστεί σαφές ότι η

μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης πρέπει να εμ-

περιέχει όρους όπως «δίκαιη μετάβαση» ή «μετάβαση με

ήθος», η οποία να ενισχύει την επίτευξη των 17 Παγκόσμιων

Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs). Απαιτούνται πολιτικές

που θα αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση όχι μέσα από

αποσπασματικές επιδοτήσεις και έκτακτα ευκαιριακά μέτρα

αλλά μέσα από ένα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μα-

κροπρόθεσμο σχέδιο δράσης με εθνικό και υπερεθνικό χα-

ρακτήρα. Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στο νέο μοντέλο

διακυβέρνησης θα πρέπει να αναλάβουν οι δήμοι και οι το-

πικές κοινωνίες ως ένας μόνιμος «βρόχος ανατροφοδότη-

σης» μεταξύ βιόσφαιρας, κυβερνήσεων, περιφερειών αλλά

και πολιτών. Η αυτοδιοίκηση ως θεσμός οφείλει να αναλά-

βει πρωτοβουλίες ενισχύοντας όλα τα εργαλεία της διαχεί-

ρισης (θεσμικά, οικονομικά, τεχνολογικά και κοινωνικά), με

σημαντικότερο όλων τα κοινωνικά εργαλεία που αφορούν

κυρίως την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολι-

τών για τη μετάβαση του δήμου σε έναν «έξυπνο δήμο»

όπου μέσα σε αυτόν κατοικούν «έξυπνοι πολίτες».

Στις μέρες μας όμως κανένα μοντέλο διακυβέρνησης

δεν θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικό, αν δεν επενδύ-

σουμε σε άξιους και αξίες. Η αναζήτηση άξιων και αξιών

αποτελεί το βασικό συστατικό για την παραγωγή πλούτου,

που θα ανακατανεμηθεί δίκαια μέσα στην κοινωνία. Πρέπει

να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ευ-

μάρεια - ευημερία και ευδαιμονία μέσα στην κοινωνία, γιατί

βασική συνέπεια της έλλειψης άξιων και αξιών αποτελεί η

έλλειψη διάρκειας, καθώς και ο αποπροσανατολισμός από

ένα σύστημα κανόνων σε ένα σύστημα συμφερόντων.

Η σημερινή «αβεβαιότητα» απαιτεί ένα κατάλληλο μον-

τέλο διακυβέρνησης ώστε να μην οδηγηθούμε σε μια «παγ-

κόσμια γεωστρατηγική κρίση».

του

Ιωάννη 
Π. Παναγιωτούλια 

Γενικός γραμματέας
Δήμου Ελευσίνας,
μέλος της 
Επιστημονικής 
Επιτροπής του
«Κλεισθένη», 
Postdoc, Ph.D,
M.Sc, MBA, B.Sc.
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Π
ρο των πυλών οι πρόωρες εκλογές,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πολιτι-
κών αναλυτών. Οι λόγοι της προκήρυ-

ξης είναι άλλοι φανεροί και άλλοι αφανείς.
Πολλές φορές οι αποφάσεις για πρόωρες
εκλογές είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόν-
των, εσωτερικών και εξωτερικών.

Το μόνο εφιαλτικό σενάριο που σκιάζει τη
χώρα μας είναι ο απρόβλεπτος και άρπαγας
γείτονάς μας και η πιθανή πρόθεσή του για κα-
λοκαιρινή πολεμική εμπλοκή μεταξύ των χω-
ρών μας. 

Σε αντίθετη περίπτωση, οι πρόωρες εκλογές
έχουν συζητηθεί, αποφασιστεί και μένει μόνο
το έκτακτο διάγγελμα του πρωθυπουργού.

Τα Tips της πολιτικής επικοινωνίας κάθε Τρί-
της, θέλοντας να βοηθήσουν όσους έχουν την
πρόθεση να εμπλακούν ως υποψήφιοι στις
εθνικές εκλογές, προτείνουν νέα έξυπνα, εντυ-
πωσιακά και προεκλογικά Tips και Συμβουλές
για να ξεχωρίσουν και να κερδίσουν την ψήφο
των πολιτών στην κάλπη. Και μια παράκληση
από τη στήλη.

Οι πρόωρες εθνικές εκλογές, αν πραγματο-
ποιηθούν στον χρόνο που λέγεται, θα γίνουν
κάτω από τη σκιά των εθνικών θεμάτων. Καλό
θα είναι οι προεκλογικές εκστρατείες και τα
αφηγήματα των κομμάτων και των πολιτικών
προσώπων να μείνουν έξω από τα εθνικά μας
προβλήματα. Οι ένδοξες εθνικές μας σελίδες
του πρόσφατου παρελθόντος γράφτηκαν πάντα
με το μελάνι της ενότητας. Αντίθετα, οι μαύρες
σελίδες είχαν τη σφραγίδα της διχόνοιας.
Υπάρχουν αρκετά πολιτικά πεδία ανταγωνι-
σμού για να σχεδιαστεί η στρατηγική της νίκης.

Ας αφήσουμε τα εθνικά θέματα εκτός της προ-
εκλογικής ατζέντας. 
1. Ακόμη και αν ο αντίπαλός σας είναι ο χειρό-

τερος, αν εσάς δεν σας εμπιστεύεται ο πολί-
της, δεν πρόκειται να σας ψηφίσει. Ακόμη
και με βαριά καρδιά θα επιλέξει και πάλι τον
αντίπαλό σας. 

2. Οι λόγοι αλλαγής της ψήφου ενός πολίτη
στην κάλπη είναι οι κάτωθι: διάψευση των
προσδοκιών, τιμωρητική διάθεση ψήφου,
προσδοκία από το νέο, επιλογή αλλαγής με
βαριά καρδιά, αφήγημα που συγκινεί. 

3. Δώστε τον αγώνα της πολιτικής σας επιβίω-
σης εμπιστευόμενοι την εμπειρία σας και
βασιζόμενοι στο ένστικτο της αυτοπροστα-
σίας που σας βοήθησε στη μέχρι τώρα κα-
ριέρα σας να επιβιώσετε. 

4. Οι έχοντες και κατέχοντες θέσεις εξουσίας
τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να αποφύγετε
τεχνικές της «λιανικής» ψηφοφορίας, τρέ-
χοντας σε γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια και
φιέστες που μπορεί να αποδειχτούν και επι-
κίνδυνες αποστολές. Μείνετε περισσότερο
στα social media. 

5. Σε μεγάλη μερίδα πολιτών ψηφοφόρων αρέ-
σουν τα έξυπνα Tips ακόμη και αυτοσαρκα-
σμού. Τολμήστε, ξεχωρίστε και θα πάρετε
την ψήφο του πολίτη. 

6. Η προεκλογική φιλοσοφία αρκετών νέων
πολιτικών ορίζεται στη φράση: «Να μαζευ-
τούμε, να δουλέψετε, να εκλεγώ»! Υπάρχουν
και αυτοί οι υποψήφιοι.

7. Η αναλογία των επαναχρησιμοποιημένων
πολιτικών υλικών του παρελθόντος πρέπει
να είναι ετεροβαρής στην πλευρά της ανανέ-

ωσης και μακριά από την πλευρά της αναπα-
λαίωσης.

8. Αποφύγετε κάθε είδους βερμπαλισμούς
εξωραΐζοντας με ωραία λόγια το «αύριο» του
πολίτη ψηφοφόρου. Τα προεκλογικά «θαύ-
ματα» δεν πουλάνε πλέον. Πολλές φορές
φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Οι κοι-
νωνίες άλλαξαν και οι ψηφοφόροι περνούν
από κόσκινο κάθε πολιτικό πρόσωπο. Η
ακραία ρητορική του ταξίματος τελείωσε!

9. Το άλλοτε προνόμιο των πολιτικών να μιλάνε
χωρίς να λένε τίποτα, η «ξύλινη γλώσσα»,
δεν περνάει στις μέρες μας. Αναλάβετε τις
ευθύνες που σας αναλογούν, κάντε αυτοκρι-
τική χωρίς φόβο και πάθος και μην υποτιμά-
τε την «κοινή λογική» των πολιτών.

10. Ο πολιτικός που κερδίζει τον πολίτη δεν εί-
ναι αυτός που μιλάει πολύ, αλλά αυτός που
τον «ακούει»!

11. Απαντήστε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις,
αιτιάσεις, παράπονα των πολιτών και μη δί-
νετε απαντήσεις που μοιάζουν με πλαστελί-
νη, αυτές που πλάθονται κατά το δοκούν και
σερβίρονται ανάλογα. Οι πολίτες το καταλα-
βαίνουν. 

Περισσότερα προεκλογικά tips θα βρείτε
στον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολι-
τεύεσθαι» 333+1 tips και μόνο για τους ανα-
γνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political»
διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ
από 15. 

Επωφεληθείτε! Για παραγγελίες και περισ-
σότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο
email grammateia@nkmediagroup.gr ή στα
τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του

Θανάση 
Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Κ
αμία κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση
και μετά δεν αντιμετώπισε τόσες πολ-
λές επάλληλες και διαφορετικές κρί-

σεις όπως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Μια κυβέρνηση που με εμφατικό τρόπο
απέδειξε ότι μπορεί να μετατρέπει τις κρίσεις
σε ευκαιρίες.

Η πανδημία έδωσε την ευκαιρία για σοβαρές
επενδύσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς
και για άλματα στην ψηφιοποίηση του κράτους.
Οι απειλές στο εθνικό μέτωπο οδήγησαν στην
ενίσχυση της άμυνας και του διπλωματικού κύ-
ρους της χώρας. 

Στην εισαγόμενη ακρίβεια η απάντηση ήταν
ένα εθνικό πρόγραμμα στήριξης των νοικοκυ-
ριών και των επιχειρήσεων, το οποίο μπορεί να
υλοποιείται χάρη στην επαναφορά της οικονο-
μίας σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης.

Τίποτε από όλα αυτά δεν ήταν ούτε εύκολο ού-
τε αυτονόητο και όλοι οι πολίτες νομίζουμε ότι
μπορούν να κατανοήσουν το δύσκολο του εγχει-
ρήματος. Το αποτέλεσμα όμως μας δικαιώνει.
Για αυτό, παρά τη δύσκολη συγκυρία, μένουμε
συνεπείς στον δρόμο που χαράξαμε. Με όπλο το
έργο μας, με δύναμη το σχέδιο και τη σκληρή
δουλειά και με σύμμαχό μας πάντα την αλήθεια.

Από εδώ και πέρα το διπλό στοίχημα είναι
αφενός να αποτρέψουμε την κατεδάφιση όσων
με κόπο χτίστηκαν, αφετέρου να ολοκληρώ-
σουμε τις μεταρρυθμίσεις που μετατρέπουν
την Ελλάδα μας σε κανονική ευρωπαϊκή χώρα
παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουμε
μπροστά μας.

Προϋπόθεση για να κερδηθεί αυτό το διπλό
στοίχημα είναι να προκύψει από τις επόμενες
εκλογές μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία θα εγ-

γυάται τη συνέχεια και τη σταθερότητα. 
Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να δώσει αυτή

τη μάχη για την οποία είναι πολύ πιθανό να χρει-
αστούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις για τον
απλούστατο λόγο ότι οι πρώτες εκλογές θα γί-
νουν με ένα εκλογικό σύστημα στο οποίο δεν πι-
στεύουμε, το οποίο δεν στηρίξαμε και το οποίο
θεωρούμε ότι μόνο προβλήματα μπορεί να εγ-
κυμονεί για τον τόπο.

Η Νέα Δημοκρατία μπορεί και πρέπει να είναι
αυτοδύναμη. Αυτό δεν σημαίνει όμως κατ’ ανάγ-
κη ότι δεν είναι ανοιχτή στην κοινωνία και ότι δεν
μπορεί να είναι ανοιχτή και σε νέα στελέχη που
θα στελεχώσουν τον κυβερνητικό μηχανισμό.
Άρα αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει
κατ’ ανάγκη κυβέρνηση μόνο της Νέας Δημο-
κρατίας. Τα βασικά μας κριτήρια είναι και θα πα-
ραμείνουν η αξιοκρατία και η εργατικότητα.

Αξιοκρατία και εργατικότητα τα βασικά μας κριτήρια 

του   

Βασίλη Φεύγα 

Γραμματέας

Στρατηγικού

Σχεδιασμού 

και Επικοινωνίας

της ΝΔ



Σ
ε καθημερινή προβολή ισχύος,
ακόμη και στο ανατολικό άκρο
του Αιγαίου, προβαίνει η Πολε-
μική Αεροπορία, δίνοντας δυνα-

μική απάντηση σε κάθε τουρκική πρόκλη-
ση. Και αν η Άγκυρα, επιβεβαιώνοντας τον
χαρακτηρισμό του «ταραξία», χρησιμο-
ποιεί τις παραβιάσεις του εθνικού εναέρι-
ου χώρου και τις υπερπτήσεις πάνω από
τα ελληνικά νησιά ως μέσο προώθησης
των παράνομων διεκδικήσεών της, αυτός
που λέει πάντα την τελευταία λέξη στους
ουρανούς του Αιγαίου είναι η Πολεμική
Αεροπορία.

Με την καθοδήγηση του ΓΕΕΘΑ και του
Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, τα ελ-
ληνικά μαχητικά έχουν πάντοτε την αριθ-
μητική υπεροχή απέναντι στα τουρκικά, τα
οποία σπανίως πια έρχονται σε μεγάλους
σχηματισμούς λόγω των αμέτρητων προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει η τουρκική
αεροπορία. Ακόμη πιο σημαντικό όμως
είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες πιλότοι
βρίσκονται διαρκώς στην «6η ώρα» των
Τούρκων, δηλαδή σε θέση βολής, διατη-
ρώντας πάντα το τακτικό πλεονέκτημα. Η
ψαλίδα μάλιστα αναμένεται να ανοίγει
χρόνο με τον χρόνο, αφού οι αποφάσεις
της κυβέρνησης για άμεση ενίσχυση της
Πολεμικής Αεροπορίας με αεροσκάφη

προηγμένης τεχνολογίας αποδίδουν ήδη
καρπούς στο πεδίο.

Η Ελλάδα ανήκει πλέον στην αεροπορι-
κή «αφρόκρεμα» διατηρώντας ένα «φονι-
κό» οπλοστάσιο με τρομακτικές δυνατό-
τητες σε σχέση με την Τουρκία. Η έλευση
των πρώτων Rafale αλλάζει το παιχνίδι
φέρνοντας νέα δεδομένα στον επιχειρη-
σιακό χάρτη. Οι πύραυλοι μεγάλου βελη-
νεκούς Meteor, σε συνεργασία με το ραν-
τάρ ηλεκτρονικής σάρωσης AESA, δίνουν
το απόλυτο πλεονέκτημα στα Rafale που
μπορούν να στοχοποιούν και να καταρρί-
πτουν στόχους προτού καν γίνουν αντιλη-
πτά από την εχθρική αεράμυνα. Οι ιπτάμε-
νοι της 332 Μοίρας «Γεράκι» εκπαιδεύον-
ται με φρενήρεις ρυθμούς σε όλα τα σενά-
ρια μάχης, ενώ με κάθε νέο αεροσκάφος
που προστίθεται στη Μοίρα θα αυξάνονται
δραματικά οι επιχειρησιακές δυνατότητες
της Πολεμικής Αεροπορίας. Μέχρι το τέ-
λος του χρόνου άλλωστε η χώρα θα διαθέ-
τει 12 Rafale, ενώ έως το 2023 θα έχει και
τα 24 αεροσκάφη της πρώτης Μοίρας.

Απέναντι στα Rafale η Τουρκία δεν έχει
απάντηση, καθώς μπορεί μεν να διαθέτει
μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μαχητικών,
υπολείπεται όμως κατά τουλάχιστον μισή
γενιά στα θέματα της τεχνολογίας. Αυτήν
τη στιγμή το τουρκικό οπλοστάσιο μετρά
260 αεροσκάφη που, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, αναλύονται σε 35 F-16 Block
30, 173 F-16 Block 40/50, 29 F-16 Block
50/52 και 23 F-4 Phantom II. Οι αριθμοί
αυτοί δεν πρόκειται να αυξηθούν σύντο-
μα, καθώς το αίτημα της Άγκυρας για 40
νέα F-16 παραμένει «παγωμένο» στο
αμερικανικό Κογκρέσο, όπως και το ζή-
τημα της αναβάθμισης 80 μαχητικών
στην εκδοχή Viper.

Στον αντίποδα, η Ελλάδα διαθέτει 6
Rafale, 153 F-16, 24 Mirage 2000-5 και
33 F-4E, σύνολο 216. Σε αυτά αν υπολο-
γίσουμε ολόκληρη τη Μοίρα Rafale,
φτάνουμε στα 234. Ακόμη και η αριθμη-
τική διαφορά είναι αμελητέα, καθώς την
ποιοτική διαφορά δεν κάνουν μόνο τα
Rafale αλλά και τα αναβαθμισμένα F-

16V που θα ενταχθούν στο ελληνικό
οπλοστάσιο μέχρι το 2027. 

Οι δύο πρώτες «οχιές» έχουν ήδη ολο-
κληρώσει τις πτητικές τους δοκιμές και
όταν το πρωτότυπο που βρίσκεται στις
ΗΠΑ πιστοποιηθεί από την αμερικανική
Πολεμική Αεροπορία, θα ξεκινήσει και η
παραλαβή των F-16V από την Πολεμική
Αεροπορία. 

Ο στόλος των ελληνικών F-16 αναμέ-
νεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την
αναβάθμιση και των 38 Block 50, ενώ
«τρέχουν» τα προγράμματα για την από-
κτηση νέων οπλικών συστημάτων που
θα «εκτοξεύσουν» τις δυνατότητες
κρούσης τους, όπως οι ισραηλινοί πύ-
ραυλοι Rampage και οι συλλογές βομ-
βών Spice. Σε αυτά θα πρέπει να προ-
σθέσουμε και τη βούληση της χώρας να
προχωρήσει στην 5η γενιά μαχητικών με
την αγορά μιας Μοίρας F-35 που θα κα-
τατάξει την Πολεμική Αεροπορία στις
ισχυρότερες του κόσμου.
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Η Ελλάδα διαθέτει 
το τακτικό πλεονέκτημα 
και από θαλάσσης και 
από αέρος και ανήκει πλέον
στην αεροπορική 
«αφρόκρεμα» έχοντας 
στην κατοχή 
της φονικά οπλοστάσια

«Αέρινη» υπεροχή πάνω από το Αιγαίο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Φον ντερ Λάιεν: Σε καθεστώς υποψήφιας  προς ένταξη χώρας  η Ουκρανία
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε βέ-
βαιη ότι η Ουκρανία θα λάβει επισήμως το
καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώ-
ρας στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την Παρα-
σκευή, στις Βρυξέλλες.

«Πιστεύω σθεναρά ότι θα εξασφαλίσουμε
υποστήριξη», είπε, τονίζοντας ότι «πρόκει-
ται για ιστορική απόφαση που πρέπει να λά-
βει τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Η Κομισιόν γνωμοδότησε ήδη υπέρ της

υποψηφιότητας της Ουκρανίας και της
Μολδαβίας, ενώ οι ηγέτες των 27 αναμένε-
ται να δώσουν επισήμως το «πράσινο φως»
αυτή την εβδομάδα, με τον Ουκρανό πρό-
εδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εκτιμά ότι «οι
ρωσικές επιθέσεις θα ενταθούν ενόψει της
απόφασης της ΕΕ».

Καθώς πάνω από 20 εκατομμύρια τόνοι
σιτηρών παραμένουν μπλοκαρισμένα στις
σιταποθήκες της Ουκρανίας, ο επικεφαλής
της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπο-

ρέλ κατηγόρησε χθες τη Ρωσία ότι διαπράτ-
τει ένα «αληθινό έγκλημα πολέμου», απει-
λώντας με λιμό εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλον τον κόσμο. 

Ο ΟΗΕ και η ΕΕ καταβάλλουν προσπάθει-
ες για σύναψη συμφωνίας, ώστε να αρχί-
σουν πάλι οι εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών
διά θαλάσσης, την ώρα που η Μόσχα επιρρί-
πτει την ευθύνη για την εξελισσόμενη επισι-
τιστική κρίση στις κυρώσεις που της επέβα-
λε η Δύση.

Σ
ε πολιτική αστάθεια βυθίζεται η
Γαλλία, καθώς το αποτέλεσμα
των βουλευτικών εκλογών στέ-
ρησε από τον πρόεδρο Εμανουέλ

Μακρόν την απόλυτη πλειοψηφία στη νέα
Εθνοσυνέλευση, φέρνοντας τη χώρα στα
πρόθυρα της ακυβερνησίας.

Ήδη η συμμαχία της ριζοσπαστικής
Αριστεράς υπό τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, η
οποία αναδείχθηκε σε αξιωματική αντι-
πολίτευση, ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει
πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης
της πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν
στις 5 Ιουλίου, ενώ η ακροδεξιά Μαρίν
Λεπέν, που ενίσχυσε εντυπωσιακά τη δύ-
ναμή της, χαρακτήρισε τον Μακρόν «πρό-
εδρο της μειοψηφίας».

Ο προεδρικός συνασπισμός «Μαζί»
συγκέντρωσε 246 έδρες, απέχοντας κα-
τά πολύ από την πλειοψηφία των 289,
ενώ η ενωμένη Αριστερά (Nupes) εξα-
σφάλισε 142 έδρες, ο ακροδεξιός Εθνι-
κός Συναγερμός της Λεπέν 89 και η πα-
ραδοσιακή Δεξιά (Ρεπουμπλικανοί) 61,
με την αποχή στο 53,7%.

Αυτό το ταπεινωτικό αποτέλεσμα φέρ-
νει τον Μακρόν αντιμέτωπο με σκληρά

διλήμματα, καθώς το ερώτημα που κυ-
ριαρχεί είναι αν και κατά ποσόν μπορεί να
κυβερνηθεί η Γαλλία από έναν πρόεδρο
που δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία
στη Βουλή.

Η αριστερή εφημερίδα «Liberation» συ-
νοψίζει την ήττα του Μακρόν με τον πη-
χυαίο τίτλο «La Gifle» («Το χαστούκι»), την
ώρα που μεγάλη νικήτρια των εκλογών εί-
ναι αναμφίβολα η Λεπέν, καθώς η Ακρο-
δεξιά διαθέτει πλέον 89 βουλευτές, από
οκτώ που είχε εκλέξει το 2017. 

Ξανά εκλογές εκτιμούν οι αναλυτές
Τα αποτελέσματα της κάλπης αναμένε-

ται να οδηγήσουν σε εβδομάδες διαπραγ-
ματεύσεων, καθώς ο Μακρόν θα αναζητά
συμμάχους από άλλα κόμματα. Οι συντη-
ρητικοί Ρεπουμπλικανοί με τις 61 έδρες
περιλαμβάνονται μεταξύ των πιο πιθανών,
αν και ο πρόεδρος του κόμματος Κριστιάν
Ζακόμπ δήλωσε ότι «θα παραμείνουμε
στην αντιπολίτευση». Μερικοί βουλευτές,
πάντως, δηλώνουν ανοιχτοί στο ενδεχόμε-
νο συνεργασιών για να ψηφιστούν κάποια
νομοσχέδια. Με τέτοια διάσταση απόψε-
ων, η συνεργασία είναι πιθανότερο να λει-

τουργήσει σε μια ad hoc βάση, με μακρές
διαπραγματεύσεις επί συγκεκριμένων νο-
μοσχεδίων και ασταθείς συμφωνίες.

Αν και η συμμαχία του Mακρόν παρα-
μένει η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της
γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ο πρόεδρος
θα δυσκολευτεί να περάσει μεγάλο μέρος
της νομοθετικής ατζέντας του, συμπερι-
λαμβανομένων των σχεδίων για την αύ-
ξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65
έτη και την υλοποίηση φορολογικών με-
ταρρυθμίσεων, ενώ πολλοί αναλυτές
εκτιμούν ότι ο Μακρόν έχει πλέον μόνο
μία επιλογή: να διαλύσει την Εθνοσυνέ-
λευση και να προκηρύξει νέες εκλογές σε
εύλογο χρονικό διάστημα.

Στα πρόθυρα της
ακυβερνησίας η Γαλλία -

Έχασε την πλειοψηφία 
ο Γάλλος πρόεδρος, 

που αναζητά συμμάχους 
σε άλλα κόμματα

ΤΤο απόλυτο χάος
φέρνει η απεργία
στους βρετανικούς 
σιδηροδρόμους
Αντιμέτωποι με χάος στις συγ-
κοινωνίες βρίσκονται εκατομ-
μύρια Βρετανοί λόγω της τερά-
στιας απεργίας των σιδηρο-
δρομικών αυτή την εβδομάδα,
η οποία ενδέχεται να είναι η
μεγαλύτερη εδώ και τριάντα
χρόνια, εξαιτίας της σκληρής
αντιπαράθεσης μεταξύ των
συνδικάτων και των εταιρειών
για τους μισθούς και τις θέσεις
εργασίας.
Το συνδικάτο RMT, που ζητεί μι-
σθολογικές αυξήσεις αντίστοι-
χες με τον ραγδαία αυξανόμενο
πληθωρισμό, είχε ανακοινώσει
στις αρχές Ιουνίου ότι 50.000
εργαζόμενοι στους σιδηροδρό-
μους θα συμμετάσχουν μαζικά
στην απεργία.
Οι περισσότερες κινητοποι-
ήσεις είναι προγραμματισμέ-
νες σήμερα, Τρίτη, επηρεάζον-
τας τα δρομολόγια των τρένων
σε όλη τη χώρα, αλλά και στο
μετρό του Λονδίνου. Οι απερ-
γιακές κινητοποιήσεις θα επα-
ναληφθούν την Πέμπτη και το
Σάββατο, οπότε θα πραγματο-
ποιείται μόνο το 20% των δρο-
μολογίων, ενώ το μισό δίκτυο
θα είναι εκτός λειτουργίας. 
Το συνδικάτο των σιδηροδρομι-
κών καταγγέλλει ότι η εταιρεία
Network Rail σκοπεύει να κα-
ταργήσει τουλάχιστον 2.500 θέ-
σεις εργασίας στο πλαίσιο ενός
σχεδίου περικοπών για την
εξοικονόμηση 2 δισ. στερλινών.
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Σε συνθήκες
αστάθειας 
και ομηρίας
ο Μακρόν



Σ
ε εγκληματική ενέργεια οφεί-
λονται οι θάνατοι της Ίριδας και
της Μαλένας, σύμφωνα με το
πόρισμα που παρέδωσαν οι δύο

ιατροδικαστές στο τμήμα Ανθρωποκτο-
νιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Αττικής.

Οι Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλό-
γριας απέδωσαν στην έκθεσή τους τον θά-
νατο των δύο κοριτσιών σε ασφυξία που
προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες,
από τη φραγή των ανωτέρων αεραγωγών.
Έτσι και στις δύο περιπτώσεις τα αίτια του
θανάτου όχι μόνο δεν είναι παθολογικά,
αλλά οφείλονται στον ίδιο μηχανισμό. Δο-
λοφονήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, καθώς ο
δράστης ή οι δράστες έκλεισαν το στόμα
και τη μύτη των δύο κοριτσιών έως ότου
αφήσουν την τελευταία τους πνοή. 

«Μίλησε» το πανάκι
Η έκθεση των κορυφαίων Ελλήνων

ιατροδικαστών κατατέθηκε χθες το
πρωί στο τμήμα Ανθρωποκτονιών της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττι-
κής. Στη συνέχεια, το εν λόγω πόρισμα
μαζί με τις καταθέσεις και τα στοιχεία
που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομι-
κοί θα διαβιβαστεί στους δύο εισαγγε-
λείς που χειρίζονται την πρωτοφανή για
τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση, για να
προσωποποιήσουν και να ασκηθούν
διώξεις για τις ανθρωποκτονίες.

Στην περίπτωση της μικρής Ίριδας
σημαντικό ρόλο έπαιξε και το πανάκι
που βρέθηκε στην κούνια της και το
οποίο είχε πάνω του στίγματα αίματος,
τα οποία οδήγησαν τους ιατροδικαστές
στον ασφυκτικό θάνατο. Μάλιστα, το πα-
νάκι φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από
τον δολοφόνο για να κλείσει τη στοματι-
κή κοιλότητα του έξι μηνών κοριτσιού.

Όσον αφορά τώρα τη Μαλένα, οι τοξι-
κολογικές -και όχι μόνο- εξετάσεις που
έγιναν δεν έδειξαν τίποτα το επιλήψιμο,
καθώς βρέθηκαν καθαρές. Η ηπατική
ανεπάρκεια που εντοπίστηκε ως αίτια
θανάτου στο 3,5 χρόνων κοριτσάκι, σε
συνδυασμό με κάποια άλλα ευρήματα,
οφείλεται σε ασφυξία που προήλθε από
εξωγενή παράγοντα.   

Στην Εισαγγελία πάει ο φάκελος
Μάλιστα, στα συμπεράσματα του πο-

ρίσματος των δύο ιατροδικαστών ανα-
φέρεται με κάθε λεπτομέρεια ο βίαιος
μηχανισμός θανάτου και των δύο παι-
διών. «Ο συνδυαστικός αποκλεισμός
παθολογικών αιτιών θανάτου οδηγεί,
σύμφωνα και πάλι με τη μεθοδολογία
εργασίας, στον βίαιο μηχανισμό θανά-
του. Εν συνεχεία, με δεδομένο τον
αποκλεισμό επίδρασης μηχανικού,

ηλεκτρικού ή άλλου παράγοντα, καθώς
και δηλητηρίασης, η διαγνωστική προ-
σέγγιση κατευθύνεται στον στερητικό
(ασφυκτικό) μηχανισμό θανάτου. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση τον ασφυ-
κτικό μηχανισμό ως αιτία θανάτου επι-
βεβαιώνουν τα εξής νεκροψιακά / πα-
θολογοανατομικά / φωτογραφικά ευ-
ρήματα. Εκδορές κατά το ριζορίνιο και
εντύπωμα στη δεξιά παρειά κατά τον

νεκροψιακό έλεγχο της Μαρίας - Ελέ-
νης Δασκαλάκη και την επισκόπηση
των φωτογραφιών. Κακώσεις, εν ζωή
γενόμενες, στοματικού βλεννογόνου /
άνω χείλους στόματος, κατά τον νε-
κροψιακό έλεγχο του αβάπτιστου θή-
λεος Δασκαλάκη και την επισκόπηση
των φωτογραφιών σε συνδυασμό με το
ανευρεθέν πανάκι που έφερε ικανή
ποσότητα αίματος».

Έτσι η Δικαιοσύνη πλέον καλείται να
βρει τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω
από τη δολοφονία των δύο παιδιών. Ο
φάκελος με τη δικογραφία που θα σχη-
ματίσουν οι άνδρες του τμήματος του
Ανθρωποκτονιών θα διαβιβαστεί στην
Εισαγγελία εφόσον παρθούν και όλες οι
καταθέσεις από τα πιο συγγενικά πρό-
σωπα της Ρούλας Πισπιρίγκου. 
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Εγκληματική ενέργεια 
έδειξε το πόρισμα 
των δύο ιατροδικαστών 
για τα δύο παιδάκια - 
Οι Αρχές προσπαθούν 
να ταυτοποιήσουν 
το ανθρώπινο χέρι 
που τους αφαίρεσε τη ζωή
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Βίαιος ασφυκτικός θάνατος
για τη Μαλένα και την Ίριδα 

Κατέθεσε η μητέρα της Ρούλας, παίρνει σειρά και η αδελφή της
Ο θάνατος της Μαλένας επήλθε μέσα σε νοσοκομείο της Αθήνας
τον Ιούλιο του 2019, ενώ της Ίριδας στις 21 Μαρτίου 2021 στο
σπίτι της οικογένειας στην Πάτρα. Το μόλις έξι μηνών κοριτσάκι
βρέθηκε από τη μητέρα του νεκρό στην κούνια, ενώ εκείνη την
ώρα στο σπίτι ήταν και η αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου. Τώρα
οι αστυνομικοί αλλά και οι δικαστικοί λειτουργοί καλούνται να
ταυτοποιήσουν τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή των δύο παι-
διών. Έτσι, δεν αποκλείεται να μεταβούν στις φυλακές Κορυ-
δαλλού προκειμένου να πάρουν νέα κατάθεση από τη Ρούλα Πι-
σπιρίγκου, ενώ τις επόμενες μέρες -αν όχι ώρες- θα καταθέσει
και η Δήμητρα Πισπιρίγκου.

Χθες η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου κατέθετε για πέντε ώρες
για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας στο κλιμάκιο του
τμήματος του Ανθρωποκτονιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Αττικής που βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην Αχαΐα.
Η Ελένη Λεγάτου έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα της Κάτω Αχα-
γιάς στις 9.20 χθες το πρωί. 
Εκεί είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τους δύο άνδρες
του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Γενικής Ασφάλειας Αττικής
που έχουν αναλάβει να πάρουν καταθέσεις από συγγενείς και
φίλους των οικογενειών Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη που δεν
μπορούν να μεταβούν στην Αθήνα.



Β
έβαιοι ότι το αμέσως προσεχές
χρονικό διάστημα θα υπάρξει νέο
χτύπημα που θα πηγάζει από την
αθηναϊκή νύχτα και θα έχει να

κάνει με τον χώρο των καυσίμων εμφανί-
ζονται έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας.
Άλλωστε, το «συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος
του 38χρονου ιδιοκτήτη βενζινάδικων ΓΜ
δεν ήταν παρά ένας κρίκος σε μια αιματο-
βαμμένη αλυσίδα δολοφονιών που ξεκίνησε
αρκετούς μήνες πριν.

Ο 38χρονος ΓΜ φαίνεται πως γνώριζε ότι
κινδύνευε. Για αυτό και κυκλοφορούσε με
ένα θωρακισμένο πολυτελές αυτοκίνητο, κα-
θώς επίσης και με τουλάχιστον δύο «σκιές»
στο πλευρό του. Ερωτηματικά προκαλεί το
γεγονός ότι το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου
(18/6) επέλεξε να κατευθυνθεί προς το βεν-
ζινάδικο της λεωφόρου Μαραθώνος μόνος
του, χωρίς δηλαδή την προσωπική του ασφά-
λεια. Πολλώ μάλλον, όταν φερόταν να είχε
εκμυστηρευτεί σε άτομα του περιβάλλοντός
του ότι κινδύνευε. 

Δεν είναι τυχαία τα λόγια του πατέρα του,
παλιού και ισχυρού «παίκτη» στον χώρο των
υγρών καυσίμων, ότι «έχουμε κάνει ως οικο-
γένεια συγκεκριμένες καταγγελίες στις Αρ-
χές για τον πόλεμο που δεχόμασταν. Δεν
ήθελαν να υπάρχει επιχειρηματίας καυσί-
μων χωρίς να κάνει λαθρεμπόριο ή να μην εί-

ναι υπόδουλος κακοποιών». 
Ο ίδιος ο ΑΜ εμφανίζεται να γνωρίζει

«πρόσωπα και καταστάσεις», για αυτό και η
επικείμενη κατάθεσή του στους αστυνομι-
κούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών
θεωρείται «κλειδί» για την πορεία των ερευ-
νών. Μια κατάθεση που αναμένεται να δοθεί
μετά την κηδεία του 38χρονου γιου του, με
την ελπίδα να είναι όντως διαφωτιστική. 

Τι έδειξαν οι κάμερες
«Οι έμπειροι αστυνομικοί ξέρουν ποιοι

κρύβονται πίσω από κάθε δολοφονία στην
Ελλάδα. Ξέρουν ποιοι, πώς και γιατί έγινε
κάθε μαφιόζικο χτύπημα», ανέφερε ακόμα ο
κ. Μ. Την ίδια ώρα, καταθέσεις στους αστυ-

νομικούς της Ασφάλειας θα δώσουν και άλ-
λοι συγγενείς και συνεργάτες του ΓΜ, με τις
προσδοκίες για αξιοποιήσιμα στοιχεία να εί-
ναι χαμηλές. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, άλλωστε, τα «συμβόλαια θανά-
του» είναι από τις πιο δύσκολες για επίλυση
αστυνομικές υποθέσεις. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τέλος, από κά-
μερες ασφαλείας και διαχείρισης κυκλοφο-
ρίας προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα συμπε-
ράσματα, όπως: α) Οι δράστες της δολοφο-
νίας ήταν από 3 έως 5, ενώ ενδεχομένως να
υπήρχε και άλλος συνεργός στο σημείο όπου
άφησαν το κλεμμένο βαν. β) Το θωρακισμένο
όχημα του ΓΜ ήταν υπό παρακολούθηση για
τουλάχιστον 4-5 χιλιόμετρα πριν φτάσει στο

βενζινάδικο όπου δολοφονήθηκε το θύμα. 
Τέλος, αναμένεται η εισαγγελική εντολή

για άρση απορρήτου επικοινωνιών που εν-
δεχομένως να δείξει εάν δεχόταν απειλές ο
επιχειρηματίας.
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Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορούσε
τις ελληνικές Αρχές «για ληστείες,
ξυλοδαρμούς, διώξεις και δολοφο-
νίες προσφύγων», τα στελέχη του Λι-
μενικού Σώματος έδιναν μάχη από
θάλασσα και αέρα για τον εντοπισμό
των αγνοουμένων από το ιστιοφόρο
σκάφος που βρέθηκε να πλέει ακυ-
βέρνητο ανοιχτά της Δήλου και της
Μυκόνου. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των ελληνικών
Αρχών διασώθηκαν συνολικά 108 άτομα, 63 άνδρες, 24 γυ-
ναίκες και 21 παιδιά, ενώ όπου χρειάστηκε παρασχέθηκαν
πρώτες βοήθειες και ιατρονοσηλευτική περίθαλψη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τη Λιμενική Αρχή Μυ-
κόνου -που διενεργεί την προανάκριση- συνελήφθησαν
έξι εκ των 108 διασωθέντων αλλοδαπών, για παράνομη
μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών, για πρόκληση ναυαγί-

ου και για εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι-
χεία, οι συλλήψεις διακινητών πα-
ράνομων μεταναστών στα νησιά
έχει αυξηθεί (σ.σ.: σε σχέση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
2022) κατά περίπου 50%. Πρόκει-
ται για ένα στοιχείο που δείχνει
αφενός μεν την επαγρύπνηση των
ελληνικών Αρχών, αφετέρου δε

την κλιμάκωση της κρίσης -με εργαλειοποίηση του Προ-
σφυγικού/Μεταναστευτικού- από την Τουρκία. 

Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι σκάφη, όπως το
ιστιοφόρο στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποι-
ούνται από τους διακινητές κυρίως για ταξίδια προς την
Ιταλία, με την Ελλάδα να αποτελεί απλώς πέρασμα και
όχι προορισμό. 

Παπ.

Απαντήσεις από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια περι-
μένει η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης αναφορικά με το ακέ-
φαλο πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε το πρωί της Κυρια-
κής στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου. Αυτό καθώς
ελήφθη δείγμα γενετικού υλικού (DNA) το οποίο και θα
αναλυθεί, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι η σορός
του ακέφαλου άνδρα βρισκόταν στη θάλασσα για σχεδόν
δέκα ημέρες.  
Την ίδια ώρα, το Λιμενικό, θέλοντας να αξιοποιήσει κάθε
πιθανή πληροφορία, έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για
ένα τατουάζ στο εσωτερικό μέρος του αριστερού μπράτσου
που είχε ο άγνωστος άνδρας και απεικονίζει ένα βέλος πε-
ρίπου δέκα εκατοστών, πάνω στο οποίο αναγράφεται με
καλλιγραφικούς χαρακτήρες η λέξη «sara» ή «sava».
Τέλος, οι αστυνομικοί της Σήμανσης επιχειρούν, μέσω
δακτυλοσκοπικής εξέτασης, να βρουν ένα δακτυλικό
αποτύπωμα που ενδεχομένως να «δείξει» την ταυτότητα
του νεκρού.

Παπ. 

Τατουάζ και  αποτύπωμα 
ταυτοποιούν το ακέφαλο πτώμα

Μεταναστευτικό: Η Τουρκία μάς κατηγορεί, 
αλλά η Ελλάδα σώζει 108 αλλοδαπούς

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ο 38χρονος βενζινοπώλης
ήταν μόνο ένας κρίκος 
στα «συμβόλαια θανάτου» 
των μαφιόζων της νύχτας -
«Κλειδί» η κατάθεση 
του πατέρα του

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ 

Περιμένουν και
νέο χτύπημα



Ο
ι υποπαραλλαγές Όμικρον 4 και Όμικρον 5
έδειξαν ήδη τα δόντια τους και οι ειδικοί μι-
λούν για ένα 6ο κύμα που είναι σε εξέλιξη.
Το σίγουρο είναι πως έχουμε μια αύξηση

κρουσμάτων σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε δημοφιλή
νησιά, ενώ οι ειδικοί μιλούν και για αύξηση των εισα-
γωγών που οδηγούν και σε περισσότερες νοσηλείες σε
απλές κλίνες Covid. 

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης ανέφε-
ρε στο star ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων
είναι τριπλάσιος από αυτόν που δηλώνεται και αυτό γιατί
όσοι βγαίνουν τώρα θετικοί δεν κάνουν απαραίτητα και
rapid test ή μοριακό ώστε να καταγραφεί. Και έτσι δυστυ-
χώς, όπως επισημαίνει ο καθηγητής, δεν μπορούν οι για-
τροί να συνταγογραφήσουν αντιιικά φάρμακα. Για αυτό,
όπως τόνισε, «όσοι είναι άνω των 60 ετών ή έχουν συνοδά
νοσήματα θα πρέπει να κάνουν και ένα rapid στο φαρμα-
κείο ή σε δημόσια δομή και να το δηλώνουν ώστε να μπο-
ρεί ο γιατρός τους να τους συνταγογραφήσει αντιιικά
φάρμακα, που είναι και αποτελεσματικά και αξιόπιστα».
Σε αυτήν τη φάση της πανδημίας όσοι κολλάνε μια από τις
υποπαραλλαγές Όμικρον 4 ή Όμικρον 5 παραπονιούνται
για υψηλό πυρετό, έντονες κομμάρες και κακουχία,
ωστόσο ο κ. Τζανάκης επισημαίνει πως τα συμπτώματα
αυτά είναι ενοχλητικά, αλλά δεν προκαλούν πνευμονία
που οδηγεί κάποιον στη μονάδα.

Στην Αττική τα πιο πολλά
Ο καθηγητής παρατηρεί ότι στην Κρήτη σαρώνει η υπο-

παραλλαγή Όμικρον 5, καθώς το 80%-90% των νέων κρου-
σμάτων εκεί προέρχεται από αυτή την παραλλαγή, ενώ
βλέπει μια σχετική πίεση στα νοσοκομεία της περιοχής,
καθώς έχει τετραπλασιαστεί η κάλυψη των απλών κλινών.
Σε αυτό το κλίμα ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης αναφέρει στην «Political»
ότι τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Αττική
και πιο ήπια είναι η αύξηση στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη αύ-
ξηση δείχνουν τα προβλεπτικά μοντέλα σε δημοφιλή νησιά
μας όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος, η Πάρος,
το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Κέρκυρα και η Ρόδος. Μια αύξηση
που θα δούμε τις επόμενες μέρες έρχεται στη Λέσβο και τη
Μεσσηνία.

Η καθηγήτρια Αθηνά Λινού εκτιμά πως θα πρέπει να
επανέλθει η μάσκα σε όλα τα ΜΜΜ, δηλαδή και εκεί που
οι θέσεις είναι αριθμημένες, όπως αεροπλάνα και τρένα,
αλλά και στις πλατφόρμες αναμονής. Επίσης, θεωρεί
απαραίτητο να φοράμε μάσκα και όταν είμαστε σε ουρές,
ακόμη και αν είναι εξωτερικοί χώροι. Δυστυχώς οι υπο-

παραλλαγές Όμικρον 4 και Όμικρον 5 δείχνουν πως δια-
φεύγουν της ανοσίας μας και παρατηρούμε πολλές επα-
ναμολύνσεις και σε ανθρώπους τριπλά εμβολιασμένους
που είχαν κολλήσει πρόσφατα Όμικρον. Η δε συμπτωμα-
τολογία δεν είναι για όλους ήπια!
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Σφίγγουν από σήμερα οι ζέστες σε αρ-
κετές περιοχές της χώρας, με τη θερμο-
κρασία να χτυπάει… 40άρια. Οι μετεωρο-
λόγοι εκτιμούν ότι αυτές τις μέρες θα βιώ-
σουμε τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς, με
τα νούμερα στο θερμόμετρο να ξεφεύγουν
και να χτυπούν… κόκκινο, αφού η θερμο-
κρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 40
βαθμούς Κελσίου και σε ορισμένες περιο-
χές τους 41!

Πρώτη στον «καυτό» χορό θα μπει η
Θεσσαλία, καθώς από εκεί θα ξεκινήσει το
κύμα καύσωνα. Πάντως, μέχρι και το τέλος
της εβδομάδας θα θυμηθούμε τη φράση
«σκάει ο τζίτζικας», αφού καθημερινά θα

υπάρχει σταδιακή αύξηση της θερμοκρα-
σίας στις περισσότερες περιοχές της χώ-
ρας, ενώ την Πέμπτη πολλές περιοχές της

Θεσσαλίας θα... βράσουν, αφού το θερμό-
μετρο θα γράφει 40 βαθμούς. Επίσης, στην
Ανατολική Στερεά και την Κεντρική Μακε-

δονία η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 με
41 βαθμούς Κελσίου, ενώ αρκετή θα είναι
η ζέστη και στην Αττική την Τετάρτη και την
Πέμπτη με τις θερμοκρασίες στους 38-39
βαθμούς. Το τοπίο θα είναι παρόμοιο και
την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να συ-
νεχίζει τις υψηλές πτήσεις.

Θράκη και Μακεδονία θα απέχουν από
τις πολύ ζέστες, καθώς από την Πέμπτη το
απόγευμα σε αυτές τις δύο περιοχές θα
εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές καται-
γίδες, που θα συνοδεύονται και από ισχυ-
ρούς ανέμους (μπουρίνια) που θα κρατή-
σουν και τις πρωινές ώρες της Παρα-
σκευής.

Αυξάνονται τα κρούσματα και
οι εισαγωγές - Τζανάκης: «Ο πραγματικός
αριθμός τους είναι τριπλάσιος από αυτόν
που δηλώνεται» - Λινού: «Να επανέλθει η
μάσκα σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς»
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Σε εξέλιξη το 6ο κύμα κορονοϊού

Από σήμερα 40άρια:
Σε ποιες περιοχές
το θερμόμετρο θα
χτυπήσει «κόκκινο»

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας με
δόλο και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας
παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή η 31χρονη
που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι μαχαίρωσε τον
33χρονο σύζυγό της. Παρότι η δικογραφία που σχηματί-
στηκε από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής ήταν για εν-
δοοικογενειακή βία, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για
απόπειρα ανθρωποκτονίας, επιβαρύνοντας το κατηγορη-
τήριο κατά της γυναίκας.

Το επεισόδιο έγινε στη Γιορτή Λιπαριάς στη Μικρή Βόλ-
βη και φαίνεται ότι η ένταση μεταξύ του ζευγαριού έχει
παρελθόν, καθώς και η συλληφθείσα πριν από τρεις μή-
νες είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της
από τον σύζυγό της, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα
παιδί. Ο 33χρονος, πάντως, που εξακολουθεί να νοση-
λεύεται, υποστηρίζει ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη
και χάρη στους παρόντες αποφεύχθηκε το μοιραίο. Η ίδια
φέρεται να λέει ότι ήταν ατύχημα.

Οι αναρτήσεις του Γιάννη Καστούρα αναφορικά με την
πολύ κακή κατάσταση του λεγόμενου «αναπηρικού του-
ρισμού» τράβηξαν την προσοχή του υφυπουργού Εσωτε-
ρικών, αρμοδίου για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύ-
ρου Καλαφάτη. Και τον κάλεσε στο γραφείο του για να

συζητήσουν σχετικά. Ο κ. Καλαφάτης, πέραν του ότι
άκουσε με προσοχή τον κ. Καστούρα και δεσμεύτηκε να
βοηθήσει, τηλεφώνησε και στην υφυπουργό Τουρισμού
Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να συζητήσουν άμεσα το
θέμα.

Προκάλεσαν αίσθηση οι αναρτήσεις για τον «αναπηρικό τουρισμό»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μήνυμα αλληλεγγύης
σε μαθητές ΕΚΕΚ ΑμεΑ

Μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης
έστειλαν φίλοι της ΝΔ Θεσσαλονίκης
στη δράση της ΔΗΜΤΟ του Α’ Δημοτι-
κού Διαμερίσματος. Πραγματοποί-
ησαν εκπαιδευτική εκδρομή των μα-
θητών ΕΚΕΚ ΑμεΑ, με αφετηρία τον
Λευκό Πύργο και προορισμό την πε-
ριοχή του Ζαγκλιβερίου. Η μεταφορά
των μαθητών έγινε με vintage αυτοκί-
νητα και όπως τονίζεται σε ανακοίνω-
ση, «ήταν ευκαιρία να ενώσουμε τη
φωνή μας και να στείλουμε μήνυμα
για ίσες ευκαιρίες, αλληλοσεβασμό
και κοινωνική αλληλεγγύη ενάντια σε
κάθε λογική διακρίσεων και ανισοτή-
των». Η ΝΔ ευχαρίστησε τους προ-
έδρους του Πανελλήνιου Αυτοκινητι-
στικού Συλλόγου Χαλκιδικής και του
Συλλόγου Ιστορικών Αυτοκινήτων Β.
Ελλάδος, κ.κ. Χαρ. Κεχαγιόγλου και
Αν. Κάλφα, καθώς και την πρόεδρο
του Συλλόγου Γονέων Μαθητών ΕΚΕΚ
ΑμεΑ Μαριάννα Τιμοθέου για την επι-
τυχή διοργάνωση της δράσης.

Εμφάνιση μέσω 
Skype του γαμπρού

Προγλέντι γάμου αλλά… χωρίς
τον γαμπρό Δημήτρη Πέλκα, ο
οποίος εμφανίστηκε μέσω Skype,
πραγματοποιήθηκε στα Γιαννιτσά.
Ο λόγος της απουσίας του ποδο-
σφαιριστή ήταν οι υποχρεώσεις
του στην Τουρκία με τη Φενέρμ-
παχτσε. Ο Πέλκας θα ενωθεί με τα
δεσμά του γάμου με την Κυβέλη,
κόρη του πρώην αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Δημήτρη
Μάρδα, στις 26 Ιουνίου στην Κων-
σταντινούπολη, από όπου κατάγε-
ται η νύφη από την πλευρά του πα-
τέρα της.  Κουμπάροι τους θα εί-
ναι ο συνεργάτης του Λουτσέσκου
και γυμναστής του ΠΑΟΚ Γιώργος
Τσονάκας και η σύζυγός του Ρία
και ο γάμος θα γίνει στο Πατριαρ-
χείο από τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίο, με υψη-
λούς προσκεκλημένους. 

Υποσχέθηκε πως 
και τα μπάνια του…
λαού θα γίνουν

Όταν έχεις τρία παιδιά και πόσω
μάλλον μικρά, τότε έστω ολιγοήμε-
ρες διακοπές επιβάλλονται! Και
όταν είσαι η σύζυγος βουλευτή και
οσμίζεσαι ότι μπορεί να τρέξει κατά
τη διάρκεια του θέρους προεκλογι-
κή περίοδος, τότε… τρελαίνεσαι!
Αυτό συνέβη και με τη γυναίκα του
Δημήτρη Κούβελα, η οποία μόλις
άκουσε το ενδεχόμενο εκλογών το
φθινόπωρο ρώτησε τον άντρα της
εάν υπάρχει η περίπτωση να κά-
νουν τα παιδιά κανένα μπάνιο, με
τον βουλευτή να της υπόσχεται
πως, πέρα από την ενασχόληση με
την πολιτική, προτεραιότητα έχει
και η οικογένεια και θα τα φροντί-
σει όλα.

Στον ανακριτή η 31χρονη που υποστηρίζει
πως κατά λάθος μαχαίρωσε τον σύζυγό της

Ο Αβραμίδης νέος πρόεδρος 
στην ΕΥΑΘ Παγίων

Ο Σάκης Τζακόπουλος έφυγε, ο Στάθης Αβραμίδης
ήρθε και ανέλαβε την προεδρία στη διοίκηση της
ΕΥΑΘ Παγίων. Τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της
θητείας του παρόντος ΔΣ, ο υφυπουργός Εσωτερικών
Σταύρος Καλαφάτης ανακοίνωσε αλλαγές και πέρα
από τη διαδοχή του Τζακόπουλου από τον Αβραμίδη,
ανακοινώθηκε η αντικατάσταση και στη θέση του αντι-
προέδρου, με τον δικηγόρο Χρήστο Βρίκο να διαδέχε-
ται τον Πέτρο Αταμιάν. 

Ένα ακόμη briefing 
μέσα στο καλοκαίρι

Μπορεί την Παρασκευή
που μας πέρασε να πραγμα-
τοποιήθηκε το τέταρτο κατά
σειρά briefing από τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο Γιάν-
νη Οικονόμου στη Θεσσαλο-
νίκη, ωστόσο δεν ήταν το τε-
λευταίο. Λίγο πριν αποχω-
ρήσουν από την αίθουσα της
ΔΕΘ οι πολιτικοί συντάκτες,
ενημερώθηκαν πως θα
υπάρξει τουλάχιστον ένα ακόμη στην πόλη, μάλ-
λον την Παρασκευή 15/7, πριν πουν «καλό καλο-
καίρι»… 

Οι συνοδοί του Ανδρουλάκη
Κατά την πρόσφατη περιοδεία του προέδρου του

ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στην Τούμπα, είδαμε
πολλούς να τον συνοδεύουν, μεταξύ των οποίων οι
βουλευτές Χάρης Καστανίδης και Απόστολος Πά-
νας, η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κωνσταντίνα Αδά-
μου, ο πρώην βουλευτής Γιάννης Μαγκριώτης, ο
πρώην ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, ο δι-
ευθυντής της ΚΟ του κόμματος Θανάσης Γλαβίνας,
μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του
Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και φερόμε-
νοι ως υποψήφιοι βουλευτές. 

Από τη συνάντηση, μάλιστα, δεν έλειψαν και οι…
selfies για τα προεκλογικά φυλλάδια, ενώ η πρότα-
ση του Νίκου Ανδρουλάκη να κατέβει υποψήφιος ο
Κώστας Τσαπακίδης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που
παίζει την Τούμπα στα δάχτυλα, έκανε αρκετούς να
ιδρώσουν! 

Αργούν οι αυτοδιοικητικές
Εκτιμάται πως μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθε-

ση των εθνικών εκλογών κανένα από τα τρία με-
γάλα κόμματα, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
δεν θα ασχοληθεί με τις αυτοδιοικητικές που εί-
ναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του
2023 και πόσω μάλλον με τον Δήμο Θεσσαλονί-
κης. Έχουν άλλα… βάσανα τα κόμματα και αφή-
νουν τις δημοτικές εκλογές και τους υποψηφί-
ους για το μέλλον.
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Χερσόνησος

Σε τροχιά υλοποίησης 
έργα επεξεργασίας λυμάτων 
και άρδευσης

Έργα αναβάθμισης και επέκτασης εγκαταστάσεων επεξερ-
γασίας λυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 4.995.321 ευ-
ρώ, τα οποία θα δώσουν λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών τό-
σο επεξεργασίας λυμάτων όσο και αξιοποίησης υδάτινων πό-
ρων για άρδευση, δρομολογεί ο Δήμος Χερσονήσου. «Πρό-
κειται για έργα που απαντούν σε ανάγκες δεκαετιών του τό-
που μας και η ολοκλήρωσή τους θα δημιουργήσει νέα ανα-
πτυξιακά δεδομένα για τον δήμο», δήλωσε ο δήμαρχος Χερ-
σονήσου Γιάννης Σέγκος. 

Σε τροχιά υλοποίησης 
ο δρόμος Κοζάνη - Λάρισα

Επικαιροποιεί άμεσα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τη
μελέτη για την οδική σύνδεση Κοζάνη - Λάρισα, σύμφωνα με
τις αλλαγές που ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών (αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών), προκει-
μένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του εν λόγω έργου. «Η
περιφερειακή αρχή συνεχίζει την προσπάθεια για την υλοποί-
ηση έργων που αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα,
την καθημερινότητα και την οδική ασφάλεια των πολιτών. Έρ-
γα που δίνουν κίνητρα για επενδύσεις που αλλάζουν τη φυσιο-
γνωμία, την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή πορεία της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», τονίζεται σε ανακοίνωση
της περιφέρειας.

Το έργο με τίτλο «CB Water Geopark», στο πλαίσιο του Προγράμματος

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-

2020», υλοποιούν από κοινού ο Δήμος Δράμας και ο Δήμος Hadjidimovo της

Βουλγαρίας. Προς τούτο, τον δήμο της γειτονικής χώρας εκπροσώπησαν οι

αντιδήμαρχοι Dimitar Bahanov και Ramis Metuchev στην ημερίδα που

διοργανώθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας. «Δράμα και

Hadjidimovo διαθέτουμε σπάνιο φυσικό κάλλος και αυτό προβάλλεται με τη

συγκεκριμένη δράση. Αναδεικνύουμε τον τουρισμό ως βασικό κρίκο της

στρατηγικής αλυσίδας για την ανάπτυξη, την τόνωση της επιχειρηματικότητας,

των επενδύσεων και της απασχόλησης», επισήμανε στην παρέμβασή του ο

δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος. 

Ιόνια Νησιά

Πιστώθηκαν οι πρώτες
αποζημιώσεις για ζημιές
από «Μπάλλο»

Πιστώθηκαν από το υπουργείο Οικονομι-
κών στους λογαριασμούς 60 δικαιούχων επι-
χειρήσεων οι πρώτες προκαταβολές των απο-
ζημιώσεων για τις καταστροφές από το καιρι-
κό φαινόμενο «Μπάλλος», έπειτα από το σχε-
τικό αίτημα του αντιπεριφερειάρχη Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κέρκυρας, Κώστα Ζορμπά.
Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς 60 πλη-
γεισών επιχειρήσεων πιστώθηκαν συνολικά
582.783,17 ευρώ, ως προκαταβολή ύψους 20%
της συνολικής αποζημίωσης για τις ζημιές
που προκλήθηκαν από τον «Μπάλλο». Όπως
υπογράμμισε ο αρμόδιος χωρικός αντιπερι-
φερειάρχης Κώστας Ζορμπάς, «συνεχίζονται
οι προσπάθειες από την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων προκειμένου να πραγματοποιηθεί από
το υπουργείο Οικονομικών το συντομότερο
δυνατό και σίγουρα το αργότερο μέχρι τα μέσα
του επόμενου μήνα η καταβολή της προκατα-
βολής στο σύνολο των δικαιούχων πληγεισών
επιχειρήσεων».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ήπειρος

Ανεδείχθη ανάδοχος 
για την παραλιακή 
Πρέβεζα - Πάργα

Η Οικονομική Επιτροπή σε πρόσφατη συνε-
δρίασή της ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο του έρ-
γου «Βελτίωση ΕΟ Πρέβεζα - διακλάδωση Πάρ-
γας», συνολικού προϋπολογισμού 529.000 ευρώ.
Στην ίδια συνεδρίαση αναδείχτηκαν οριστικοί
ανάδοχοι και για τα έργα: «Επισκευή ΙΝ Προφήτη
Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού 55.000
ευρώ. «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής
Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού 65.720 ευρώ.
«Σύνδεση ΕΟ Ιωαννίνων - Τρικάλων με τα ΔΔ Γότι-
στας και Περιστερίου», προϋπολογισμού 148.000
ευρώ. «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικι-
σμό ΤΚ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμε-
να», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δη-
μοπράτηση των παρακάτω έργων της ΠΕ Άρτας:
«Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5
παρά της επαρχιακής οδού (θέση Ανέζα)», προ-
ϋπολογισμού 100.000 ευρώ. «Συνδρομή στην κατα-
σκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού - αρδευτικού
δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογι-
σμού 128.000 ευρώ. «Βελτίωση τμημάτων στραγγι-
στικού - αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημη-
τρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού 75.000 ευρώ.
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Δράμα

Συνεργασία στον τουρισμό 
με γειτονικό δήμο της Βουλγαρίας



Σ
ε πλήρη δραστηριότητα βρίσκονται
ήδη τα συνεργεία της Περιφέρειας
Αττικής για τα έργα αισθητικής
αναβάθμισης ενός σημαντικού μέ-

ρους του δικτύου των γεφυρών (7 Γέφυρες)
που γίνονται έπειτα από πρωτοβουλία του
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. 

Σε πρώτη φάση, το έργο αφορά τις γέφυ-
ρες των Πέτρου Ράλλη, Ιεράς Οδού, λεω-
φόρου Αθηνών (Καβάλας),  Λένορμαν /
Εθνάρχου Μακαρίου, Δυρραχίου, Κων-
σταντινουπόλεως και Σχιστού-Σκαραμαγ-
κά. Η αισθητική αναβάθμιση θα επιτευχθεί
μέσω της εγκατάστασης φωτιστικών σωμά-
των LED, τόσο μονοχρωματικών όσο και
RGB, καθώς και του αναγκαίου εξοπλισμού
και των συσκευών διαχείρισης για την ομα-
λή λειτουργία του συστήματος. Ο προσφε-
ρόμενος εξοπλισμός αναμένεται να έχει τη
δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών
προγραμμάτων για εναλλαγή του φωτισμού

ανάλογα με την εποχή (πχ, Χριστούγεννα,
εθνικές εορτές κ.λπ.). Σύμφωνα με τον
προγραμματισμό, το έργο θα ολοκληρωθεί
εντός δώδεκα μηνών και αναμένεται να
συμβάλει θεαματικά στη μεταμόρφωση της
εικόνας των γεφυρών.

Μεταξύ άλλων, στόχοι της παρέμβασης
είναι η ανάδειξη κατασκευών μεγάλης κλί-
μακας και η αισθητική αναβάθμιση των γε-
φυρών, ο περιορισμός του αριθμού των
οδικών ατυχημάτων τα οποία οφείλονται
στην έλλειψη επαρκούς φωτισμού, η αύξη-
ση του αισθήματος ασφάλειας από τους
χρήστες του οδικού δικτύου και ο καλύτε-
ρος προσανατολισμός για τους οδηγούς τις
νυχτερινές ώρες. Όπως επισήμανε ο κ.
Πατούλης: «Παράλληλα με την ασφάλεια,
στις προτεραιότητές μας είναι και η αισθη-
τική αναβάθμιση των οδικών υποδομών
μας. Οι γέφυρες της Αττικής μας “ομορφαί-
νουν”, η Αττική αλλάζει πρόσωπο». 

Ανοίγει το πρόγραμμα
«Έξυπνες Πόλεις»  

Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα «Έξυπνες Πόλεις» θα έχουν από 1ης
Ιουλίου 315 δήμοι της χώρας, όπως ανακοί-
νωσε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακά-
κης. Από τον επόμενο μήνα οι δήμοι με πλη-
θυσμό κάτω των 100 χιλιάδων κατοίκων θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Η υποβολή των σχεδίων θα πραγματοποιείται ψηφιακά,
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ), μέχρι και
την 31η Οκτωβρίου 2022. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιλογή εκείνων των ψηφια-
κών έργων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες κάθε δήμου, μέσα από
έναν κατάλογο έργων που διαρθρώνονται στις κατηγορίες για Βιώσιμη μετακίνηση, Εξοι-
κονόμηση ενέργειας, Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος δημοτικών κτιρίων, Βελτίωση
εξυπηρέτησης πολίτη και επιχείρησης, Βελτίωση ποιότητας ζωής, Ενίσχυση τοπικής δη-
μοκρατίας και προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.

Προτεραιότητα 
η αντιμετώπιση 
του ενεργειακού
κόστους

Μπορεί στη συνεδρίαση του διοι-
κητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ που
διεξήχθη στο Αγρίνιο να συζητήθη-
καν όλα τα βασικά θέματα που απα-
σχολούν τους δήμους, όμως για μία
ακόμη φορά ο πρόεδρος της Ένω-
σης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε
την άμεση ανάγκη επιπλέον χρημα-
τοδότησης των δήμων που έχουν
ΔΕΥΑ αλλά και όσων έχουν υπηρε-
σίες ύδρευσης. Είναι δεδομένο ότι
οι δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν
τεράστιο πρόβλημα με το Ενεργει-
ακό. Όπως επισήμανε ο κ. Παπα-
στεργίου, «η χρηματοδότηση των
100 εκατομμυρίων ευρώ για την κά-
λυψη μέρος των τεράστιων αναγκών
που δημιούργησε η αύξηση του
ενεργειακού κόστους είναι μια επι-
πλέον ανάσα. Θα συνεχίσουμε να
διεκδικούμε επιπλέον χρήματα για
λογαριασμό των δήμων της χώρας
που έχουν ΔΕΥΑ είτε μόνο υπηρε-
σίες ύδρευσης».

Σε ποιον δήμο της Αττικής που
είναι «σκαρφαλωμένος» στις
πλαγιές του Υμηττού και πολύ
κοντά εκεί όπου εκδηλώθηκε η
πρόσφατη πυρκαγιά έχει κορυ-
φωθεί η πολιτική κόντρα λόγω
«αδιαφορίας» για τα μέτρα πυ-
ρόσβεσης; Όπως καταγγέλ-
λουν αντιπολίτευση και εθε-
λοντές, μέσα στην καρδιά της
αντιπυρικής περιόδου εξακο-
λουθούν να είναι αχρηστευμέ-
να τα 4 από τα 5 πυροσβεστικά
οχήματα των εθελοντών, γιατί ο
«εκλεκτός» της διοίκησης δεν
συμπαθεί τους εθελοντές… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε πρώτο πλάνο 
η ασφάλεια
Σημαντική εκδήλωση για θέματα
ασφάλειας της πόλης πραγματοποι-
ήθηκε στο Δημαρχείο Παλαιού Φα-
λήρου με πρωτοβουλία του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδω-
ρικάκου και του δημάρχου Γιάννη
Φωστηρόπουλου. Ο δήμαρχος ανα-
φέρθηκε στη σημαντική ενίσχυση
του Αστυνομικού Τμήματος της πό-
λης με ειδικούς φρουρούς και στην
αντιμετώπιση του χρόνιου προβλή-
ματος που αφορά την παραβατική
συμπεριφορά των Ρομά στον περι-
βάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων
του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Τάε Κβον Ντο. Από την πλευρά του ο
κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Εξακο-
λουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά
με την ΤΑ και τον Δήμο Παλαιού Φα-
λήρου, ενώνοντας τις δυνάμεις μας
για να αισθάνονται οι πολίτες ασφα-
λείς στην πόλη και τις γειτονιές».

Αναβάθμιση 
του σταδίου 
Αγίου Δημητρίου 

Με νέο, τελευταίας γενιάς, χλοο-
τάπητα θα λειτουργεί σύντομα το
δημοτικό στάδιο του Δήμου Αγίου
Δημητρίου, μετά την υπογραφή της
σχετικής προγραμματικής σύμβα-
σης από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη και τη δήμαρχο
Μαρία Ανδρούτσου. Σκοπός του έρ-
γου είναι η προμήθεια και τοποθέ-
τηση των απαραίτητων υλικών για
τη διάστρωση συνθετικού χλοοτά-
πητα τελευταίας γενιάς επιφανείας
8.700 τμ. Θα πραγματοποιηθεί κα-
τασκευή τελικής επιφανείας για την
έδραση του συνθετικού χλοοτάπητα
καθώς και εξοπλισμός του αρδευτι-
κού συστήματος του γηπέδου. Το
έργο προϋπολογίζεται στα
603.010,88 ευρώ, εκ των οποίων τα
535.259,76 ευρώ χρηματοδοτεί η
Περιφέρεια Αττικής και τα 67.751,12
θα διατεθούν από πόρους του Δή-
μου Αγίου Δημητρίου.
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«Αναμορφώνονται» 
οι γέφυρες της Αττικής 



Α
νοίγει σήμερα η πλατφόρμα
allazosyskevi.gov.gr για την
υποβολή των σχετικών αιτή-
σεων από τα νοικοκυριά που

αφορούν στην επιδότηση ηλεκτρικών
συσκευών. Οι αιτήσεις για τη συμμετο-
χή στο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρι-
κών συσκευών με 30%-50% για αγορά
καινούργιων συσκευών (ψυγεία, κλιμα-
τιστικά, καταψύκτες) θα υποβάλλονται
χωρίς δικαιολογητικά με μόνο τρία
στοιχεία έως τις 5 Ιουλίου.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας, η επιδότηση ηλεκτρι-
κών συσκευών θα φτάσει έως και τα 710
ευρώ, ανάλογα με τον τύπο και την κατη-
γορία της συσκευής που θα αντικατα-
σταθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατανά-
λωση ανά νοικοκυριό αναμένεται να
μειωθεί έως 40% και το κέρδος σε ετή-
σια βάση για ένα νοικοκυριό μπορεί να
φτάσει και τα 300 ευρώ. O Κώστας
Σκρέκας υπενθύμισε ότι η αίτηση για
την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών
θα γίνεται μόνο με τη χρήση του κωδι-
κού Taxis και τον αριθμό παροχής ηλε-
κτροδότησης, ενώ δικαιούχοι είναι όλοι
όσοι έχουν κύριες αλλά και μη κύριες
κατοικίες. Ο υπουργός Ενέργειας εξή-
γησε ότι οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με
σύστημα μοριοδότησης, με τα ευάλωτα
νοικοκυριά, τις μονογονεϊκές οικογέ-
νειες και τις οικογένειες ΑμεΑ να έχουν
αυξημένη μοριοδότηση. Παράλληλα,
σημείωσε πως όσοι βρεθούν εκτός του
αρχικού αριθμού δικαιούχων λόγω μο-
ριοδότησης παραμένουν επιλαχόντες
ώστε σε περίπτωση αύξησης του προ-
ϋπολογισμού του προγράμματος να
μπορούν να γίνουν δικαιούχοι σε επό-
μενο χρόνο.

Ποιες συσκευές αφορά
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός

Ενέργειας, το ενεργειακό κέρδος από
την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών
υπολογίζεται σε 209.000 μεγαβατόρες
τον χρόνο, ποσότητα ενέργειας που,
όπως είπε, είναι ίση με αυτήν που κα-
ταναλώνει συνολικά μια πόλη 100.000
κατοίκων.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό του
προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικών
συσκευών, «οι προς ανακύκλωση συ-
σκευές πρέπει να είναι άρτιες, όπως

μπορεί να επιβεβαιωθεί έπειτα από γε-
νικό οπτικό έλεγχο πριν από την από-
συρσή τους. 

Επίσης, θα πρέπει να βρίσκονται
πριν από την αντικατάστασή τους το-
ποθετημένες στην κατοικία που δηλώ-
νεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ειδικά για την περίπτωση των κλιματι-
στικών, γίνονται δεκτές προς ανακύ-
κλωση παλαιές συσκευές που αφορούν
τα κάτωθι ψυκτικά υγρά:
� R22
� R407C
� R410A.

Ειδικά για την περίπτωση των ψυγεί-
ων και καταψυκτών γίνονται δεκτές
προς ανακύκλωση παλαιές συσκευές
που φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις
κάτωθι ενεργειακές οδηγίες:
� 92/75/22.09.92 με εφαρμογή από το
1993.
� 94/2/21.01.94 με εφαρμογή από το
1995.
� 1060/2010/28.09.10 με εφαρμογή από
30/11/2011.

Το βάρος του ελέγχου και της βεβαί-
ωσης των παραπάνω απαιτήσεων φέρει:
� Στη μεν περίπτωση των κλιματιστικών
ο πιστοποιημένος τεχνικός που πραγ-

ματοποιεί την απεγκατάσταση.
� Στη δε περίπτωση ψυγείων και κατα-
ψυκτών ο έμπορος που προμηθεύει τη
νέα και αποσύρει την παλαιά συσκευή.

Το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρι-
κών συσκευών επιχορηγεί την αγορά
των ακόλουθων κατηγοριών ηλεκτρι-
κών συσκευών με τα αντίστοιχα ελάχι-
στα χαρακτηριστικά.

Πώς θα κάνετε την αίτηση
Τα μόνα που θα χρειάζεται ο ενδιαφε-

ρόμενος είναι οι κωδικοί του Taxis, ο
αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
και το κινητό του τηλέφωνο. 

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, ο κατανα-
λωτής θα λαμβάνει ηλεκτρονικά, στο κι-
νητό τηλέφωνο, έναν κωδικό που αντι-
στοιχεί στην επιδότηση που δικαιούται
και θα αγοράζει τη συσκευή στη μει-
ωμένη τιμή από το κατάστημα που επι-
θυμεί (εφόσον συμμετέχει στο πρό-
γραμμα). Θα είναι υποχρεωμένος επί-
σης να παραδώσει την παλιά συσκευή
για ανακύκλωση.

Με QR code η ανακύκλωση
Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας εί-

ναι η διασφάλιση της ανακύκλωσης, με
ευθύνη του εμπόρου, της παλιάς συ-
σκευής που θα σημαίνεται με ειδικό κω-
δικό QR code, όπως και η διασφάλιση το-
ποθέτησης καινούργιας συσκευής υψη-
λής ενεργειακής κλάσης. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, από το πρόγραμμα
θα ωφεληθούν 200.000 νοικοκυριά και
θα ανακυκλωθούν περισσότερες από
380.000 συσκευές. Η μέση εξοικονόμη-
ση ενέργειας για κάθε νοικοκυριό εκτι-
μάται στις 1.000 KWh τον χρόνο. Αυτό ση-
μαίνει ότι ένα νοικοκυριό με μεσαία κα-
τανάλωση έως και 5.000 KWh τον χρόνο
αναμένεται να πετύχει έως και 25% εξοι-
κονόμηση ενέργειας.
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Χωρίς δικαιολογητικά 
θα υποβάλλονται 
οι αιτήσεις για αγορά
καινούργιων συσκευών -
Έως 5 Ιουλίου ανοιχτή 
η πλατφόρμα 

Έως 710€ η «επιστροφή»
για ηλεκτρικές συσκευές



Ι
στορικό ρεκόρ με έκδοση 30.000
συντάξεων κατέγραψε ο ΕΦΚΑ
τον Μάιο, κάτι που, σύμφωνα με το
υπουργείο Εργασίας, έχει κινητο-

ποιήσει το «παρασύστημα» προκειμέ-
νου να υπονομευτεί η όλη διαδικασία. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, την
ώρα που το τεράστιο πρόβλημα των
εκκρεμών συντάξεων φτάνει στο τέ-
λος του εντός του καλοκαιριού, ορι-
σμένοι «εκπρόσωποι συνταξιού-
χων» και εργατολόγοι που έκαναν
καριέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα,
επενδύοντας στην αγωνία των
ασφαλισμένων να πάρουν εγκαίρως
τις συντάξεις τους, σήμερα αποδο-
μούν κάθε μεταρρύθμιση στον Ορ-
γανισμό. Όπως τονίζει το υπουρ-
γείο, «αφού πολέμησαν με κάθε
τρόπο τον θεσμό των πιστοποιημέ-
νων λογιστών και δικηγόρων και δεν
τα κατάφεραν, καθώς μέσω αυτού
εκδίδονται πλέον συντάξεις σε λιγό-
τερο από 90 μέρες, σήμερα εξαπο-
λύουν συντονισμένες επιθέσεις στη
νέα διαδικασία των fast track συντά-
ξεων, καθώς ισχυρίζονται πως οι
συντάξεις αυτές εκδίδονται με σο-
βαρά λάθη και παραλείψεις και ούτε
λίγο ούτε πολύ κατηγορούν διοίκη-
ση και υπαλλήλους για σοβαρή διοι-

κητική αμέλεια εις βάρος των ασφα-
λισμένων».

Μέσω αυτοματοποιημένου 
συστήματος

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργα-
σίας, οι συντάξεις αυτές δεν εκδόθη-
καν μέσω των διαδικασιών fast track
αλλά μέσα από το αυτοματοποιημένο
σύστημα του ΕΦΚΑ, με την επιφύλαξη
συμπληρωματικών ελέγχων και έκδο-
σης τροποποιητικής συνταξιοδοτικής
απόφασης, όταν ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία της ανακεφαλαίωσης. Σημει-
ώνεται ότι ειδικά για τις συντάξεις fast
track έχει προβλεφθεί η υποχρέωση
εκ των υστέρων -σε βάθος τριετίας-
συμπληρωματικών ελέγχων από τις
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και διόρθωσης
τυχόν λαθών αλλά και ενστάσεων οπο-
τεδήποτε ο ασφαλισμένος το επιθυμεί. 

Με τη νέα διαδικασία του ΕΦΚΑ για
την απονομή των συντάξεων ο ασφα-
λισμένος που θέλει να βγει γρήγορα η
σύνταξή του δεν έχει ανάγκη πλέον να

πληρώσει κάποιο δικηγορικό γρα-
φείο με προσβάσεις και επαφές στο
εσωτερικό του ΕΦΚΑ για να τη λάβει.
Με τη νέα διαδικασία fast track ο
υπάλληλος του ΕΦΚΑ έχει τρεις μή-
νες περιθώριο να εκδώσει τη σύνταξη
και, αν δεν το πράξει, τότε ενεργοποι-
είται η διαδικασία της αυτόματης έκ-
δοσης, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέ-
σιμα στοιχεία που έχει ο ΕΦΚΑ στα
συστήματά του αλλά και τα στοιχεία
που προσκόμισε ο ασφαλισμένος. Με
τη γρήγορη και οριστική έκδοση των
εκκρεμών συντάξεων εντός του κα-
λοκαιριού «σπάει» ένα παρασύστημα
εξάρτησης των ασφαλισμένων που
αναγκάζονταν να πληρώνουν υπέ-
ρογκα ποσά ως «γρηγορόσημο» για
την έκδοση της σύνταξής τους. Η σύν-
ταξη θα εκδίδεται στην ώρα της και ο
ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να πλη-
ρώσει κάποιον «ειδικό στις συντά-
ξεις» για να την «τρέξει», όπως επιση-
μαίνει το υπουργείο Εργασίας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Ελλάδα 2.0»: 
Δάνεια 2,5 δισ. 
σε ΜμΕ μέσω InvestEU

Γενναίο εγγυοδοτικό πρόγραμμα
ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες
επιχειρήσεις μέσω του InvestEU εξήγ-
γειλε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμ-
φωνα με όσα ανακοίνωσε ο αναπληρω-
τής υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης στο
πλαίσιο εκδήλωσης για τις δυνατότητες
αξιοποίησης των κονδυλίων του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0», το πρόγραμμα θα εγ-
κριθεί εντός του Ιουλίου και θα υλοποι-
ηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύ-
σεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Σύμ-
φωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, επί
της ουσίας τα 500 εκατ. ευρώ του «Ελλά-
δα 2.0» που θα διοχετευτούν στο συγκε-
κριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο θα
λειτουργήσουν ως εγγύηση, προκειμέ-
νου στη συνέχεια οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις να χρηματοδοτηθούν με δά-
νεια κεφαλαίου κίνησης 2,5 δισ. ευρώ
από τις εμπορικές τράπεζες. 

Ελλάδα: Τέταρτος 
οίκος τη φέρνει μια 
κατηγορία πριν από 
την επενδυτική βαθμίδα

Προάγγελο για την ανάκτηση της επεν-
δυτικής βαθμίδας ακόμη και μέσα στο έτος
αποτελεί η αναβάθμιση της πιστοληπτικής
αξιολόγησης της Ελλάδας στην κατηγορία
ΒΒ+ από τον ιαπωνικό οίκο R&I. Είχαν
προηγηθεί οι Standard & Poor’s, DBRS και
SCOPE Ratings, με τον ιαπωνικό οίκο να
επισημαίνει ότι η πορεία της
ελληνικής οικονομίας
είναι ανοδική και δεν
θα επηρεαστεί από την
άνοδο του πληθωρι-
σμού. Όπως δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, «μετά
και τη νέα αναβάθμιση η Ελλάδα βρίσκεται
όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση και του
τελευταίου στόχου της: της επίτευξης
επενδυτικής βαθμίδας». Σημειώνεται ότι
πρόκειται για την 11η αναβάθμιση του
αξιόχρεου της Ελλάδας κατά την τελευταία
τριετία, παρά το γεγονός ότι έχει μεσολα-
βήσει μια διετία με διαδοχικές και εξωγε-
νείς κρίσεις. «Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέ-
λεσμα της ορθής οικονομικής πολιτικής»,
επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας.

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ21
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Σπάει το παρασύστημα 
με τα «γρηγορόσημα»,
τονίζει το υπουργείο
Εργασίας

Ρεκόρ με έκδοση 30.000
συντάξεων σε ένα μήνα
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ημαντικά πιο ελκυστική εμ-
φανίζεται η Ελλάδα ως προς
τις επενδύσεις ΑΠΕ σε σχέ-
ση με το 2021, όπως αποτυ-

πώνεται σε σχετική μελέτη της Ernst &
Young, με τη χώρα να «κερδίζει» ακό-
μη τρεις θέσεις στη σχετική κατάταξη
και να επιτυγχάνει ιστορικά υψηλή
επίδοση για 3η συνεχόμενη έκδοση
του δείκτη RECAI (Renewable Energy
Country Attractiveness Index).

Η έκθεση διερευνά πώς οι αναδυό-
μενες τεχνολογίες ανανεώσιμης
ενέργειας και τα πράσινα καύσιμα
έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν ου-
σιαστικά το μερίδιο του φυσικού αερί-
ου στο ενεργειακό μείγμα, δημιουρ-
γώντας ένα ιδανικό επενδυτικό περι-
βάλλον για τις ΑΠΕ.

Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η
αύξηση της χωρητικότητας εισαγω-
γών υγροποιημένου φυσικού αερίου

(LNG) φαίνεται να έχει αναπτύξει δυ-
ναμική, όπως και η ενίσχυση της πα-
ραγωγής πράσινου αερίου, καθώς και
η ανάπτυξη άλλων, εναλλακτικών
καυσίμων. Η έκθεση σημειώνει ότι
παρότι η εισαγωγή αερίου από άλλες
αγορές με στόχο τη μείωση της εξάρ-
τησης από το ρωσικό αέριο δεν είναι
μια άμεση διαδικασία, εντούτοις η ση-
μαντική δυναμική που έχει αναπτυχ-
θεί είναι πλέον εμφανής.

Σε άνοδο οι πλωτές τεχνολογίες
Η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως

προς τις επενδύσεις σε ΑΠΕ αυξήθη-
κε σημαντικά στο διάστημα που μεσο-
λάβησε από την προηγούμενη έκδοση
της έκθεσης τον Οκτώβριο του 2021,
με τη χώρα να «κερδίζει» ακόμη τρεις
θέσεις στη σχετική κατάταξη, κατα-
λαμβάνοντας την 21η θέση ανάμεσα
σε 40 άλλα κράτη - μια ιστορικά υψη-
λή επίδοση για τρίτη συνεχόμενη έκ-
δοση του δείκτη RECAI.

Αυτή η βελτίωση, σύμφωνα με την
έκθεση της EY, οφείλεται στη στόχευ-
ση της Ελλάδας να διπλασιάσει την εγ-
κατεστημένη χωρητικότητα παραγω-
γής ανανεώσιμης ενέργειας, σε περί-
που 19GW, μέχρι το 2030, και στην
πρόσφατη λειτουργία ενός φωτοβολ-
ταϊκού πάρκου με πάνελ διπλής όψης,
ισχύος 204MW, ενός από τα μεγαλύτε-
ρα στο είδος του στην Ευρώπη.

Η έκθεση εξετάζει επίσης τις ευκαι-
ρίες που δημιουργούνται από τις πλω-
τές τεχνολογίες. Η υπεράκτια παρα-
γωγή αιολικής ενέργειας εξακολου-
θεί να παρουσιάζει υψηλές προοπτι-
κές για επενδύσεις, καθώς το κόστος
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας αναμένεται να μειωθεί στα 70
δολ./MWh ή και χαμηλότερα μέχρι το
2030.

Επιπλέον των έντεκα πλωτών υπε-
ράκτιων αιολικών πάρκων που βρί-
σκονται ήδη σε λειτουργία, περισσό-
τερα από εκατό ακόμη -με συνδυαστι-

κή δυναμικότητα πάνω από
26.300MW- βρίσκονται είτε υπό κατα-
σκευή είτε έχουν εξασφαλίσει χρημα-
τοοικονομική / ρυθμιστική έγκριση ή
βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια
του σχεδιασμού.

Παράλληλα, η υπεράκτια παραγωγή
ηλιακής ενέργειας συγκεντρώνει με-
γαλύτερη προσοχή, καθώς το κόστος
των φωτοβολταϊκών πάνελ έχει μει-
ωθεί δραστικά και η παγκόσμια δυνα-
μικότητα έχει αυξηθεί περισσότερο
από 100 φορές τα τελευταία πέντε
χρόνια.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής κατατέθηκε στη
Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας για την απλοποίηση της αδειοδό-
τησης των ΑΠΕ, περιλαμβάνοντας επίσης το πλαίσιο
για την αποθήκευση ενέργειας.

Στο νομοσχέδιο έχει ενταχθεί επίσης η ρύθμιση
με την οποία υιοθετείται ο μηχανισμός παρέμβα-
σης στη χονδρεμπορική αγορά, χωρίς ωστόσο να
αναφέρονται οι τιμές των πλαφόν ανά τεχνολογία,
με βάση τα οποία θα αμείβονται οι ηλεκτροπαρα-
γωγικές μονάδες. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Επικρατεί-
ας Άκης Σκέρτσος σε συνέντευξή του μέσα στο Σαβ-

βατοκύριακο, ο μηχανισμός παρέμβασης της ελλη-
νικής Πολιτείας έλαβε την έγκριση από την Κομισιόν.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο εν λόγω νομο-
σχέδιο και προβλέπει ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής
ενέργειας θα αποζημιώνονται με διοικητικά ορι-
ζόμενες τιμές που θα οριστούν με υπουργική από-
φαση.

Με το υφιστάμενο νομοσχέδιο οι βασικές στοχεύ-
σεις του υπουργείου αφορούν τα εξής:
•Μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης νέων

έργων ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια που είναι τώρα.
• Ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής

ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 3,5

GW έως το 2030.
• Αύξηση της χωρητικότητας στο δίκτυο ηλεκτρι-

κής ενέργειας για την ένταξη περισσότερων μονά-
δων ΑΠΕ και την προώθηση του ενεργειακού συμ-
ψηφισμού.

Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως εκτιμάται από το
υπουργείο, θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευ-
ξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030:
• Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργει-

ακό μείγμα της χώρας στο 35%.
• Συμμετοχή 70% των ΑΠΕ στην εγχώρια παραγω-

γή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μελέτη της Ernst & Young
εμφανίζει τη χώρα να κάνει
τρία ακόμη βήματα και
να κατακτά την υψηλότερη
θέση της στη σχετική
κατάταξη

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ιστορικό ελληνικό
άλμα ως προς
την ελκυστικότητα
επενδύσεων ΑΠΕ
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

«Α
πογειώθηκε» η κίνηση
των επιβατών στα αε-
ροδρόμια της χώρας
κατά τη διάρκεια του α’

πενταμήνου του έτους. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που συλλέγει η ΥΠΑ, 14 εκα-
τομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν το διά-
στημα Ιανουαρίου - Μαΐου τη φετινή
χρονιά, καταγράφοντας άνοδο 377,7% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2021, κατά το οποίο είχαν διακινηθεί 2,9
εκατομμύρια επιβάτες.

Αντίστοιχα, εντυπωσιακή αύξηση κα-
ταγράφεται και στις πτήσεις το ίδιο χρο-
νικό διάστημα. Από τις αρχές του έτους
έως και τον μήνα Μάιο πραγματοποι-
ήθηκαν συνολικά 139.861, από τις οποί-
ες οι 68.352 αφορούσαν πτήσεις εσωτε-
ρικού και 71.509 ήταν πτήσεις εξωτερι-
κού, σημειώνοντας άνοδο 115,8% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2021, όταν είχαν πραγματοποιηθεί μόλις
64.823 πτήσεις.

Το πρώτο θετικό πρόσημο στην αερο-
πορική κίνηση καταγράφεται τον φετινό
Μάιο, καθώς συγκρίνοντας τα στατιστι-
κά στοιχεία με τον αντίστοιχο μήνα του
2019, όταν οι πτήσεις έφτασαν τις
48.498, φέτος σημειώθηκε μικρή αλλά
σημαντική αύξηση στο 3,4% στην κίνηση
των αεροσκαφών.

Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης
(αναχωρήσεων και αφίξεων) τον Μάιο
2019 έφτασε τα 5.868.304 και για το ίδιο
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα φέτος
καταγράφεται άνοδος 1%. Όσον αφορά
τις αφίξεις επιβατών των πτήσεων εξω-
τερικού, το 2019 ήταν 2.356.989 και για
το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα
του 2022 σημειώνεται αύξηση 3,2%.

Φέτος τον Μάιο οι διακινηθέντες επι-
βάτες εξωτερικού ήταν 2.433.492, ση-
μειώνοντας άνοδο 530% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2021, όταν οι αφί-
ξεις των ξένων επιβατών δεν ξεπέρασαν

τις 400.000 (386.243).
Σε ό,τι αφορά τον συνολικό αριθμό

των επιβατών (εσωτερικού και εξωτερι-
κού), έφτασαν τα 5.927.281, σημειώνον-
τας άνοδο 370,7% σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021, όταν είχαν
διακινηθεί 1.259.340 επιβάτες. 

Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια
της χώρας έφτασαν τις 50.171, από τις
οποίες οι 18.293 ήταν πτήσεις εσωτε-
ρικού και οι 31.878 πτήσεις εξωτερι-
κού, καταγράφοντας άνοδο 143,1% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Μαΐ-
ου του 2021, όταν είχαν πραγματοποι-

ηθεί 20.638 πτήσεις.
«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα

νούμερα και τα στοιχεία είναι πάρα πολύ
καλά μέχρι τώρα. Παρ’ όλα αυτά, εγώ
λέω σε όλους ότι ταμείο θα κάνουμε στο
τέλος της χρονιάς και αφού έχει ολο-
κληρωθεί η τουριστική περίοδος», τόνι-
σε ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, υπο-
γραμμίζοντας ότι παρά το ασταθές περι-
βάλλον που υπάρχει παγκοσμίως, η εκ-
κίνηση της καλοκαιρινής τουριστικής
σεζόν είναι πολύ θετική και τα μηνύματα
αισιόδοξα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος.

Σημαντική επιτυχία κατέγραψε η SKY Express ξε-
περνώντας την επισκεψιμότητα του 2019 με τη συμβο-
λή των εργαλείων της Google. Με το Travel Insights
ακολούθησε μια μεθοδολογία και επικεντρώθηκε σε
καμπάνιες στους πιο δημοφιλείς προορισμούς τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό βάσει των αναζη-
τήσεων που πραγματοποιούν οι χρήστες του Διαδι-
κτύου.

Η αεροπορική εταιρεία, σε συνεργασία με τη medi-
acube, κατάφερε όχι μόνο να καταγράψει ένα success
story με αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα στον τομέα

της digital διαφήμισης που αποτελεί πλέον case study
στον τομέα των Google Ads αλλά και να προσελκύσει
νέους επιβάτες από πολλές χώρες.

Τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol δείχνουν ότι
μόνο τρεις, από τις συνολικά 40, ευρωπαϊκές αεροπο-
ρικές εταιρείες κατάφεραν να ανακάμψουν πέρυσι
και να ξεπεράσουν την επισκεψιμότητά τους το 2019
με μία εξ αυτών τη SKY Express.

Πρόκειται για μια επιτυχία που εκτός από το ότι
υπογραμμίζει τη δυναμική της SKY Express, αντανα-
κλά θετικά συνολικά στην Ελλάδα, καθώς προσελκύει
επισκέπτες στη χώρα μας και αναδεικνύει τις καινοτό-
μες πρακτικές των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ρ.Σ.

«Απογείωση» με 14 εκατ.
επιβάτες στο πεντάμηνο

Αυξήθηκε ακόμη
περισσότερο 
η επιβατική κίνηση 
στα αεροδρόμια 
σε σχέση με τις τρεις 
προηγούμενες χρονιές 
- Κικίλιας: «Ταμείο θα
κάνουμε στο τέλος 
της χρονιάς» 

SKY Express: Χάρη και στα εργαλεία της Google εκτοξεύτηκε σε επισκεψιμότητα
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Α
νοιχτά παραμένουν τα μέτω-
πα των ανησυχιών, οπότε το
ελληνικό χρηματιστήριο

εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ
Σκύλλας και Χάρυβδης. Κάποιοι
αναλυτές, ωστόσο, θεωρούν ότι τα
υπερπουλημένα επίπεδα που έχουν
διαμορφωθεί θα μπορούσαν να
προσελκύσουν κάποιο αγοραστικό
ενδιαφέρον, αν σε αυτό συνηγορή-
σει και το διεθνές χρηματιστηριακό
κλίμα. Εννοείται ότι οι «τολμηροί»
traders που θα σπεύσουν να πάρουν
θέσεις, προκειμένου να εκμεταλ-
λευτούν κάποια αντίδραση, έστω και
τεχνικού χαρακτήρα, θα πρέπει να
διαθέτουν ιδιαίτερα γρήγορα ανα-
κλαστικά, για να αναπροσαρμόσουν
τις κινήσεις τους στην πρώτη υπο-
τροπή του διεθνούς κλίματος. 

Πάντως βασικός στόχος είναι η
διαφύλαξη του κεφαλαίου που έχει
απομείνει και το οποίο μπορεί να

αποδειχθεί πολύτιμο, αν και όποτε
επιστρέψει η κανονικότητα στην εγ-
χώρια αγορά. Τεχνικά, όσο ο Γενικός
Δείκτης δίνει κλεισίματα χαμηλότε-
ρα των 848 και ακόμα χειρότερα χα-
μηλότερα των 839 μονάδων (εκθετι-
κός ΚΜΟ 30 μηνών), η «καταπακτή»
προς τις 789 - 786 μονάδες παραμέ-
νει ανοιχτή. 

Οι αντιστάσεις στις 879 - 897 (συγ-

κλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών),
904 και 944 μονάδες. Όσο ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνει
κλεισίματα χαμηλότερα των 2.054
μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδο-
μάδων), δεν μπορεί να αποκλειστεί
υποχώρηση προς τις 1.950 μονάδες.
Οι αντιστάσεις στις 2.090 - 2.092,
2.110, 2.136 - 2.166, 2.192 και 2.202
μονάδες.

Μνημόνιο συνεργασίας 
της Motor Oil με το ΙΤΕ

Παρουσία του υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη,
του υφυπουργού Τηλεπικοινωνιών Θεό-
δωρου Λιβάνιου και του υφυπουργού
Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστου Δήμα,
καθώς και στελεχών της Motor Oil, του
προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας και του περιφερειάρχη
Κρήτης, υπογράφηκε στο ΙΤΕ μνημόνιο
συνεργασίας του ιδρύματος με την εται-
ρεία Motor Oil. Αναφερόμενος στο ΙΤΕ ο
κ. Πιερρακάκης είπε ότι αντιπροσωπεύει
όλα εκείνα που θέλουμε να δούμε ως χώ-
ρα να συμβαίνουν στον τόπο μας, όπως τη
συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τον
ιδιωτικό τομέα, αλλά και την παραγωγική
αξιοποίηση της έρευνας.

Γ. Τσακίρης: Μέσω ΕΠΑΝΕΚ θα
ενισχυθούν 25.000 επιχειρήσεις
Με τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω
του προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-
τα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εκτιμάται
ότι θα ενισχυθούν τουλάχιστον 25.000
επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3.300 νέ-
ες, αλλά και περισσότερες από 6.500
επιχειρήσεις με δράσεις έρευνας και
καινοτομίας, ενώ 3.300 ΜμΕ θα ενισχυ-
θούν για επενδύσεις σε απόκτηση δε-
ξιοτήτων. Αυτά ανέφερε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης για τη στήριξη του νέου ΕΣΠΑ
στις ΜμΕ, στο πλαίσιο των επετειακών
εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια του Επι-
μελητηρίου Βοιωτίας.

Fourlis: Μέρισμα €0,11 -
Καταβολή από 6 Ιουλίου

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής
γενικής συνέλευσης των μετόχων της
Fourlis που πραγματοποιήθηκε στις 17
Ιουνίου 2022, διανέμεται μέρισμα 0,11
ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία προσδιο-
ρισμού δικαιούχων του μερίσματος είναι
η Παρασκευή 1/7/2022. Επίσης ορίζονται
ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η
Πέμπτη 30/6/2022 και ως ημερομηνία
έναρξης καταβολής μερίσματος η Τετάρ-
τη 6/7/2022, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί
από την εταιρεία με το οικονομικό ημε-
ρολόγιο του έτους 2022.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά και στον ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει δίνει ο παγκόσμιος τεχνολο-
γικός κολοσσός του ομίλου της Applied Materials που
επένδυσε στη χώρα μας, μέσω της εξαγοράς της ελληνικής
εταιρείας Think Silicon και της σημαντικής επένδυσης που
ακολούθησε. Όπως αναφέρει ο Κώστας Μάλλιος, αντιπρό-
εδρος και γενικός διευθυντής της Applied AI Group of Ap-
plied Materials, που βρέθηκε στην Αθήνα με την ευκαιρία
της πραγματοποίησης του συνεδρίου «Atoms to Algos» με
στόχο να αναδείξει τις νέες τεχνολογικές τάσεις που δια-
μορφώνουν το μέλλον, στόχος του ομίλου είναι η Think Sili-
con να λειτουργεί ως ένας από τους βασικούς κόμβους ανά-
πτυξης και καινοτομίας του Ομίλου της Applied Materials
παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρώπη.

Interlife: Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων - Μέρισμα €0,12

Σε τεντωμένο σχοινί το χρηματιστήριο

Κ. Μάλλιος (Applied Materials): «Γιατί επενδύσαμε στην Ελλάδα»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Mε ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ, που
εκτιμάται ότι της επιτρέπει να απορροφή-
σει τους όποιους κραδασμούς στην αγορά
εξαιτίας και του πληθωρισμού, συνεχίζει
την πορεία της το 2022 η εταιρεία γενικών
ασφαλίσεων Interlife AΑΕΓΑ, όπως επιση-
μάνθηκε, με την ευκαιρία της ετήσιας γενι-
κής συνέλευσής της, στην οποία εγκρίθη-
καν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, μεταξύ των οποίων και η διανομή μερίσματος, ύψους 0,12 ευρώ/μετοχή από τα κέρδη του 2021,
ίσου με πέρυσι. Η εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διατηρεί ρευστό της τάξης των 75 εκατ. ευρώ, ενώ η πα-
ραγωγή ασφαλίστρων της στο πρώτο πεντάμηνο του 2022 έκλεισε με αύξηση σε ποσοστό 6%-7%. 
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σχυρούς ρυθμούς
ανάπτυξης προσδοκά
φέτος η διοίκηση της

Μοτοδυναμική και
στους τρεις τομείς δρα-
στηριοποίησής της (μη-
χανές και προϊόντα θα-
λάσσης της Yamaha, αν-
τιπροσώπευση των οχημάτων της Porsche και
ενοικίαση αυτοκινήτων μέσω της θυγατρικής Sixt).
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της εισηγμένης Πάρης Κυ-
ριακόπουλος αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της ετήσιας
τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, στο
ιστορικό ρεκόρ του 2021 τονίζοντας: Πρώτον, η
υποχώρηση των επιδόσεων του 2020 αποτέλεσε
ένα «κακό όνειρο» που δεν ανέτρεψε την ανοδική
τάση των επιδόσεων της εισηγμένης κατά την τε-
λευταία δεκαετία, σε μια περίοδο που χαρακτηρί-
στηκε από σειρά μεγάλων προκλήσεων. Δεύτερον,
το ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και κερδών έλαβε
χώρα σε περίοδο πολύ σημαντικών προκλήσεων,
όπως, πχ, τα περιοριστικά μέτρα που είχαν ληφθεί
κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, καθώς και τα προβλήματα
της εφοδιαστικής αλυσίδας (δυσκολία απόκτησης
επαρκούς ποσότητας οχημάτων για τις ανάγκες της
θυγατρικής εταιρείας ενοικιάσεων Sixt, αλλά και
ελλείψεις αυτοκινήτων Porsche, με τη Μοτοδυνα-
μική να μην μπορεί να εξυπηρετήσει πλήρως την
υπάρχουσα ζήτηση).

Η Ελλάκτωρ αποδέχτηκε
την πρόταση της Motor Oil 

Βασίλης Φουρλής: 
Υποτιμημένη η μετοχή στα €3

«Η μετοχή της εται-
ρείας δεν αξίζει 3 ευ-
ρώ, είναι πολύ υποτι-
μημένη και προς τούτο
εντείνεται η επαναγο-
ρά ιδίων μετοχών», εί-
πε στους μετόχους της Fourlis ο Βασίλης
Φoυρλής, πρόεδρος του ομίλου, στο πλαίσιο
της γενικής συνέλευσης των μετόχων, όπου
ανέπτυξε τη στρατηγική του, προκειμένου να
καταστεί ο όμιλος ανθεκτικός στις τρέχου-
σες συνθήκες και να εδραιώσει την ηγετική
του θέση στην αγορά. Ειδικότερα, απαντών-
τας σε σχόλια μετόχων για την πορεία του
χρηματιστηρίου που παρασύρει την τιμή της
μετοχής ακόμη και κάτω από τα 3 ευρώ, τόνι-
σε ότι οι μέτοχοι αγοράζουν συστηματικά με-
τοχές, περιγράφοντας παράλληλα το ευρύτε-
ρο περιβάλλον προκλήσεων και τις κινήσεις
άμυνας που έχουν γίνει απέναντι στον πλη-
θωρισμό και την αύξηση των επιτοκίων.

Druckfarben: Επένδυση 3,5 εκατ. 
για καινοτόμα προϊόντα

Επένδυση για την
παραγωγή των πι-
στοποιημένων δομι-
κών συστημάτων
ενεργειακής ανα-
βάθμισης Bioclima
ολοκλήρωσε ο Όμιλος Druckfarben. Τα συγ-
κεκριμένα προϊόντα παράγονται στη νέα, σύγ-
χρονη, αυτοματοποιημένη μονάδα παραγω-
γής στον Ασπρόπυργο Αττικής, η οποία ολο-
κληρώθηκε στις αρχές του 2022. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια επέν-
δυση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που ήταν μέρος
του τριετούς επενδυτικού πλάνου του Ομίλου
Druckfarben, ύψους 5,4 εκατ. ευρώ. Όπως
ανέφεραν στελέχη του ομίλου στο πλαίσιο
ενημέρωσης δημοσιογράφων στον Ασπρό-
πυργο, οι νέες, υψηλού τεχνολογικού εξοπλι-
σμού εγκαταστάσεις, οι οποίες συμπεριλαμ-
βάνουν τη γραμμή παραγωγής έτοιμων τελι-
κών επιχρισμάτων εξωτερικής θερμομόνω-
σης, καθώς και την αυτοματοποιημένη γραμ-
μή παραγωγής και συσκευασίας κονιαμάτων,
θα εξυπηρετήσουν την υφιστάμενη προϊοντι-
κή γκάμα, αλλά και θα διευρύνουν τις δυνατό-
τητες περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου.

Μπλε Κέδρος: Βασικοί μέτοχοι 
Μ. Ευμορφίδης με 37,62% 
και Π. Ευμορφίδης με 37,5%
Η εταιρεία Μπλε Κέδρος που εισήχθη στην
κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 ενημέρωσε ότι το
μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε
43.200.000 ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε
43.200.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου
μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.
Βασικοί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής σε
επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%,
σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή τους προς
την εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του
Ν3556/2007, είναι ο κ. Μιχαήλ Ευμορφίδης
με ποσοστό 37,62% και ο κ. Παύλος Ευμορ-
φίδης με ποσοστό 37,50%.

H BNP Paribas ενδιαφέρεται να
εξαγοράσει την ολλανδική ABN Amro

Η BNP Paribas εξέφρασε το ενδιαφέρον
της για εξαγορά της ABN Amro Bank. Η μεγα-
λύτερη τράπεζα της Γαλλίας ζήτησε και είχε
πρόσφατα συνάντηση με την ολλανδική κυ-
βέρνηση, όπου συζητήθηκε το ενδιαφέρον
της για τη συναλλαγή. Η BNP ενδιαφέρεται για
τον λιανικό κλάδο της ABN Amro και το εται-
ρικό της franchise, με προοπτική να επεκτα-
θεί στη Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με τις πη-
γές του Bloomberg.

Μοτοδυναμική:
Εκτιμήσεις για ισχυρούς
ρυθμούς ανάπτυξης 

Attica Group: Παρέλαβε το νεότευκτο
«Aero 2 Highspeed»

Η Attica Group, μέλος του Ομίλου Marfin Inve-
stment Group, ανακοίνωσε την παραλαβή του νεό-
τευκτου καταμαράν «Aero 2 Highspeed» που ναυ-
πηγήθηκε στα ναυπηγεία Brodrene Aa της Νορβη-
γίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση
της εταιρείας, το «Aero 2 Highspeed» είναι το δεύ-
τερο από την παραγγελία τριών υπερσύγχρονων
πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα δρομο-
λογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντι-
καθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του
ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς. Το
συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 21
εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια και
τραπεζικό δανεισμό.

Το διοικητικό συμ-
βούλιο της Ελλάκτωρ,
μετά την από 17/6/2022
συνεδρίασή του, ανα-
κοίνωσε ότι αποδέχεται
τα προτεινόμενα προς
εκλογή μέλη του ΔΣ από
τη μέτοχο μειοψηφίας
Motor Oil (29,87%) στο
πλαίσιο της συγκληθείσας για την 30ή/6/22
ΕΓΣ κατόπιν αιτήματος της Motor Oil, τα οποία
θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους
και την εμπειρία τους, ότι θα ενισχύσουν το ΔΣ
ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλει για
την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών
και τη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας
και του ομίλου, προς όφελος του συνόλου των
μετόχων της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ της εταιρείας: Ει-
σηγείται προς την έκτακτη γενική συνέλευση
των μετόχων της 30ής/6/2022 την εκλογή των
κ.κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου, Γεωργίου
Τριανταφύλλου και Γεωργίου Προυσανίδη ως
πρόσθετων μελών του διοικητικού συμβουλί-
ου της εταιρείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL SPORTS26
Επιμέλεια:Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Ολυμπιακός νίκησε εύκολα
93-74 τον Παναθηναϊκό και
στο τρίτο κατά σειρά ματς
των τελικών, έκανε το 3-0,

κατέκτησε και το πρωτάθλημα μετά το
Κύπελλο, αλλά το οικοσύστημα του
μπάσκετ είναι, κατά πώς φαίνεται, πο-
λύ χειρότερο από εκείνο του ποδο-
σφαίρου. Από επίσημα χείλη ακούστη-
καν πράματα και θάματα, όπως «εγ-
κληματική οργάνωση» και «στημένα
παιχνίδια» με ιθύνοντα νου τον ίδιο τον
πρόεδρο της ομοσπονδίας Βαγγέλη
Λιόλιο!

Στην αρχή, η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανα-
κοίνωση, όπου με βάση την αξιολόγη-
ση για το αν πρέπει να πάρει ή όχι μέ-
ρος στο νέο πρωτάθλημα μίλησε ευθέ-
ως για «εγκληματική οργάνωση». Διό-
τι στην Επιτροπή Αξιολόγησης μέλος
είναι ο ιδιοκτήτης του Περιστερίου, κ.
Πανταζόπουλος, που θα ήθελε να βρε-
θεί εκτός Ευρώπης η ΑΕΚ για να πάρει
η ομάδα του τη θέση της. Η Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ)
κάλεσε την ΚΑΕ ΑΕΚ να δώσει στον ει-
σαγγελέα ό,τι στοιχεία έχει. 

Στο κρίσιμο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ (διοργα-

νώτρια αρχή του πρωταθλήματος της
Basket League) για το αν έπρεπε ή όχι
να υποβιβαστούν ΑΕΚ, Άρης και Απόλ-
λων Λάρισας με βάση την εισήγηση
της Επιτροπής Αδειοδότησης έγινε
μπασκετικό «πανηγύρι». Ο Ολυμπια-
κός τάχθηκε υπέρ του υποβιβασμού
τους. Πιθανόν γιατί η ΑΕΚ πριν από
τρία χρόνια είχε ψηφίσει εναντίον του,
όταν αποχώρησε από το ελληνικό πρω-
τάθλημα επικαλούμενος «σφαγιαστι-
κές» διαιτησίες στα ματς με τον Πανα-
θηναϊκό. Τότε οι αδερφοί Αγγελόπου-
λοι απέσυραν τον σύλλογο και με το
μότο #mexritelous δεν ξαναέπαιξαν
στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν ο
Βαγγέλης Λιόλιος κέρδισε τις εκλογές
της ΕΟΚ, αντί του Γιώργου Βασιλακό-
πουλου, που με βάση τον νόμο Αυγενά-
κη δεν είχε δικαίωμα κατάθεσης υπο-
ψηφιότητας, ο Ολυμπιακός επανήλθε
και κατέκτησε το νταμπλ φέτος. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τη
μεριά του φαίνεται να επαναδραστη-
ριοποιείται στον Παναθηναϊκό, καθώς
πόσταρε στο Instagram: « Έρχεται
τσουνάμι αποδείξεων για παράνομο
στοιχηματισμό στο μπάσκετ. Ιθύνων

νους ο πρόεδρος της ΕΟΚ και το σκυ-
λάκι του ονόματι Μαύρα… και πρωτα-
γωνιστές πολλούς παίκτες αλλά κυ-
ρίως σφυρίχτρες»! Βαριές κουβέντες.
Θα παρέμβει ο αθλητικός εισαγγελέ-
ας; Ο Γιαννακόπουλος, πάντως, δεν
έχει θεσμικό ρόλο στον Παναθηναϊκό.
Πριν από μερικές ημέρες ο ίδιος είχε
«μπουκάρει» στα γραφεία της ΕΟΚ,
προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη
διαιτησία του αγώνα με τη Λάρισα.
Στην τελευταία του δήλωση ο Γιαννα-
κόπουλος είχε πει πως είναι έτοιμος
να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, «για
να επαναφέρω την κανονικότητα».
Μαζί με τον Γιάννη Μπουρούση ως γε-
νικό αρχηγό…

«Εγκληματική οργάνωση,
στημένα παιχνίδια»

Χειρότερο από το
ποδόσφαιρο το μπάσκετ,
καταγγελίες από την ΚΑΕ
ΑΕΚ και τον Δημήτρη
Γιαννακόπουλο 



Μ
άθημα στα βιβλία της Νε-
οελληνικής Γλώσσας της A’
Γυμνασίου θα γίνει ο θρύ-

λος των θρύλων του ελληνικού μπά-
σκετ και του αθλητισμού γενικότερα
Νίκος Γκάλης! Συγκεκριμένα, ένα
κείμενο με τίτλο «Ο μικρόσωμος θε-
ός» συμπεριλαμβάνεται στα βιβλία
της Νεοελληνικής Γλώσσας της A’
Γυμνασίου και μιλά για την παρου-
σία του στο «Hall of Fame» του παγ-
κόσμιου μπάσκετ στην Αμερική, κα-
θώς και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα του 1987, όταν μαζί με τον Γιαν-
νάκη, τον Φασούλα, τον Χριστοδού-
λου και τα άλλα παιδιά κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στο ΣΕΦ. 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από
το άρθρο του Τριαντάφυλλου Κωτό-
πουλου, αναπληρωτή καθηγητή Δη-
μιουργικής Γραφής και Νεοελληνι-
κής Λογοτεχνίας, με τίτλο: «Ο Γκά-

λης ή η τέχνη του απρόβλεπτου». Ο
Κωτόπουλος μίλησε για το άρθρο
του αλλά και για το γεγονός ότι τα
παιδιά της Α’ Γυμνασίου θα έχουν

έτσι την ευκαιρία να γυρίσουν τον
χρόνο πίσω και να μάθουν για τα κα-
τορθώματα του Νίκου Γκάλη στην
απίστευτη καριέρα του.

Ο Νίκος Γκάλης μάθημα στην Α’ Γυμνασίου ΕΠΟ: Χρωστάει 400.000
ευρώ στους διεθνείς!

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)
χρωστάει μισθούς 400.000 ευρώ στους Έλληνες
διεθνείς ακόμα από το 2015! Ο νέος πρόεδρος Τά-
κης Μπαλτάκος έδωσε εντολή να εξοφληθούν
αμέσως. Γιατί δεν ίδρωνε το αυτί των προηγούμε-
νων προέδρων και ομοσπονδιακών προπονητών;
Όλοι το γνώριζαν, αλλά κανένας δεν μιλούσε. Ούτε,
φυσικά, οι «υπεύθυνοι» Φύσσας και Κωνσταντινί-
δης. Οι απαιτήσεις… απαιτήσεις, ωστόσο.

Στη Θεσσαλονίκη 
και τα δύο ματς του Άρη
Είναι πολύ πιθανό να γίνουν στη Θεσσαλονίκη,
στο «Κλεάνθης Βικελίδης», και τα δύο παιχνίδια
του Άρη με την Γκόμελ από τη Λευκορωσία για το
Conference League. Στη Λευκορωσία δεν γίνε-

ται πρωτάθλημα, λόγω της γειτνίασης με
την εμπόλεμη Ουκρανία. Επιπλέον, η ομώ-
νυμη πόλη είναι χτισμένη στα σύνορα τό-

σο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία.
Εγκαταλείφθηκε η σκέψη να γίνει στο

Αζερμπαϊτζάν το «εντός» έδρας με τον Άρη. 

Ο Ιτούδης στη Φενέρ, 
τι γίνεται με τον Γιάννη;

Ο Δημήτρης Ιτούδης, προπονητής της Εθνικής
μας ομάδας μπάσκετ, είναι και επίσημα ο νέος
κόουτς της τουρκικής Φενέρμπαχτσε για τα επό-
μενα τρία χρόνια. Όπως αναφέρει η Ελληνική Ομο-
σπονδία Καλαθοσφαίρισης, δεν θα υπάρχει πρό-
βλημα με το κοουτσάρισμα της Εθνικής μας στο
Eurobasket 2022, τον προσεχή Σεπτέμβριο. Ο
Ιτούδης συναντήθηκε για το θέμα αυτό με τον Γιάν-
νη Αντετοκούνμπο, αλλά δεν κατέστη σαφές αν αυ-
τός και τα αδέρφια του θα είναι με την Εθνική στον
όμιλο του Μιλάνου.

Ο Λέανδρος με τους γονείς
του Άλκη

Ο μικρός Λέανδρος, 10 ετών, οπαδός του ΠΑΟΚ,
που είδε το σκληρό πρόσωπο της ζωής χάνοντας
την όρασή του, συναντήθηκε με τους γονείς του δο-
λοφονημένου, από τους οπαδούς τού ΠΑΟΚ, οπα-
δού τού Άρη, Άλκη Καμπανού. Και είπε ο Λέαν-
δρος: «Ο Άλκης είναι στην αγκαλιά του Θεού. Να
μην υπάρχουν βία και σκοτωμοί. Γιατί έτσι είναι
σαν να πολεμάμε. Σαν να έχει αυτός ο χώρος πόλε-
μο. Και δεν είναι ωραίο»…

Πήρε τον Βρσάλικο ο Ολυμπιακός!
Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία του Ολυμπιακού, που απέκτησε
από την Ατλέτικο Μαδρίτης τον διεθνή Κροάτη δεξιό μπακ Σίμε
Βρσάλικο, 30 ετών. Τον έφερε ινκόγκνιτο ο Β. Μαρινάκης και
υπέγραψε για δύο χρόνια. Ο Κροάτης έχει τεράστια καριέρα
στην Ατλέτικο και την εθνική, με την οποία αναδείχθηκε δευτε-
ραθλητής κόσμου στο Μουντιάλ του 2018. Ο Ολυμπιακός απέκτη-
σε έναν ακόμα δεξιό μπακ, τον Ισπανό Άβιλα της Χάντερσφιλντ.

Η αποθέωση
του Πρίντεζη

Το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 93-74 στο ΣΕΦ, 
όπου οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τον τίτλο, σήμανε και το τέλος της καριέρας 
του Γιώργου Πρίντεζη από το μπάσκετ. Όπως ήταν αναμενόμενο, αποθεώθηκε 
από τον λαό των «ερυθρόλευκων». Σχεδόν είκοσι χρόνια φόρεσε τη φανέλα 
του Ολυμπιακού, με δύο… διαλείμματα, όταν έπαιξε στη Λάρισα και στη Μάλαγα. 
Θα χρησιμοποιηθεί σε κάποιο πόστο στον Ολυμπιακό.

SPORTS
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Τ
ην καλοκαιρινή της περιοδεία στην
Αττική ξεκινά η μονόπρακτη κωμω-
δία του Ζορζ Φεντό «Η Λεονί εν ανα-
μονή» («Leonie est en avance ou Le

mal joli», 1911) και όλοι αναμένουμε την πρε-
μιέρα αυτής της κωμωδίας. Πρόκειται για ένα
ξεχωριστό έργο της γαλλικής κωμωδιογρα-
φίας, το οποίο αναλαμβάνει να φέρει στο σανί-
δι ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Τάσος Πυργιέ-
ρης με μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών της
νεότερης γενιάς, που συναποτελείται από τον
Αλέξανδρο Βάρθη, την Παρασκευή Δουρου-
κλάκη, τη Ρένα Kυπριώτη, την Ανούς Μπογο-
σιάν, τον Κλέαρχο Παπαγεωργίου και τον Χρή-
στο Σταθούση. 

Ο σκηνοθέτης θέλοντας να αντικατοπτρίσει τα
ήθη και τις αξίες της αστικής κοινωνίας από τις
αρχές του 20ού αι. σε μια κοινωνία του σήμερα
αποφάσισε να θεατρικοποιήσει το έργο του
Ζορζ Φεντό, δίνοντάς του μια κωμική, σατιρική
χροιά. Οι πρώτες τέσσερις παραστάσεις, που
έχουν προγραμματιστεί για τις 6, 7, 8 και 9 Ιου-
λίου, θα γίνουν στη θαυμάσια ταράτσα του Γαλ-
λικού Ινστιτούτου Ελλάδος με θέα σε όλη την
Αθήνα και μας υπόσχονται να γελάσουμε με την

καρδιά μας. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στο
Αττικό Άλσος, στις 18 Ιουλίου, και στο Πάρκο
Τρίτση, στις 31 Ιουλίου.

Πρόδρομος του θεάτρου του παραλόγου
Βάζοντας καρδιά, φαντασία και πάνω από όλα

το σατιρικό του πνεύμα, ο Τάσος Πυργιέρης θα
ανεβάσει  αυτό το τόσο σημαντικό έργο του
Ζορζ Φεντό εστιάζοντας στις ενδοοικογενει-
ακές σχέσεις ενός εύπορου σπιτιού με επίκεν-
τρο την εγκυμοσύνη της νεαρής Λεονί. «Μέσω
των σουρεαλιστικών διαλόγων και της ψυχα-
ναγκαστικής κίνησης των προσώπων διαπιστώ-
νει κανείς ότι ο Φεντό, εκτός από αξεπέραστος
αρχιτέκτονας της κωμωδίας παρεξηγήσεων, εί-
ναι και πρόδρομος του θεάτρου του παραλό-
γου», τόνισε ο σκηνοθέτης.

Υπόθεση
Αναφορικά με την υπόθεση του έργου, η Λεο-

νί, η οποία αισθάνεται τους πρώτους πόνους του
τοκετού, νιώθει εκνευρισμένη και εκφράζει συ-
νεχώς περίεργες απαιτήσεις στον (υπομονετι-
κό) σύζυγό της. Παράλληλα, ειδοποιούνται οι
γονείς της και η μαία, που θα βοηθήσει στον το-

κετό. Τα πράγματα, όμως, ανατρέπονται, όταν
αποκαλύπτονται κάποια γεγονότα. 

Έχουν περάσει μόνο οκτώ μήνες από τον γά-
μο του νεαρού ζευγαριού και ο πρόωρος τοκε-
τός μπορεί να προκαλέσει σχόλια σχετικά με
την αγνότητα της κόρης πριν από τον γάμο. Οι
γονείς της Λεονί λογομαχούν: ο πατέρας θεωρεί
υπεύθυνη τη γυναίκα του που συναίνεσε στον
γάμο επειδή ο γαμπρός δεν ανήκει στην ανώτε-
ρη κοινωνία, στην τάξη τους. Θεωρεί πως προ-
σέβαλε την οικογένεια έχοντας σχέσεις με τη
μέλλουσα σύζυγό του πριν από τον γάμο και με
τον ερχομό της μαμής τα πράγματα περιπλέκον-
ται ακόμα περισσότερο. 

Τι θα γίνει στο τέλος και πόσο απρόβλεπτο και
ανατρεπτικό μπορεί να είναι το φινάλε; Η απάν-
τηση θα δοθεί στις 6 Ιουλίου.

Η μονόπρακτη κωμωδία 
του Ζορζ Φεντό στην Αθήνα 
στις 6, 7, 8 και 9 Ιουλίου

«Η Λεονί 
εν αναμονή»



Έχει αδυναμίες!

Με την αδυναμία του, Καλλιόπη Μπεζαντέ, πό-
ζαρε o Ηλίας Μαμαλάκης δίνοντάς της ψήφο εμ-
πιστοσύνης. Η νεαρή Ναξιώτισσα μπορεί να
έχασε την πρωτιά στο φετινό «MasterChef» από
τον συμπαίκτη της Παναγιώτη Κουμουνδούρο,
όμως κατέκτησε τη φιλία και τη συμπάθεια του
δημοφιλέστατου και έμπειρου μάγειρα της ελ-
ληνικής τηλεόρασης. «Μια μεγάλη νικήτρια και
ας μην πήρε το έπαθλο. Άξια, ήρεμη, χωρίς κο-
ρόνες και με σταθερούς στόχους. Θερμά συγχα-
ρητήρια και στον Πάνο», ευχήθηκε ο «Mr Μπου-
κιά και συχώριο»!

Έδωσε 
το καλό παράδειγμα

Ενθουσιασμένοι οι απανταχού φιλόζωοι με τη
συγκινητική κίνηση του Κωνσταντίνου Αργυρού
και των στενών συνεργατών του. Ο δημοφιλής
τραγουδιστής ανακοίνωσε πως μέρος των εσό-
δων της συναυλίας που έδωσε την προηγούμενη
εβδομάδα στο Καυταντζόγλειο στάδιο θα διατε-
θεί για τις ανάγκες περίθαλψης και φροντίδας
των αδέσποτων στη Θεσσαλονίκη. «Η αγάπη για
τα ζώα είναι δείγμα ανθρωπιάς, ευθύνης και πο-
λιτισμού», δήλωσε στα προσωπικά του social
media, με τους χιλιάδες followers να τον συγ-
χαίρουν με αποθεωτικά σχόλια αγάπης. 

Αγνώριστοι στην πίστα ο Κων-
σταντίνος Χριστοφόρου και η
Τζώρτζια Κεφαλά των «Μπλε»
στο ξεκίνημα της καριέρας τους.
Εκείνος με καρέ μαλλιά και η
ροκ ερμηνεύτρια πιο ξανθιά και
από την Ελένη Μενεγάκη. «Από
τα ωραιότερα ντουέτα που έχω
κάνει ποτέ! Αστέρια Γλυφάδας
1998. “Μικροί” τραγουδιστές τό-
τε της Άννας Βίσση που σάρωνε
με το “Αντίδοτο”. Ήξερε να δια-
λέγει τα καλύτερα παιδιά!»,
αποκάλυψε ο πρώην «One».

Απίθανο
flashback

Τ
ίτλοι τέλους ύστερα από τρία χρόνια μεγάλης επιτυχίας για τη
δραματική σειρά «Άγριες Μέλισσες» στον ΑΝΤ1. Ο πρωταγω-
νιστής Δημήτρης Γκοτσόπουλος, λίγο πριν από το φινάλε,

έκανε τον προσωπικό του απολογισμό και μοιράστηκε στιγμές πίσω
από τις κάμερες. «Είναι πολύς ο κόσμος που δεν γνωρίζουμε, που
δεν έχουμε αντιληφθεί ή που φευγαλέα προσπερνάμε.  Τρία χρόνια
γεμάτα στιγμές μοναδικές, γνωρίζοντας ανθρώπους… μα θα σταθώ
σε αυτήν. Σε αυτά τα παιδιά που μου θύμισαν πώς είναι ο φωτεινός
λόγος και δρόμος για να ανακαλύψουμε τον κόσμο εκεί έξω και να
τον αγκαλιάσουμε. Όπως έλεγε και ο Ελύτης, “πάντα, πάντα περνάς
τη φωτιά για να φτάσεις τη λάμψη” και έτσι αυτή η σκηνή θα είναι για
εμένα, μέσα στα τρία χρόνια των “Άγριων Μελισσών”, ανεξίτηλη»,
έγραψε ο τηλεοπτικός Λάμπρος Σεβαστός. 

Στον πατέρα της με αγάπη
Η Αντελίνα Βαρθακούρη μάς σύστησε τον μπαμπά της. Αφορμή
ήταν τα γενέθλιά του και η γνωστή παρουσιάστρια έσπευσε να
μοιραστεί δημόσια τις ευχές της: «Χιλιόχρονος, πάντα λιοντάρι,
αρχηγός, υγιής, δυνατός, κούκλος, τυχερός και πολύ ευτυχι-
σμένος! Να έχεις πάντα τη δύναμη και τη σοφία να γυρνάς το
παιχνίδι της ζωής σου όπως θέλεις εσύ και όπως ονειρεύεσαι.
Η οικογένειά σου».

Στο αγαπημένο της νησί βρίσκεται η Βα-
λέρια Κουρούπη, απολαμβάνοντας τον ήλιο,
τη θάλασσα και τα καλοκαιρινά ενσταντανέ
που γεμίζουν καθημερινά τον λογαριασμό
της στο Instagram, από τη φημισμένη παρα-
λία Σεϊχέλες. «Νο φίλτερ γιατί τα ικαριώτικα
χρώματα δεν σηκώνουν επεξεργασία, φίλοι
μου! Να βρείτε όλοι τρόπο να πάρετε τις ανά-
σες, να το σκάσετε για λίγο, να φύγει το μυα-
λό από τις δυσκολίες», ευχήθηκε.
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Το φινάλε

H γοργόνα της Ικαρίας!



Η
διατροφή και η ενυδάτωση των
παιδιών μας το καλοκαίρι είναι πο-
λύ σημαντικές. Η παιδίατρος Άννα
Παρδάλη μάς δίνει χρήσιμες συμ-

βουλές για ένα πιο ανέμελο καλοκαίρι χωρίς
προβλήματα. «Οι ανάγκες του παιδιού σε υγρά
είναι μεγαλύτερες από εκείνες των ενηλίκων.
Το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης, η απώλεια
υγρών από το σώμα είναι μεγαλύτερη (εφί-
δρωση), οπότε η ανάγκη υποκατάστασης των
χαμένων υγρών είναι αντίστοιχα μεγαλύτερη.
Τα παιδιά δεν έχουν πλήρη συναίσθηση των
αναγκών τους και επίσης δεν είναι σε θέση να
τα επικοινωνήσουν στο περιβάλλον τους. Εί-
ναι, λοιπόν, απόλυτα δική μας η ευθύνη για
την εκπλήρωση των αναγκών τους, εν προκει-
μένω σε σχέση με τη διατροφή για διατήρηση
της καλής τους υγείας.

Το καλοκαίρι τα παιδιά έχουν αυξημένη δρα-
στηριότητα, οπότε και οι ανάγκες τους είναι
αυξημένες ως προς τα υγρά και την ενέργεια
που χρειάζονται. Την ποικιλία των φρούτων και
των λαχανικών που συναντάμε αυτή την εποχή
πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε και να την εν-
σωματώνουμε στο καθημερινό διαιτολόγιο του
παιδιού. Ο λόγος είναι η περιεκτικότητά τους
σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες,
ιχνοστοιχεία και η μεγαλύτερη αναλογία τους
σε νερό», αναφέρει η κυρία Παρδάλη.

Φυσικά, τις μέρες που επικρατεί καύσωνας
και ειδικά όταν είμαστε στην παραλία, οι ανάγ-
κες των παιδιών μας σε υγρά είναι μεγαλύτε-
ρες. «Φροντίζουμε να προσφέρουμε συνέχεια

υγρά στα παιδιά, σε οποιαδήποτε μορφή επι-
θυμούν, ακόμη και αν δεν μας ζητούν. Τα παι-
διά όταν παίζουν, ξεχνιούνται και μπορεί ακό-
μη και να εξαντληθούν ή να αφυδατωθούν, χω-
ρίς να εκφράσουν την ανάγκη να πιουν νερό,
ενώ το χρειάζονται. 

Τα πολύ μικρά παιδιά, τα βρέφη, μπορεί να μην

έχουν αναπτύξει ακόμη το αίσθημα της δίψας. Τα
γεύματα στην παραλία είναι ελαφρά, όπως
φρουτοσαλάτες, που καταναλώνονται σταδιακά
σε μικρές ποσότητες γιατί δεν επιτρέπεται τα
παιδιά να κολυμπούν με γεμάτο στομάχι. 

Το πρωινό είναι απαραίτητο και μπορεί να
περιλαμβάνει γάλα με δημητριακά ή γιαούρτι
και έναν χυμό φρούτου που θα προσφέρουν
στο παιδί την απαιτούμενη ενέργεια για τις
δραστηριότητές του. Αποφεύγουμε να μαγει-
ρεύουμε βαριά φαγητά, πχ, τηγανητά που
εκτός από ανθυγιεινά, σε συνδυασμό με τη ζέ-
στη, δυσκολεύουν τη χώνεψη και προκαλούν
δυσφορία. Φροντίζουμε να υπάρχουν πάντα
διαθέσιμα υγιεινά σνακ, όπως ψωμί με τυρί με
χαμηλά λιπαρά, φρουτοσαλάτα ή γιαούρτι με
δημητριακά», τονίζει η παιδίατρος και καλεί
τους γονείς να προσέχουν τα διάφορα υπερ-
θερμιδικά σνακ που δελεάζουν μικρούς και
μεγάλους, όπως παγωτά, γλυκά, σακχαρούχα
αναψυκτικά, λιπαρά σνακ και τυποποιημένες
λιχουδιές. Όλα είναι ωραία το καλοκαίρι, αλλά
χρειάζεται μέτρο!
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kpapakosto@yahoo.gr

Τα παιδιά όταν παίζουν, 
ξεχνιούνται και μπορεί ακόμη 
και να εξαντληθούν 
ή να αφυδατωθούν, χωρίς 
να εκφράσουν την ανάγκη 
να πιουν νερό, αν και το χρειάζονται

Φαρμακείο 
πρώτων βοηθειών
Καλό θα είναι οι γονείς να έχουν ένα κιτ
πρώτων βοηθειών για τσιμπήματα από
έντομα, κουνούπια, σφήκες και τσού-
χτρες, για εγκαύματα, ηλίαση, τραυμα-
τισμούς κ.λπ. Αυτό σύμφωνα με την
κυρία Παρδάλη θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει: «Αμπούλες φυσιολογικού ορού,
κάποιες γάζες, θερμόμετρο, ψαλιδάκι,
ένα αντιισταμινικό σιρόπι (αλλεργικές
αντιδράσεις). 
Τα αλλεργικά παιδιά έχουν ειδικό κιτ
φαρμάκων για σοβαρή αναφυλακτική
αντίδραση. Μια τοπική κρέμα αντι-
φλεγμονώδη ή με συνδυασμό με τοπι-
κό αντιβιοτικό. Ένα οφθαλμικό κολλύ-
ριο, αντιπυρετικά/παυσίπονα, αντιση-
πτικά και είδη περιποίησης τραύματος,
ελαστικούς επιδέσμους, αντικουνου-
πικά/εντομοαπωθητικά σκευάσματα
τόσο για την πρόληψη όσο και για μετά
το τσίμπημα». 

Άννα Παρδάλη, παιδίατρος 

Η διατροφή 
των παιδιών το καλοκαίρι 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Ο Ήλιος προχωρά στο ζώδιο του Καρκίνου και
εσείς πλέον νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια κοντά
στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η οικογένεια θα
σας απασχολήσει για οποιονδήποτε λόγο, θα έχε-
τε πιο στενές επαφές με τα οικεία σας πρόσωπα,
αλλά και θα σας προβληματίσει μια μετακίνησή
σας ή η αλλαγή κατοικίας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη, λίγο πριν φύγει από το δικό σας ζώ-
διο, θα σχηματίσει μια πολύ σημαντική όψη με
τον Πλούτωνα, φέρνοντας σε όσους ανήκουν στις
τελευταίες μέρες του ζωδίου σας, για ακόμη μία
φορά, συναισθηματικές εξελίξεις.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους των πρώτων ημερών, τα
γεγονότα θα εξελιχθούν πολύ καλά για την προ-
σωπική σας ζωή, αλλά και για τα επαγγελματικά
σας. Ίσως, μάλιστα, να κάνετε μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα οικονομική συμφωνία, που θα σας ανανε-
ώσει και θα σας βοηθήσει στα καθημερινά σας
έξοδα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα ξεκινούν τα γενέθλιά σας, με το θερινό
ηλιοστάσιο, που θα είναι αρκετά θετικό, λόγω των
ευνοϊκών πλανητικών επιρροών. Εσείς του πρώ-
του δεκαημέρου πολύ σύντομα θα μιλήσετε για
μια νέα αρχή, ενώ κάποια συναισθηματικά σκιρ-
τήματα θα σας δώσουν σήμερα τη χαρά της προ-
σμονής. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι Λέοντες, είτε το θέλετε είτε όχι, θα έχετε μια
περίοδο που θα ασχοληθείτε αρκετά με την ψυχι-
κή σας ανανέωση. Πράγματα, γεγονότα και άν-
θρωποι που σας έχουν προβληματίσει θα έχουν
τη δίκαιη θέση στη ζωή σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους ξεκινά μια πολύ ιδιαί-
τερη περίοδος, που θα βρεθείτε κοντά με τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα, θα πάρετε τη χαρά της
επαγγελματικής αλλά και της συναισθηματικής
ολοκλήρωσης. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα νιώσετε ότι οι εξελίξεις πολλών θεμά-
των σας θα εξαρτηθούν από το πόσο καλά θα δια-
χειριστείτε ένα οικογενειακό σας ζήτημα. Επί-
σης, είναι καιρός να τακτοποιήσετε κάποιες από
τις οικονομικές σας υποχρεώσεις. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε σε μια ιδιαίτερα ανατρεπτική περίοδο, όπου
οι καταστάσεις γύρω σας βρίσκονται στα άκρα.
Σήμερα θα έχετε πολύ καλές εξελίξεις σε ένα
προσωπικό σας θέμα, αλλά ανοίγονται μπροστά
σας και νέοι ορίζοντες, για ταξίδια και πνευματι-
κές εργασίες. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς, το θερινό ηλιοστάσιο ξεκινά με θετικές
εξελίξεις σε προσωπικά θέματα, αλλά και σε οι-
κονομικές υποθέσεις, που από ό,τι φαίνεται θα
πάνε πολύ καλά. Ένα χρηματικό ποσό θα σας έρ-
θει από πηγή που δεν είχατε υπολογίσει. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Ήλιος περνά στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο
από το δικό σας και σας γεμίζει ενέργεια, τόσο
στην προσωπική σας ζωή όσο και για νέες συνερ-
γασίες και επαφές. Αν ανήκετε στο τρίτο δεκαή-
μερο, θα έχετε μια θετική εξέλιξη στη συναισθη-
ματική σας ζωή.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Επαγγελματικά θέματα θα έχουν την τιμητική
τους, εφόσον ο Ήλιος θα φωτίζει τον τομέα των
καθημερινών σας υποχρεώσεων. Ίσως, μάλιστα,
να ήρθε η στιγμή να φροντίσετε και την υγεία σας,
αλλά και τις διατροφικές σας ατασθαλίες.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Το θερινό ηλιοστάσιο θα σας φέρει έντονα συναι-
σθήματα και το επόμενο διάστημα, για εσάς του
πρώτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν πολύ ευχάρι-
στα γεγονότα στην προσωπική σας ζωή.
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Α πό σήμερα ξεκινά ουσιαστικά 
το καλοκαίρι με το θερινό ηλιοστάσιο,
όπου συναντάμε τη μεγαλύτερη μέρα 
του χρόνου, με τον Ήλιο να περνά 

στο ζώδιο του Καρκίνου. 
Σήμερα επίσης η Αφροδίτη από το ζώδιο του
Ταύρου σχηματίζει μια πολύ θετική όψη με τον
Πλούτωνα, όπου επενεργεί στις σχέσεις μας,
βάζοντας την αναγέννηση μέσα σε καταστάσεις
που χρειάζονται ανανέωση. Επίσης, βοηθά τα
ζώδια της Γης, του τρίτου δεκαημέρου, να
κάνουν σωστές επενδύσεις ή να επιτύχουν
κάποια οικονομική ευκαιρία.



Μ
πορεί η ώρα των αποφάσεων να μην
έχει σημάνει ακόμη, αλλά η χώρα εί-
ναι ήδη σε προεκλογική περίοδο και

θα παραμείνει, είτε οι κάλπες στηθούν το φθι-
νόπωρο είτε του χρόνου την άνοιξη.

Αυτή η παράμετρος είναι και η πλέον καθοριστική
για τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα
από τον καθένα ότι το τοπίο γίνεται κάθε μέρα και πιο
δύσκολο. Ο πόλεμος με την Ουκρανία συνεχίζεται, οι
αγορές προειδοποιούν με παγκόσμια και ευρωπαϊ-
κή ύφεση και ο Ερντογάν συνεχίζει να απειλεί.

Ούτε ψύλλος στον κόρφο της κυβέρνησης, που θα
έλεγε και ο σοφός λαός. Ο κ. Μητσοτάκης είναι
μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα που σχετίζονται κυ-
ρίως με την επόμενη μέρα των εκλογών και πολύ λι-
γότερο με τα κομματικά συμφέροντα. 
� Αντέχουν η χώρα, η οικονομία και οι πολίτες μια
παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με ατέρμονη,
τοξική αντιπαράθεση; Και υπό αυτή την έννοια, τι εί-
ναι πιο πατριωτικό; Η προσφυγή στις κάλπες μήνες
πριν από την ολοκλήρωση της τετραετίας ή η επιμο-
νή στους τύπους, που σε ήρεμους καιρούς έχουν
μεγάλη ουσία και αξία;
� Kαι αν στηθούν οι κάλπες το φθινόπωρο και ο
Ερντογάν επιλέξει να αξιοποιήσει την περιπέτεια
που φέρνει μαζί της η απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ
για να προκαλέσει θερμό επεισόδιο, όταν στο τιμό-
νι της χώρας θα βρίσκεται μια υπηρεσιακή κυβέρ-
νηση;

Εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Όπως δεν
υπήρξε ούτε μία ανέφελη στιγμή στον μέχρι σήμερα

βίο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από την αρχή της
ανάληψης της εξουσίας μέχρι σήμερα μόνο επίθεση
εξωγήινων δεν κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Και τα
κατάφερε. Στάθηκε στα πόδια της και κράτησε όρ-
θιο τον ελληνικό λαό. Χωρίς τη στοιχειώδη στήριξη
που θα όφειλαν να της προσφέρουν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε πρωτόγνωρα, παγ-
κόσμια ζητήματα όπως η πανδημία.

Εύκολες απαντήσεις όμως δεν υπάρχουν ούτε για
την αντιπολίτευση. Το πιο τρανό παράδειγμα στις
μέρες μας είναι η στάση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ
Νίκου Ανδρουλάκη. Από το πρόσφατο, όταν κατέ-
φυγε στην παλαιοκομματική τακτική της επίθεσης
στο «μιντιακό κατεστημένο» που δεν λέει ότι οι κ.
Μητσοτάκης και Τσίπρας κρύβονται όταν επικα-
λούνται τη «λαϊκή ετυμηγορία», μέχρι τη συγκρότη-
ση σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης.

Κρύβεται ο Μητσοτάκης; Από πού και ως πού; Ο
πρωθυπουργός έχει πει ξεκάθαρα ότι μόνο η αυτο-
δυναμία θα διασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα.
Και ο Τσίπρας, όμως. Και αυτός έχει ξεκαθαρίσει ότι
θα επιδιώξει τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρ-
νησης όταν θα λάβει τη δεύτερη διερευνητική εντο-
λή.

Ο κ. Ανδρουλάκης τι ακριβώς λέει στους πολίτες;
Ότι δεν θα βγουν πρωθυπουργοί στην πλάτη του ού-
τε ο Κυρ. Μητσοτάκης ούτε ο Αλ. Τσίπρας. Δηλαδή,
δεν θα σεβαστεί τη λαϊκή ετυμηγορία; Θα γυρίσει
την πλάτη στα εκατομμύρια των πολιτών που θα
ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στον Κυρ. Μη-
τσοτάκη για τη διακυβέρνηση του τόπου; Ή θα κάνει

ότι δεν άκουσε, αν οι πολίτες δώσουν τη δυνατότητα
στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθήσει για τη
συγκρότηση κυβέρνησης;

Μήπως θα όφειλε ο κ. Ανδρουλάκης να πει κα-
θαρά στους ψηφοφόρους ποιον θα προτείνει για
πρωθυπουργό όταν φτάσει εκείνη η ώρα; Ένα
προβεβλημένο στέλεχος της ΝΔ, άλλο από τον αρ-
χηγό του; Έναν τεχνοκράτη; Ή ένα πρόσωπο από
το κόμμα του;

Και τι άραγε εννοεί ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
όταν μιλάει για κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή
με την απλή αναλογική. Με δεδομένο ότι ο πρωθυ-
πουργός έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα επιστρέψει την
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αυτός που θα
προσπαθήσει να συγκροτήσει κυβέρνηση θα είναι ο,
σύμφωνα με όλες τις μέχρι σήμερα προβλέψεις,
αρχηγός του δεύτερου κόμματος. Θα πει «ναι» σε
συνεργασία αλλά με άλλον αρχηγό και όχι με τον κ.
Τσίπρα; Και με ποιον;

Επιπλέον, μιλάει συνεχώς για επιβολή της Σο-
σιαλδημοκρατίας με την πλειοψηφία με την οποία
θα συνεργαστεί. Πώς ακριβώς θα το κάνει αυτό; Θα
την επιβάλει σε εκείνους που θα έχουν ψηφιστεί για
τις δικές τους προτάσεις με μεγαλύτερη στήριξη
από τον ίδιον και το κόμμα του; Κάτι δεν κολλάει στη
συλλογιστική…

ΥΓ.: Αφού του ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση
από τον κορονοϊό, να του προτείνουμε και κάτι.
Μήπως να αξιοποιούσε την ολιγοήμερη παραμονή
στο σπίτι για να βελτιώσει την πρότασή του προς τον
ελληνικό λαό;

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Μήπως θα όφειλε 
ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ 
να πει καθαρά 
στους ψηφοφόρους
ποιον θα προτείνει
για πρωθυπουργό
όταν φτάσει 
εκείνη η ώρα;

Τα κρίσιμα εκλογικά διλήμματα
και ο Νίκος Ανδρουλάκης 


