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Α
ργά ή γρήγορα, προφανώς μετά τα μπάνια
του λαού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανα-
κοινώσει την προκήρυξη των εκλογών. Στη
ΝΔ διαβεβαιώνουν σε όλους τους τόνους ότι

προέχει η πολιτική σταθερότητα της χώρας, ενώ από
την άλλη μεριά, στον ΣΥΡΙΖΑ, ποντάρουν στο χάος και
στην ακυβερνησία. 

Δεν είναι η πρώτη φορά. Και στις προηγούμενες
εκλογικές αναμετρήσεις η Κουμουνδούρου ακολου-
θούσε το δόγμα «μεγάλη αναστάτωση, υπέροχη κατά-
σταση». Βλέπετε, τα προηγούμενα χρόνια πούλαγε το
«σανό» της επανάστασης, το «σανό» του δεν πληρώ-
νουμε τίποτα, τα κάνουμε όλα κρατικά, τυπώνουμε δι-
κό μας χρήμα, ζήτω ο Μαδούρο, ζήτω ο Βελουχιώτης,
ζήτω οι Ζαπατίστας, εμπρός στον έτσι που χάραξε ο

τέτοιος και διάφορες άλλες ασυναρτησίες που συγκι-
νούν το πόπολο. Τα χρόνια πέρασαν, ο λαός κατάπιε το
σανό αμάσητο, πλήρωσε τα διόδια και τους φόρους
που θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πλήρωσε τα μνημόνια
που υπέγραψαν οι κομαντάντε και οι ντεμέκ επανα-
στάτες και ήρθε η ώρα της πραγματικότητας. Η σύγ-
κριση είναι αναπόφευκτη και αμείλικτη. Ο «αρχηγός
των ατάκτων Νο2» δεν τσιμπάει τίποτα στις δημοσκο-
πήσεις. Ακόμα και οι φίλα προσκείμενοι στην Κου-
μουνδούρου ερευνητές της κοινής γνώμης στην κα-
λύτερη των περιπτώσεων τον θέλουν να κλείνει ολί-
γον την ψαλίδα από τη ΝΔ. Μέχρις εκεί. Δεν πείθει ού-
τε τους δικούς του. Ο λαός είδε και κατάλαβε, το σανό
στέρεψε και ο πρόεδρος Αλέξης έμεινε με τη μιζέρια
στο περίφημο «φαντασιακό» της Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ

δεν κατάφερε ούτε το απλό, να μετεξελιχθεί σε Προ-
οδευτική Συμμαχία. Κρατήστε μια μικρή υποσημεί-
ωση: Δεν θα εκπλαγούμε καθόλου αν στις δεύτερες
εκλογές τον πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής το ΠΑ-
ΣΟΚ. Ο κόσμος της Σοσιαλδημοκρατίας, τον οποίο
προσπάθησαν να εξαπατήσουν, δεν θέλει μεγάλα ψέ-
ματα, θέλει μικρές αλήθειες και αυτό το πέτυχε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στις εκλογές του 2019. Δεν υπο-
σχέθηκε σαράντα πράγματα για να κάνει τελικά μόνο
τα δύο. Ο Κυριάκος υποσχέθηκε πέντε πράγματα και
τα έκανε. Προφανώς έχει να κάνει κι άλλα, δεν άλλαξε
άρδην η Ελλάδα από τη μια μέρα στην άλλη, όμως η
σελίδα γύρισε και όπως λένε οι πραγματικοί σοσιαλ-
δημοκράτες: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».  
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Η σύγκριση είναι αμείλικτη.
Ο κόσμος είδε και κατάλαβε.
Θέλει μικρές αλήθειες 
και όχι μεγάλα ψέματα



Τ
ο τίμημα της επιθετικής της
συμπεριφοράς έναντι της Ελλά-
δας και της Κύπρου στην Ανατο-
λική Μεσόγειο αλλά και του ρό-

λου της ως «επιτήδειου ουδέτερου» σε
ό,τι αφορά την υιοθέτηση και την εφαρμο-
γή των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρω-
σίας για τη συνεχιζόμενη εισβολή της
στην Ουκρανία καταβάλλει πλέον η Τουρ-
κία από τους συμμάχους μας. 

Ένα 24ωρο πριν από τη Σύνοδο Κορυ-
φής της ΕΕ στις Βρυξέλλες και μία εβδο-
μάδα πριν από την κρίσιμη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, η πρόεδρος της Κομι-
σιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φρόντισε
να διαμηνύσει μέσω της εφημερίδας «Κα-
θημερινή» προς την Τουρκία ότι οφείλει
να ευθυγραμμίζεται με τους κεντρικούς
άξονες της ενωσιακής εξωτερικής πολιτι-
κής, «καρφώνοντας» την ηγεσία της
Τουρκίας ότι σε σχέση με το όχι και τόσο
μακρινό 1999 βρίσκεται περισσότερο μα-
κριά παρά κοντά στις Βρυξέλλες. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και μετά το πέ-
ρας της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γε-
νικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης επέμεινε ότι «η ΕΕ
αποφάσισε να καταδικάσει τον αναθεω-
ρητισμό στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

που προκαλείται από τη στάση της Τουρ-
κίας», αναφερόμενος εμμέσως πλην σα-
φώς στο προσχέδιο του κειμένου συμπε-
ρασμάτων που, σύμφωνα με συγκλίνου-
σες πληροφορίες, θα καλεί την Τουρκία
«να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδα-
φική ακεραιότητα όλων των κρατών-με-
λών της ΕΕ».

Μήνυμα Μητσοτάκη
σε Ευρώπη και Τουρκία

Πατώντας γερά πάνω στο δόγμα της
ήρεμης αποφασιστικότητας, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης διεμήνυσε μέσω συνέντευ-
ξής του στον ιστότοπο capital.gr ότι «είναι
αδιανόητο να συζητάει οποιοσδήποτε για
αλλαγή συνόρων, άρα οποιαδήποτε αμφι-
σβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας με
οποιαδήποτε δικαιολογία είναι παντελώς
αδιανόητη και καταδικαστέα εξαρχής.
Όλοι καταλαβαίνουν πως αυτή η ακραία
τουρκική ρητορική έχει ξεπεράσει τα όρια
και προφανώς δεν μπορεί να οδηγήσει τε-
λικά την Τουρκία πουθενά». 

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως το
γεωπολιτικό εκτόπισμα της χώρας έχει
μεγαλώσει, αναφερόμενος στο ισχυρό
συμμαχικό δίκτυο που μπορεί να ενερ-
γοποιήσει η Ελλάδα και στις δύο όχθες
του Ατλαντικού. Επιμένοντας, δε, στη
γραμμή ότι καμία πρόκληση δεν θα μέ-
νει αναπάντητη, η Ντόρα Μπακογιάννη
ξεκαθάρισε πως δεν μπορούν να γίνουν
ανεκτές προκλήσεις κατά της κυριαρ-
χίας και των κυριαρχικών μας δικαιω-
μάτων. Στις αιτιάσεις μάλιστα Τούρκων
βουλευτών, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η
κυρία Μπακογιάννη επιμένει να μετα-
τρέπει ένα διμερές ζήτημα σε πολυμε-
ρές και ευρωπαϊκό, απάντησε άμεσα ο
γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας
Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, ο
οποίος επέμεινε πως η τουρκική επιθε-
τικότητα εναντίον τρίτων χωρών και εν
προκειμένω κατά της Ελλάδας και της
Κύπρου είναι ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό
ζήτημα.

Τετ α τετ με τον Ντράγκι στη Ρώμη
Σημαντικό από κάθε άποψη είναι το

αποψινό δείπνο των Κυριάκου Μητσο-
τάκη και Μάριο Ντράγκι στη Ρώμη την
παραμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανα-

φέρουν κυβερνητικές πηγές, επί τάπη-
τος θα τεθούν οι συνέπειες της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία για τους Ευρω-
παίους πολίτες και η ανάγκη συντεταγ-
μένης αντιμετώπισής τους σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις
τιμές της ενέργειας αλλά και την επισιτι-
στική κρίση, η διμερής οικονομική και
ενεργειακή συνεργασία, οι εξελίξεις
στη Λιβύη αλλά και οι εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο με αιχμή την επι-
θετική ρητορική της Τουρκίας. Αθήνα
και Ρώμη μοιάζουν να έχουν έλθει πιο
κοντά και να μοιράζονται κοινές προ-
σεγγίσεις ως προς τη χαλάρωση των δη-
μοσιονομικών κανόνων αλλά και ως
προς την ανάγκη για τη λήψη δραστικό-
τερων μέτρων κατά της ενεργειακής
ακρίβειας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
«κάρφωσε» ξεκάθαρα 
την τουρκική ηγεσία, λέγοντας
ότι απομακρύνεται όλο και
περισσότερο από την
ευρωπαϊκή προοπτική

Ευρωπαϊκό «ράπισμα» στην Τουρκία



«Σ
φίγγα» ο πρωθυπουργός στο
ζήτημα του χρόνου των εκλο-
γών, παρά τις πλάγιες ερωτή-
σεις και τα πειράγματα που

δέχθηκε από τους υπουργούς για τα σενά-
ρια του φθινοπώρου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άνοιξε τα
χαρτιά του, όπως επίσης απέφυγε αυτήν τη
φορά να κάνει συστάσεις στα κυβερνητικά
στελέχη για τις εξορμήσεις τους στις εκλογι-
κές τους περιφέρειες. Άλλωστε, όπως έχει
πει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, από τον
επόμενο μήνα η κυβέρνηση μπαίνει στον τε-
λευταίο χρόνο της θητείας της και είναι λογι-
κό να δημιουργούνται σενάρια και συζητή-
σεις, αλλά η δική του στάση δεν αλλάζει. 

Μόλις αποχώρησαν τα τηλεοπτικά συ-
νεργεία και οι φωτογράφοι και οι πόρτες
της αίθουσας στο Μαξίμου έκλεισαν για τη
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε χωρίς
περιστροφές στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης αποφεύγοντας τις συζητήσεις
που ήταν εκτός ατζέντας. 

Εκλογικός «αστερίσκος»
Ένα ακόμη σημείο που προκάλεσε ερω-

τήματα μεταξύ των υπουργών ήταν οι ανα-
φορές του πρωθυπουργού σε ζητήματα τα
οποία θα υλοποιηθούν την επόμενη τε-
τραετία, χωρίς όμως να γίνει περισσότερο
συγκεκριμένος όσον αφορά τον χρονικό
ορίζοντα. «Οι αλλεπάλληλες κρίσεις δυ-
σκολεύουν την πορεία μας, όμως σε καμία
περίπτωση δεν την αλλάζουν. Όπως δεν
αλλάζουν ούτε την προσπάθεια ούτε τον
προορισμό μας», είπε χαρακτηριστικά ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ωστόσο την ώρα που προσερχόντου-
σαν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλί-
ου στο Μαξίμου, είχαν ήδη πληροφορη-
θεί τη συνέντευξη του πρωθυπουργού
στο capital.gr όπου επαναλάμβανε την
πρόθεσή του να εξαντλήσει την τετραε-
τία, υποστηρίζοντας όμως πως μια μα-
κρά προεκλογική περίοδο θα έβλαπτε
την πορεία της χώρας.

«Ναι, θέλω να πάω στο τέλος της τετραε-
τίας, αλλά κάνω και μια έκκληση προς
όλους να μην οξύνουν τα πράγματα σε τέ-
τοιο βαθμό που θα καταλήξουμε να έχουμε
μια πολύ παρατεταμένη προεκλογική πε-
ρίοδο μεγάλης έντασης, η οποία το μόνο
που θα κάνει είναι να οξύνει την πολιτική
αντιπαράθεση σε τέτοιο βαθμό που τελικά
θα οδηγήσει πολίτες να μην ασχολούνται
και να μην ενδιαφέρονται για τα πολιτικά
τεκταινόμενα», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Ο πρωθυπουργός ζυγίζει όλα τα δεδο-
μένα και στα μέσα Αυγούστου αναμένεται
να πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τις
επόμενες κινήσεις του. Θα στήσει κάλπες
τον Σεπτέμβριο ή στο τέλος της άνοιξης
του 2023. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα τονίζει με κατηγορη-
ματικό τρόπο πως οι εκλογές θα διεξαχ-
θούν στο τέλος της τετραετίας. 

Προβληματίζει η Γαλλία 
Κυβερνητικά στελέχη υπενθύμιζαν πως

ο πρωθυπουργός είχε αρκετές ευκαιρίες
μέσα στην τριετία να προσφύγει στη λαϊκή
ετυμηγορία, όπως μετά τα επεισόδια στον
Έβρο ή την επιτυχή αντιμετώπιση του
πρώτου κύματος της πανδημίας, προκει-
μένου να «κάψει» την απλή αναλογική,
αλλά επέλεξε να βάλει το εθνικό συμφέ-

ρον πάνω από το κομματικό. 
Στο Μαξίμου δεν κρύβουν τον προβλη-

ματισμό τους για τα αποτελέσματα στις
γαλλικές εκλογές, τόσο για τα μεγάλα πο-
σοστά αποχής όσο και για το γεγονός πως,
παρά την εκλογική του νίκη, ο Εμανουέλ
Μακρόν δεν κατάφερε να έχει καθαρή
πλειοψηφία στη Βουλή. Παρόμοια εικόνα
αναμένεται να υπάρξει και στη χώρα μας
όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, καθώς το
σύστημα της απλής αναλογικής οδηγεί
ουσιαστικά σε ακυβερνησία. 

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
η διεξαγωγή διπλής εκλογικής αναμέτρη-
σης, ώστε να ισχύσει το σύστημα της ενι-
σχυμένης αναλογικής, το οποίο θα δώσει
σταθερή κυβέρνηση, προκειμένου να συ-
νεχιστούν απρόσκοπτα οι μεταρρυθμί-
σεις. «Τις εκλογές θα τις αποφασίσει ο
πρωθυπουργός. Άρα, τώρα το να λέμε
εμείς εάν θα γίνουν ή όχι δεν έχει σημα-
σία», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής, τονίζοντας πως στόχος της ΝΔ είναι η
αυτοδυναμία και αναφέρθηκε στα όσα
διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες
στο Παρίσι. «Δείτε τι έγινε στις γαλλικές
εκλογές».Στο Μαξίμου θα συνεχίσουν να
δίνουν βαρύτητα σε μέτρα και αποφάσεις
που θα έχουν κοινωνικό πρόσημο, όπως

συνέβη με τις πρωτοβουλίες που πήρε η
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης με τις οποίες αρχικά
στήριξε τους κοινωνικά ασθενέστερους,
τα προγράμματα για τους ανέργους όπως
το «πρώτο ένσημο» αλλά και η φθηνή στέ-
γη για τα νέα ζευγάρια που θα ακολουθή-
σει. Παράλληλα η επιτάχυνση στην απο-
νομή των συντάξεων, που ύστερα από
χρόνια αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά,
αφορά ένα θέμα που αγγίζει τον πυρήνα
της κοινωνίας. Επίσης στελέχη της ΝΔ
πραγματοποιούν περιοδείες σε λαϊκές
γειτονιές με στόχο την ανάδειξη του κυ-
βερνητικού προγράμματος που οδήγησε
στην επίλυση προβλημάτων της καθημε-
ρινότητας.  
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
άνοιξε τα χαρτιά του, όπως
επίσης απέφυγε αυτήν 
τη φορά να κάνει συστάσεις
στα κυβερνητικά στελέχη για
τις εξορμήσεις τους στις
εκλογικές τους περιφέρειες

Το εκλογικό παρασκήνιο 
του Υπουργικού Συμβουλίου 

του
Σωτήρη Σταθόπουλου



Ο
ι δικαιούχοι του ενισχυμένου
Fuel Pass 2 θα είναι δυνητικά
3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχη-
μάτων από τα 3,5 εκατομμύρια,

δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας στην εξειδίκευση του νέ-
ου πακέτου επιδοτήσεων κατά της ακρί-
βειας στα καύσιμα.

H βασική προϋπόθεση της επιδότησης
για το Fuel Pass 2 το τρίμηνο Ιουλίου-Σε-
πτεμβρίου είναι το οικογενειακό εισόδη-
μα να ανέρχεται έως 30.000 ευρώ με προ-
σαύξηση 3.000 για κάθε επιπλέον μέλος
του νοικοκυριού και έως 45.000 ευρώ
συνολικά, σύμφωνα όμως με τις φετινές
φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή το εισό-
δημα 2021.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 2
παιδιά θα έχει -προφανώς- εισοδηματικό
όριο 39.000 ευρώ, ενώ μια οικογένεια
τριτέκνων 42.000 ευρώ. Η πολύτεκνη οι-
κογένεια με 4 παιδιά θα έχει το ανώτατο
εισοδηματικό όριο των 45.000 ευρώ.

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν
τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρ-
τας, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης
στο Fuel Pass 2 θα προσαυξάνεται κατά
15 ευρώ αντί για 5 ευρώ που ήταν στο
Fuel Pass 1.

Ουσιαστικά αυτές είναι οι δύο σημαντι-
κές αλλαγές (κάρτα προσαύξησης και ει-
σοδηματικό όριο για τους δικαιούχους)
στο νέο Fuel Pass σε σχέση με το προ-
ηγούμενο, από τις ανακοινώσεις του οι-
κονομικού επιτελείου.

Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν την
αύξηση των ποσών, τις οποίες είχε ανα-
κοινώσει νωρίτερα στο υπουργικό συμ-
βούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

Οι νέες παρεμβάσεις
� Αυξάνεται στα 80 ευρώ από τα 45 που
ίσχυε ως σήμερα και επεκτείνεται το Fuel
Pass 2 σε περισσότερους δικαιούχους
που είναι φυσικά πρόσωπα και φορολογι-
κοί κάτοικοι Ελλάδας.
� Αυξάνεται το ποσό της επιδότησης στα
15 ευρώ με τη χρήση κάρτας, έναντι 5 ευ-
ρώ που ίσχυε με την προηγούμενη επι-
δότηση.
� Για την ηπειρωτική περιοχή και τη
χρήση κάρτας η επιδότηση θα ανέλθει
στα 80 ευρώ για το τρίμηνο, ενώ για
όσους έχουν κύρια κατοικία σε νησιω-
τική περιοχή αυξάνεται στα 100 ευρώ

για το τρίμηνο, από 55 ευρώ που ίσχυε
έως σήμερα.
� Με βάση το ΦΕΚ του Fuel Pass 1, οι πε-
ριοχές με αυξημένη επιδότηση που θα
λάβουν το ποσό των 100 ευρώ ήταν οι πα-
ρακάτω: Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου,
Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περι-
φέρειας Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, Περιφέ-

ρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
νήσος Σαμοθράκη της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και νήσος Αμ-
μουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας.
� Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, η επιδό-
τηση για χρήση κάρτας ανέρχεται στα 60
και τα 70 σε ηπειρωτική χώρα και νησιά
αντίστοιχα.
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Αυξάνεται στα 80€ 
η επιδότηση, τριπλασιάζεται 
το bonus στα 15€ για την
ψηφιακή κάρτα, έως 45.000€
το εισοδηματικό όριο 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Δικαιούχοι του διευρυμένου Fuel Pass είναι πολίτες με ει-

σόδημα 2021 έως 30.000 προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε
μέλος της οικογένειας και συνολικά για εισοδήματα ως
45.000 ευρώ.

Για το diesel η ενίσχυση θα εξακολουθήσει να είναι 12 λε-
πτά ανά λίτρο στην πηγή. Το τελικό όφελος -συνυπολογίζον-
τας και τον ΦΠΑ- θα ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο.

Η επιδότηση απομειώνει τις αυξήσεις στη βενζίνη κατά 44
λεπτά του ευρώ και ρίχνει την τιμή κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ
το συνολικό κόστος της παρέμβασης στη βενζίνη ανέρχεται
σε 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα επιδοτείται το ντίζελ με 12 λε-
πτά το λίτρο στην πηγή, ώστε το όφελος να ανέβει στα 15 λε-
πτά. Το κόστος είναι στα 115 εκατ. ευρώ.

Επίσης, επιστρέφεται το ΕΦΚ στους πολίτες που είναι κατ’
επάγγελμα αγρότες. Πρέπει να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣ-
ΔΕ και για το 2022. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικο-
νόμηση 44 λεπτών το λίτρο για τα πρώτα 180 λίτρα καυσίμου.
Σημειώνεται ότι η επιδότηση αφορά 60 λίτρα καυσίμου τον
μήνα, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο.

Για να δοθεί η ενίσχυση θα πρέπει να γίνει αίτηση στην

πλατφόρμα gov.gr όπως την προηγούμενη φορά. Η πλατ-
φόρμα θα ανοίξει τέλος Ιουλίου. Κάθε όχημα μπορεί να δη-
λωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο, ενώ κάθε φυσικό
πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Σύμφωνα με
τις ανακοινώσεις, για να πάρει κάποιος το επίδομα βενζίνης
δεν πρέπει να οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και το όχημα να
είναι σε χρήση.

F U E L  PA S S  2

Επίδομα βενζίνης για 
πάνω από 3 εκατ. οδηγούς
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Σ
ε όλους τους τόνους ξεκαθαρί-
ζει η Αθήνα ότι δεν είναι διατε-
θειμένη να παίξει το «παιχνίδι»
της Άγκυρας, η οποία μέσω κα-

τευθυνόμενων δημοσιευμάτων στον φι-
λοκυβερνητικό Τύπο καλλιεργεί κλίμα έν-
τασης ενόψει της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυ-
ξέλλες στις 29 και 30 Ιουνίου. 

Τις τελευταίες ημέρες, η τουρκική προ-
παγάνδα γράφει «υπερωρίες» διακινών-
τας σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παρουσιάσει
στους Συμμάχους τούς χάρτες και τα στοι-
χεία με τις ελληνικές «παραβιάσεις» του
καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα
μάλιστα με πληροφορίες που έχουν δει το
φως της δημοσιότητας, τα «στοιχεία» που
επικαλείται η Άγκυρα αφορούν επισκέ-
ψεις Ελλήνων πολιτικών, ακόμη και από
το μακρινό 2014, όπως η επίσκεψη του τό-
τε υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη
Αβραμόπουλου στην 96η Διοίκηση Ταγ-
μάτων Εθνοφυλακής της Χίου, ή και πιο
πρόσφατες, όπως η παρουσία της Κατερί-
νας Σακελλαροπούλου στο Καστελόριζο
και του Νίκου Χαρδαλιά στον Άη Στράτη.
Τα ίδια δημοσιεύματα κάνουν λόγο για
«παράνομες» πτήσεις ελληνικών μαχητι-
κών στο Ανατολικό Αιγαίο, παραβλέπον-
τας βεβαίως τις σχεδόν καθημερινές
υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών και
UAV πάνω από τα ελληνικά νησιά, ενώ γί-
νονται αναφορές και στην παρουσία του
Πολεμικού Ναυτικού αλλά και του Στρα-
τού Ξηράς σε τουλάχιστον 23 νησιά. 

Η ελληνική διπλωματία, πάντως, δεν
παρασύρεται από τα τεχνάσματα της Άγ-
κυρας και κρατά σταθερή θέση απέναντι
στην τουρκική προκλητικότητα. Άλλωστε,
όπως διαμηνύεται από το υπουργείο Εξω-
τερικών, η Αθήνα έχει απαντήσει με νομι-
κά επιχειρήματα, καταρρίπτοντας τις πα-
ράνομες διεκδικήσεις των γειτόνων. Ερω-
τηθείς για τα σενάρια που διακινεί ο τουρ-
κικός Τύπος, ο εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊ-
ωάννου επεσήμανε πως «η Ελλάδα δεν
προεξοφλεί τη στάση που θα τηρήσει η
Τουρκία στην προσεχή Σύνοδο του ΝΑΤΟ,
καθώς και σε άλλα διεθνή φόρουμ, και
ούτε διακινεί σενάρια σχετικά με το ενδε-
χόμενο έγερσης των τουρκικών μονομε-
ρών αιτιάσεων περί αποστρατιωτικοποί-
ησης των νησιών του Αιγαίου». Ο κ. Πα-

παϊωάννου τόνισε ακόμη ότι «αντιμετωπί-
ζουμε με σύνεση και ψυχραιμία την κλι-
μάκωση της τουρκικής ρητορικής και
απαντούμε με επιχειρήματα, στη βάση του
Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θά-
λασσας». 

Μια στο καρφί και μια στο πέταλο 
Παράλληλα, η Αθήνα συνεχίζει τον δι-

πλωματικό μαραθώνιο ενημέρωσης εταί-
ρων και συμμάχων για την τουρκική παρα-
βατική συμπεριφορά, η οποία κλιμακώνε-
ται παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις
και τις προσκλήσεις σε διάλογο από τον
Χουλουσί Ακάρ και τον Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου. Η επίθεση «φιλίας» της Άγκυρας
έμεινε στα λόγια, αφού το μεσημέρι της

Τρίτης, για μία ακόμη φορά, τουρκικά μα-
χητικά πραγματοποίησαν υπέρπτηση πά-
νω από τους Ανθρωποφάγους και το Μα-
κρονήσι. Ο σχηματισμός των αεροσκαφών,
μάλιστα, θύμιζε σενάριο αεροπορικού
βομβαρδισμού, αφού συμμετείχαν δύο 
F-4 Phantom τα οποία συνοδεύονταν από
ένα ζευγάρι F-16. 

Αρμόδιες πηγές στην Αθήνα εκτιμούν
ότι η τακτική του «σκοτσέζικου ντους» θα
συνεχιστεί από την πλευρά της Τουρκίας,
με κινήσεις ελεγχόμενης έντασης που θα
συντηρούν το «ψυχροπολεμικό» κλίμα στο
Αιγαίο. Η Άγκυρα, άλλωστε, έχει κλείσει τα
αυτιά της στα μηνύματα που εκπέμπουν
τόσο η Αθήνα και οι Βρυξέλλες όσο και η
Ουάσιγκτον, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

να δείχνει διατεθειμένος να ανοίξει όλα τα
χαρτιά του ενόψει των τουρκικών εκλο-
γών. Το επόμενο «επεισόδιο», πάντως,
αναμένεται να παιχτεί στη Μαδρίτη, με την
ελληνική πλευρά να προσέρχεται στη Σύ-
νοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμ-
μαχίας έχοντας στις βαλίτσες της τις κα-
τάλληλες απαντήσεις σε περίπτωση που
προκληθεί από την Τουρκία.

Σκληρή απάντηση στα 
fake στοιχεία της Άγκυρας 

Δεν παρασύρεται η Ελλάδα
από τα τεχνάσματα 
της Τουρκίας και κρατά
σταθερή διπλωματική στάση

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ Η ΑΘΗΝΑ 



Θυμάστε τον πρωθυπουργό που προ ημερών μιλούσε για το «Επιτελικό Κράτος 2.0»;
Το πρώτο βήμα λοιπόν έγινε με τη νομοθετική πρωτοβουλία που έφερε το υπουργείο
Εσωτερικών, παρουσιάστηκε από τους Βορίδη - Πέτσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και
αφορούσε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ακό-
μη και το πρώτο αυτό βήμα αλλαγών, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καλείται να ισορ-
ροπήσει ανάμεσα στον σεβασμό της κρατικής εποπτείας και την οικονομική αυτοτέλεια
των ΟΤΑ, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα. Οι προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις
μειώνουν τη γραφειοκρατία και απλουστεύουν διαδικασίες και αρμοδιότητες, κυρίως
σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, σε θέματα αδειοδοτήσεων, όπως η έγκριση αποφάσεων
σχετικά με τον χρόνο εποχιακής λειτουργίας διαφόρων επιχειρήσεων. Δεύτερον, σε
ρυθμίσεις σχετικά με το ωράριο, όπως, για παράδειγμα, το ωράριο λειτουργίας των υπη-
ρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού. Και τρίτον, στη συγκρότηση επιτροπών, όπως, για παράδειγ-
μα, οι καλλιτεχνικές επιτροπές των δήμων.
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Στο υπουργείο 
Εσωτερικών ετοιμάζουν 
το «Επιτελικό Κράτος 2.0»

Χθες o γενικός γραμματέας Παύλος
Μαρινάκης συμμετείχε σε μια πολύ ση-
μαντική δράση ενημέρωσης για την
παιδική σεξουαλική κακοποίηση στο
κέντρο της Αθήνας, που διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία της βουλευτού Έλε-
νας Ράπτη και συντονίστριας της καμ-
πάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ». Μαζί με τη
Μαρία Νάτσιου, τη νέα γραμματέα της

Νέας Δημοκρατίας για τα θέματα Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αλλά και στελέχη της
ΟΝΝΕΔ ο κ. Μαρινάκης μοίρασε ενη-
μερωτικά φυλλάδια και συνομίλησε με
τους πολίτες για το θέμα. Όπως είπε,
στόχος της κυβέρνησης είναι μια Ελλά-
δα μηδενικής ανοχής στην παιδική κα-
κοποίηση. 

Σε δράση για την παιδική 
κακοποίηση ο Μαρινάκης

Πουλής: «Τέρμα 
με τη λάσπη»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υποψήφιος
βουλευτής Δυτικής Αττικής της ΝΔ Σταμά-
της Πουλής κατά του Παύλου Πολάκη και
του documentonews.gr αναφορικά με δη-
μοσίευμα που ενέπλεκε τη σύζυγό του στις
δράσεις προβολής του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη
δημόσια υγεία την περίοδο 2013-2014. Ο κ.
Πουλής σε δήλωσή του κάνει λόγο για
σκευωρούς και συκοφάντες και παρου-
σιάζει έγγραφο της Εισαγγελίας Διαφθο-
ράς, σύμφωνα με το οποίο η υπόθεση της
συζύγου τίθεται στο αρχείο. «Κατανοώ τον
πανικό τους, αλλά το ψέμα και η προσωπι-
κή επίθεση έχουν και όρια, τα οποία έχουν
υπερβεί προ πολλού. Η ελληνική Δικαιο-
σύνη αποφάνθηκε. Η περιφρόνηση των
αποφάσεών της και η ανακύκλωση των
ψεμάτων που ανερυθρίαστα συνεχίζει να
διασπείρει ο Παύλος Πολάκης και οι συ-
νεργοί του δεν είναι χωρίς συνέπειες, τις
οποίες θα κληθούν άμεσα να αντιμετωπί-
σουν. Οι σκευωροί θα λογοδοτήσουν»,
αναφέρει μεταξύ άλλων.

Πολιτικός παράγοντας
με κεντροαριστερές

περγαμηνές, αγάπη για
τη θάλασσα και δυνατές θέσεις
στο παρελθόν είναι δις παντρε-
μένος και έχει με τη δεύτερη
πανέμορφη γυναίκα του ελεύ-
θερη συμφωνημένη σχέση.
Όταν έμαθα ποιος είναι, το
πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι
δεν του φαίνεται...

Τούρτα για τα
γενέθλιά του
έκαναν το βρά-
δυ της Δευτέ-
ρας οι ιθύνον-
τες της ΔΗΜΤΟ
Π ε ρ ι σ τ ε ρ ί ο υ
στον αναπλη-
ρωτή υπουργό
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έκλει-
σε τα 53 έτη. Ήταν μια ευχάριστη νότα,
καθώς η εβδομάδα για τον Μιλτιάδη θα
είναι ιδιαιτέρως σκληρή με κρίσιμες
συναντήσεις. Χθες βρέθηκε στο Λου-
ξεμβούργο στο Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων, ενώ σήμερα θα είναι στο
Στρασβούργο, συνοδεία της Προέδρου
της Δημοκρατίας, που θα μιλήσει στην
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης. Την Πέμπτη ο κ. Βαρβιτσιώτης θα
είναι στις Βρυξέλλες στο πλευρό του
πρωθυπουργού, καθώς αρχίζει η Σύνο-
δος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ. Θα εί-
ναι από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις,
καθώς αναμένεται η καταδίκη των
τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο.

Μακρή και Κεραμέως μαζί 
στην Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μ. Μακρή βρέθηκε με
μαθήτριες και μαθητές πρόσφυγες στην εκδήλωση του
ΥΠΑΙΘ με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Προσφύγων. Παρουσία της υπουργού Παιδείας Ν.
Κεραμέως, η υφυπουργός Παιδείας με τον διευθυντή
της UNICEF στην Ελλάδα κ. Calestini, τη σύμβουλο Εκ-
παίδευσης της UNICEF στην Ελλάδα κυρία Καίσαρη,
την αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην
Ελλάδα κυρία Martin, την εκπρόσωπο του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης κυρία Moscarelli, τον πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Αντωνίου,
τον γγ του ΥΠΑΙΘ κ. Κόπτση και την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Συν-
τονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του ΥΠΑΙΘ κυρία
Μπούτσκου καλωσόρισαν στο υπουργείο Παιδείας μαθήτριες και μαθητές πρό-
σφυγες από τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ριτσώνα και τις Θερμοπύλες.

Γενέθλια με
εξοντωτικό 
πρόγραμμα 
για Μιλτιάδη



Η ίδια λέει ότι ακόμη δεν έχει κλειδώσει η
υποψηφιότητά της με τη ΝΔ και ότι ακόμη
παραμένει γιατρός και δεν είναι ώρα για τέ-
τοιες συζητήσεις. Ο λόγος για τη Ματίνα Πα-
γώνη, πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Προφανώς ζυγί-
ζει κάποια πράγματα που η ίδια μόνο γνωρί-
ζει, όμως η Πειραιώς τη θέλει και οι πρώτες
πληροφορίες λένε ότι εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου έχει κλειδώσει η υποψηφιότητά
της. Κάποιοι λένε για Επικρατείας, αλλά δεν
το αγοράζω το σενάριο… Υπάρχει και η Β’
Πειραιά, θα δούμε. 

ΟΟ δημοσκόπος 
και ο ΣΥΡΙΖΑ

Γνωστός δημοσκόπος, ο οποίος είναι φίλα
προσκείμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε προχθές
(όχι δυνατά, χαμηλόφωνα) ότι θα είναι θαύμα
αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να ρίξει τη διαφορά
στο 4% με τη ΝΔ! Βεβαίως, ο ίδιος ο Τσίπρας
λέει ότι θα είναι πρώτος και με διαφορά. Πάν-
τως, ο δημοσκόπος έλεγε ότι στις επαναλη-
πτικές της 2ης Κυριακής είναι πολύ πιθανό ο
Μητσοτάκης να πιάσει και αυτοδυναμία.
Οριακά, αλλά θα την πιάσει (υστερόγραφο
στήλης: να απολυθεί ο κύριος, δεν κάνει για
δημοσκόπος)… 

Το χουνέρι που έπαθε ο Μακρόν και γενι-
κά το πολιτικό σύστημα στη
Γαλλία το μελετούν
προσεκτικά και
στην Αθήνα. Στο
Μέγαρο Μαξί-
μου βλέπουν
ότι ένα σενάριο
ακυβερνησίας
της χώρας θα
μπορούσε να είναι
πολύ πιθανό μετά τις εκλογές. Και φαντά-
ζεστε πόσο καταστροφικό θα ήταν για τη
χώρα ένα τέτοιο σενάριο παραλυσίας…
Στον ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά πανηγυρί-
ζουν με αυτή την αστάθεια… 

Η δικηγορική εταιρεία Rhetor εγκαινιά-
ζει το πρόγραμμα υποτροφιών «Rhetor’s
Scholarship», παρέχον-
τας τρεις υποτρο-
φίες σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτη-
τές της Νομι-
κής Σχολής
του Αριστοτε-
λείου Πανεπι-
στημίου Θεσσα-
λονίκης. Μέσα από
το νέο πρόγραμμα υποτροφιών «Rhetor’s
Scholarship», που φιλοδοξεί να γίνει θε-
σμός, η Rhetor επιθυμεί να προάγει την
παιδεία και να επιβραβεύει την αριστεία,
τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, την αφοσίω-
ση και την προσήλωση των φοιτητών στην
επιστήμη τους, καλύπτοντας το κόστος του
μεταπτυχιακού προγράμματος με τη μορ-
φή μερικής ή ολικής κάλυψης των διδά-
κτρων. Ψάχνοντας έμαθα ότι η Rhetor
αποτελεί πρωτοβουλία των δικηγόρων
Δημήτρη Ζάχου και Ανδρέα Παπαμιμίκου
και επί της ουσίας είναι συνέχεια μιας
σειράς δράσεων σε αυτό που συνηθίζουμε
να αποκαλούμε «κοινωνική ευθύνη».

Ο
ι Τούρκοι έχουν εμμονή με τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη τελικά. Δεν τους έχει
κάτσει καλά το

γεγονός ότι ο Έλληνας
πρωθυπουργός δεν
διακατέχεται από φοβι-
κά σύνδρομα υποχωρη-
τισμού και έχουν αρχί-
σει να εξαπολύουν λά-
σπη εναντίον του. 

Στο στόχαστρο των
τουρκικών μέσων ενη-
μέρωσης βρίσκονται ο
πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Το χθε-
σινό πρωτοσέλιδο της φιλοκυβερνητικής εφη-
μερίδας «Yeni Safak» αποκαλεί τον Έλληνα
πρωθυπουργό «Krizotakis» (από την ελληνική
λέξη «κρίση»), κατηγορώντας τον ως υπαίτιο
της κρίσης στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας.
Με τίτλο «Κριζοτάκης: Η Αθήνα δημιουργεί
συστηματικά κρίση στα νησιά από το 1965» η
«Yeni Safak» έφτασε στο σημείο να παρουσιά-
ζει ως πρόκληση την παρουσία Ελλήνων αξιω-
ματούχων σε νησιά του Αιγαίου, παρουσιάζον-
τας σχετική λίστα των τελευταίων 15 ετών.

Μεγάλη στενοχώρια, μαθαίνω,
έχει καταβάλει τη βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη,
καθώς, όπως ακούγεται, για

τον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθη-
νών ετοιμάζονται οι κυρίες Δού-

ρου και Αχτσιόγλου. Αξίζει βέβαια να σημει-
ώσουμε ότι η κυρία Καφαντάρη έχει… λιώσει
πολλά παπούτσια στην ευρύτερη περιοχή από Αι-
γάλεω μέχρι Περιστέρι και δίνει μάχες σε όλα τα
κανάλια υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. 
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Η καμπάνα με τον Μακρόν

Ο Παπαμιμίκος 
και οι υποτροφίες

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ «Κλείδωσε» η Ματίνα

Η χήρα και τα ενοίκια
Οh my God. Η χήρα, μου λένε, δεν μπορεί να ει-

σπράξει ούτε τα ενοίκια από τις βίλες που είχε μα-
ζί με τον μακαρίτη. Έχουν παγώσει όλοι οι λογα-
ριασμοί και είναι πανί με πανί, να φανταστώ, η κο-
πέλα… Πω πω, αυτό και αν είναι δράμα. Μετά το
πρώτο σοκ απευθύνθηκε στον νομικό της παρα-
στάτη και σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός
της. Η πρώτη συμβουλή που της δόθηκε εκφρά-
στηκε με κατηγορηματικό τρόπο: «Μη διανοηθείς
να “σηκώσεις” ούτε ένα ευρώ από λογαριασμό
σου στο εξωτερικό. Θα βρεθείς μπλεγμένη».

Τους έχει κάτσει 
στον λαιμό 
ο Μητσοτάκης



Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

LOCK

Περί υπηρεσιακού πρωθυπουργού
Θα την πάω μακριά τη βαλίτσα, διότι άρχισαν οι

ερωτήσεις του τύπου «ποιος θα αναλάβει υπηρε-
σιακός πρωθυπουργός μέχρι να διενεργηθούν
οι εκλογές;». Ακούγεται εντόνως το όνομα του
προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη
Σαρμά, αφού είναι ο αρχαιότερος κορυφαίος
δικαστικός.

Το δεύτερο ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει
όλη αυτή η περίοδος μαζί με την πρώτη και τη
δεύτερη Κυριακή. Πρακτικά δύο μήνες από τη μέρα
που θα προκηρύξει εκλογές μέχρι τη μέρα που θα σχη-
ματιστεί -καλώς εχόντων των πραγμάτων- κυβέρνηση. Μεγά-
λο χρονικό διάστημα, για αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κλείσει όλες τις εκ-
κρεμότητες που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσει να «τρέξει» μια υπηρεσιακή
κυβέρνηση. 

Ο Χρήστος και ο Κωστής τον έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο 
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Τριμερής Ελλάδας -
Κύπρου - Αρμενίας
στην Πάτρα 
Για μια πολύ σημαντική εκδήλωση προ-
ετοιμάζεται ο Ανδρέας Κατσανιώτης τις
τελευταίες μέρες. Την Παρασκευή θα
υποδεχτεί στην Πάτρα τους ομολόγους
του για την τριμερή συνάντηση Ελλά-
δας - Κύπρου - Αρμενίας, η οποία θα
εστιάσει σε κοινές δράσεις και εκδη-
λώσεις των χωρών σε θέματα αποδή-
μων και διασποράς. Όπως μου έλεγε
πολύ καλός γνώστης των θεμάτων του
απόδημου Ελληνισμού, η Αρμενία έχει
ένα πολύ δυνατό λόμπι σε ολόκληρο
τον κόσμο, στον Καναδά, στην Αυστρα-
λία αλλά ειδικά στις ΗΠΑ. Δεν είναι τυ-
χαίο που πέτυχε την αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις
ΗΠΑ, κίνηση-προθάλαμο για την παγ-
κόσμια αναγνώριση. Με αυτήν τη συν-
ταγή και μέσα από κοινή προώθηση των
εθνικών υποθέσεων των τριών χωρών
και η Ελλάδα θα προσπαθήσει να ανα-
γνωριστεί άλλο ένα θλιβερό γεγονός, η
Γενοκτονία των Ποντίων. 

Είδα που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συ-
ναντήθηκε με τους συνδικαλιστές
του τουρισμού και του επισιτισμού, οι
οποίοι του εξέφρασαν τα παράπονά
τους για τα μισθολογικά και την ανερ-
γία, και έψαχνα να δω αν πήγε στη
συνάντηση η Κατερίνα Νοτοπούλου,
η οποία είναι και αρμόδια τομεάρχης.
Πήγε τελικά, παρά το γεγονός ότι μέ-
σα στον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είναι εξαφα-
νισμένη εδώ και καιρό. Σας το είχα
γράψει κομψά πριν από μέρες. «Η
Κατερίνα λάμπει με την απουσία
της», λένε οι σύντροφοι. Πήγε όμως
τελικά στη συνάντηση και τα πεδιλά-
κια της μια χαρά ήταν…

Σίγουρος 
ο Λοβέρδος για 2/10 

Μετά τον Βασίλη Γιόγιακα άλλος ένας
βουλευτής εμφανίστηκε δημοσίως σίγου-
ρος για εκλογές το φθινόπωρο, προσδιο-
ρίζοντάς τες κατά 70% στις 2 Οκτωβρίου
και 30% μία εβδομάδα πριν ή μία εβδομά-
δα μετά. Ο λόγος για τον Γιάννη Λοβέρδο,
βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθηνών, ο οποί-
ος μάλιστα υποστήριξε ότι σίγουρα η αντι-
πολίτευση θα δημιουργήσει τοξικό προ-
εκλογικό κλίμα. 

Η απόβαση των ΗΑΕ, 
ο Φραγκογιάννης και ο Σμυρλής

Σ
ας έγραψα χθες ότι έχουμε απόβαση επενδυτών από Εμιράτα. Πρόκειται για
μια πρωτοβουλία που προέρχεται, όπως έμαθα, από σκληρή δουλειά του
υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για την οικονομική διπλωματία, Κώστα

Φραγκογιάννη και του γενικού γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του
υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Σμυρλή. Από ελληνικής πλευράς στις επαφές θα
συμμετέχουν με κορυφαία στελέχη τους, μεταξύ άλλων η Motor Oil, η Alpha Bank,
η Mytilineos, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, τα ΕΛΠΕ, η Alu-
mil, η Archirodon, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, το Ιατρικό Κέντρο, ο Όμιλος Κο-
πελούζου, η Deca Investments, η Dolphin Capital Partners, το Elikonos Capital, η
Ελβο, η EOS Capital Partners, η Goldair, η Ελληνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, το
ΤΑΙΠΕΔ, η Intracom, η Intrum, η Λουξ, η METIS, ο Όμιλος Μήτση και η Unipharma.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης προσφώνησε στο Υπουργικό Συμβούλιο με
τα μικρά τους ονόματα, Χρήστο και Κωστή, τους
κυρίους Σταϊκούρα και Χατζηδάκη. Βλέπετε, μέ-
χρι τώρα και οι δύο τον έχουν βγάλει ασπροπρό-
σωπο. Ό,τι ασκήσεις και εξισώσεις τούς ζήτησε
να κάνουν τις έφεραν σε πέρας με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Ο πρωθυπουργός, τη στιγμή που
αναφερόταν στην επιδότηση των καυσίμων, είπε
ότι «θα παρουσιάσει και ο Χρήστος στη συνέχεια
λεπτομερή στοιχεία, απομειώνουμε τις αυξήσεις

στη βενζίνη κατά 44 λεπτά, επαναλαμβάνω κατά
44 λεπτά το λίτρο για 180 λίτρα καυσίμου, για τις
αναγκαίες διαδρομές τριών μηνών», ενώ στη συ-
νέχεια, όταν στάθηκε στα θέματα που θα συζητη-
θούν, μεταξύ των οποίων και αυτό των συντάξεων,
τόνισε: «Ενδεικτικά αναφέρω, Κωστή, το ζήτημα
των εκκρεμών συντάξεων, κάτι το οποίο μας τα-
λαιπωρούσε πολλά χρόνια και έβλεπα στα στοι-
χεία τα οποία μας έστειλες ότι μόλις το πρώτο
πεντάμηνο του 2022 εκδόθηκαν ουσιαστικά όσες
συντάξεις είχαν εκδοθεί ολόκληρο το 2019».
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Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Η ΕΕ αξιολογεί τους περιορισμούς 
στις μετακινήσεις των πολιτών

Οι γαλλικές εκλογές στέλνουν μηνύματα

Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν διαθέτει τους

σωστούς μηχανισμούς, δεν ανταποκρίθηκε επαρ-

κώς στον εποπτικό της ρόλο σε ένα πλαίσιο προ-

κλήσεων για το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των

προσώπων που δημιούργησε η νόσος Covid-19. Αυτό είναι

το γενικό συμπέρασμα ειδικής έκθεσης που δημοσίευσε

το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Από τον Μάρτιο του 2020 τα κράτη-μέλη επανέφεραν

τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Ωστόσο, η εποπτεία

των ελέγχων αυτών δεν ήταν ικανή να διασφαλίσει πλήρως

την τήρηση των κανόνων Σένγκεν, οι οποίοι διευκολύνουν

την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ. Επιπλέον, οι ελεγκτές

εφιστούν την προσοχή αφενός στην έλλειψη συντονισμού

των ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλαν τα κράτη-

μέλη, αφετέρου στην ύπαρξη ασυνεπειών στην καθοδήγη-

ση και στις συστάσεις της ΕΕ.

Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί

ελεύθερα εντός της επικράτειάς της. Η ελεύθερη αυτή κυ-

κλοφορία διευκολύνεται από την κατάργηση των ελέγχων

στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, ο οποίος περι-

λαμβάνει 22 χώρες της ΕΕ και 4 εκτός ΕΕ και αποτελεί έναν

χώρο μετακινήσεων χωρίς σύνορα εντός Ευρώπης. Εντού-

τοις, το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί για λόγους

δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας.

Από το 2015 αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν επαναφέρει

τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα ως αντίδραση στη

μεταναστευτική κρίση ή στις απειλές για την ασφάλεια, κυ-

ρίως την τρομοκρατία. Τελευταία, στη διάρκεια της πανδη-

μίας Covid-19, πολλά κράτη-μέλη έλαβαν μέτρα για τον πε-

ριορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ σε μια

προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού. Σε περί-

πτωση επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα

του χώρου Σένγκεν, τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενημερώ-

νουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παραμένει αρμό-

δια για να αξιολογεί κατά πόσον οι προτεινόμενοι περιορι-

σμοί συνάδουν με τη νομοθεσία της ΕΕ και δεν παραβιά-

ζουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προ-

σώπων.

«Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί μια

από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ και βρί-

σκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος από τη

σύλληψή του. Για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή θα έπρεπε να

είχε ελέγξει προσεκτικά αν οι περιορισμοί που επιβάλλον-

ταν στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 ήταν όλοι τους

χρήσιμοι και δικαιολογημένοι», δήλωσε ο Baudilio Tomé

Muguruza, μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για τον έλεγχο:

«Ευελπιστούμε ότι τα ευρήματα του ελέγχου μας θα συμ-

βάλουν στις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με την επανε-

ξέταση του συστήματος Σένγκεν».

Οι ελεγκτές εξέτασαν το σύνολο των 150 κοινοποιήσεων

των κρατών-μελών σχετικά με τους ελέγχους στα εσωτε-

ρικά σύνορα που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

μεταξύ Μαρτίου 2020 και Ιουνίου 2021. Από αυτές οι 135

σχετίζονταν αποκλειστικά με την Covid-19. Από την εξέτα-

ση αυτή προκύπτει σαφώς ότι οι κοινοποιήσεις δεν παρεί-

χαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συνορια-

κοί έλεγχοι αποτελούσαν πράγματι μέτρο έσχατης ανάγ-

κης ή ότι ήταν αναλογικοί και περιορισμένης διάρκειας.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει κινήσει διαδικασίες επί πα-

ραβάσει για συνοριακούς ελέγχους που επιβλήθηκαν πριν

από την πανδημία.

Επίσης, η Επιτροπή δεν έλαβε όλες τις εκθέσεις που

έπρεπε να της διαβιβαστούν, εντός τεσσάρων εβδομάδων,

από την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Όπως

και στην περίπτωση των μέτρων ελέγχου που επιβλήθηκαν

εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης και των απειλών για

την ασφάλεια πριν από την πανδημία Covid-19, η Επιτροπή

δεν ζήτησε πρόσθετα στοιχεία ούτε εξέδωσε σχετική γνώ-

μη. Η αξιολόγηση των ελεγκτών της ΕΕ είναι επομένως σα-

φής: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβαινε στις ενδεδειγ-

μένες εποπτικές ενέργειες προκειμένου να εξακριβώνει

κατά πόσον η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύ-

νορα ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία Σένγκεν.

Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η ΕΕ

οφείλει να παρέχει στους πολίτες της έναν «χώρο ελευθε-

ρίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνο-

ρα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφο-

ρία των προσώπων». Οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν την ελεύ-

θερη κυκλοφορία μια ιδιαίτερα σημαντική κατάκτηση της

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην ΕΕ διαφέ-

ρει από την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνο-

ρα του χώρου Σένγκεν, η οποία σημαίνει ότι οι πολίτες μπο-

ρούν να μετακινούνται ελεύθερα εντός του χώρου Σένγκεν,

χωρίς να υπόκεινται σε ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Γενικώς οι πολίτες της ΕΕ απολαύουν ελεύθερης κυκλο-

φορίας σε ολόκληρη την επικράτειά της, συμπεριλαμβα-

νομένης της κυκλοφορίας προς και από κράτη-μέλη της

ΕΕ που δεν έχουν (ακόμη) καταργήσει τους ελέγχους στα

εσωτερικά σύνορα.

Οι κατακτήσεις στη μεγάλη οικογένεια της ΕΕ πρέπει να

είναι αδιαμφισβήτητες. Όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να

συμμορφωθούν με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο
ι εκλογές στη Γαλλία ανέδειξαν δύο κυρίαρχα θέ-
ματα. Το πρώτο αφορά τη διευρυνόμενη κοινωνική
αμφισβήτηση στις ασκούμενες νεοφιλελεύθερες

πολιτικές που οξύνουν ανισότητες, επιφέρουν πλήγματα
στην παραγωγική βάση και καθιστούν την Ευρώπη όμηρο
άνευ όρων τού «αγγλοσαξονικού» άξονα!

Το δεύτερο δείχνει επίμονα ότι η συγκρότηση προοδευτι-
κής πλειοψηφίας προϋποθέτει όχι απλώς την αποδόμηση
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών αλλά και την ανάδειξη του
βιώσιμου παραγωγικού και κοινωνικού προγράμματος.

Η κοινωνική πλειοψηφία θέλει να γνωρίζει πώς και με
ποια εργαλεία, ποιες τομές, μια προοδευτική διακυβέρνηση
μπορεί να την ωφελήσει! Τα προηγούμενα καθιστούν επιβε-
βλημένη την ανάγκη να αναδειχθούν οι εναλλακτικές προ-
τάσεις διακυβέρνησης που απαντούν στα προβλήματα που
δημιουργούν οι σύγχρονες αντιθέσεις. Αντιθέσεις που, με-
ταξύ άλλων, γεννούν όχι μόνο οι γεωστρατηγικές ψυχροπο-
λεμικές αντιπαραθέσεις αλλά και οι τεχνολογικές και επι-
στημονικές κατακτήσεις, η πρόσβαση στη γνώση, στη δια-
χείριση των αποτελεσμάτων και των «αγαθών» που δημι-
ουργούν.

Ο προοδευτικός χώρος, η σύγχρονη πληθυντική Αριστε-
ρά δεν μπορεί να περιορίζει τη δράση μόνο για την υπερά-

σπιση των κατακτήσεων που δημιούργησαν οι αντιθέσεις
του προηγούμενου αιώνα. Πολύ περισσότερο, να εξαντ-
λούνται στις παλιές διαιρέσεις. Στις παλιές αντιθέσεις ανά-
μεσα στην εργασία και το κεφάλαιο έχουν προστεθεί νέες
που αναφέρονται πλέον και στη σύγκρουση ανάμεσα στο
παραγωγικό και το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, τη σχέση
παρόχου και χρήστη, τους όρους πρόσβασης των πολιτών
στις κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, την εμ-
πορευματικοποίηση των κοινωνικών αγαθών, την τηλεργα-
σία κ.λπ.

Οι νέες αντιθέσεις πλέον επιβάλλουν μέσα από τις νέες
επεξεργασίες τη συνάντηση όλων των προοδευτικών ρευ-
μάτων προκειμένου να εκφραστεί κυβερνητικά η μεγάλη
πλειοψηφία των δυνάμεων της επισφαλούς εργασίας, των
μεσαίων στρωμάτων, της αγροτικής παραγωγής, της επι-
στήμης και της νεολαίας σε ένα βιώσιμο εναλλακτικό κοι-
νωνικό και παραγωγικό μοντέλο που θα αποδίδει συγκεκρι-
μένα οφέλη στην κοινωνική πλειοψηφία.

Είναι η ώρα και στην Ευρώπη για τη συγκρότηση της σύγ-
χρονης μεγάλης Αριστεράς με προγραμματική και πολιτική
ενότητα. Το γαλλικό Επινέ δεν αντιγράφεται αλλά εξελίσσε-
ται. Η πολυεπίπεδη πλέον διαστρωμάτωση των κοινωνιών
επιβάλλει ως προτεραιότητα την αξιόπιστη προγραμματική

και πολιτική ενότητα. Με κόμματα πολιτικά αυτόνομα, όχι
απλώς διαχειριστικά-«αξιωματούχων». Κόμματα υβριδικά
που διαμορφώνουν αλλαγές υπέρ των πολλών και δεν «πει-
θαρχούν», δεν εξουσιοδοτούν. Κόμματα οργανωτικά, αυτο-
τελή και με αλληλοτροφοδότηση. Ικανά όχι απλώς στην
άνευ όρων κυβερνητική διαχείριση, αλλά σε εναλλακτικές
επεξεργασίες για δίκαιη ανάπτυξη σε όλους τους παραγω-
γικούς, κοινωνικούς χώρους και τους θεσμούς.

Η Ευρώπη βιώνει μια πολυεπίπεδη κρίση και η διέξοδος
προϋποθέτει δράσεις που θα συμβάλλουν στην οικονομική
και κοινωνική ολοκλήρωσή της με ενιαία εξωτερική και
αμυντική πολιτική.

Αυτό ακριβώς επιβάλλει την ανάγκη οι εκλογικές αναμε-
τρήσεις να καθιστούν διακριτό πως η αλλαγή πολιτικής προ-
ϋποθέτει ξεκάθαρη «κόκκινη γραμμή» σε κυβερνήσεις που
με ψήφο ανοχής ή συμμετοχής υποκρύπτουν συνέχεια των
κομμάτων που υπηρετούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Για αυτό ακριβώς πρέπει να αξιολογείται ως μάχη οπι-
σθοφυλακής -αν δεν υποκρύπτει άλλη σκοπιμότητα- η αντι-
παράθεση κομμάτων για το παρελθόν. Οι πολίτες αναζητούν
μέσα από την ευγενή άμιλλα των κομμάτων την πολιτική αλ-
λαγή με προγραμματική και πολιτική ενότητα και αυτό θα εί-
ναι ισχυρό κριτήριο ψήφου. 

του
Χάρη
Τσιόκα 

Mέλος
του Πολιτικού
Συμβουλίου 
του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
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«Ο
κ. Μητσοτάκης μπροστά
στα συσσωρευμένα αδιέ-
ξοδα που δημιούργησε,
απ’ ό,τι φαίνεται, αποφά-

σισε να δραπετεύσει με εκλογές. Καλοδε-
χούμενη η απόφασή του. Δεν είναι άλλω-
στε η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει με
μια κυβέρνηση της Δεξιάς. Ωστόσο, είναι
η πρώτη φορά που δεν αναζητείται δι-
καιολογία σε κάποιο εθνικό θέμα, αλλά
στο πολιτικό κλίμα και ιδιαίτερα στην αντι-
πολίτευση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας στην Πολιτική
Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης οφείλει να σοβαρευτεί, κα-
θώς η χώρα βρίσκεται μπροστά σε διπλή
κρίση, κοινωνική και γεωπολιτική, και
οφείλει να τη διαχειριστεί με εθνική ευ-
θύνη, όσο ακόμη θα είναι στη θέση του.

«Αν πραγματικά, λοιπόν, επιθυμεί κλίμα
πολιτικού πολιτισμού και συνεννόησης,
ιδίως στα μεγάλα εθνικά θέματα, τον κα-
λούμε στην πορεία προς τις εκλογές να
πράξει τα εξής: 

1) Να ανακοινώσει από τώρα την ημε-
ρομηνία των εκλογών μέσα στον Σεπτέμ-
βριο.

2) Να ορίσει από τώρα υπηρεσιακό
υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να
πάει ομαλά η χώρα στην πορεία προς τις
εκλογές.

3) Να θέσει σε διαρκή συνεδρίαση το
Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής,
ώστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να είναι
σε πλήρη γνώση των εξελίξεων στα εθνι-
κά μας θέματα καθ’ όλη την προεκλογική
περίοδο.

4) Να συσταθεί άμεσα η αρμόδια δια-
κομματική επιτροπή και να επιβάλει δη-
μοκρατικούς κανόνες ισότιμης προβολής
των κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης
στην πορεία προς τις εκλογές».

«Σε διπλό αδιέξοδο η χώρα»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε, μεταξύ

άλλων, ότι η χώρα έχει οδηγηθεί σε ένα δι-
πλό αδιέξοδο, καθώς από τη μία διαμορ-
φώνονται συνθήκες κοινωνικής κρίσης με
την τρομακτική άνοδο του πληθωρισμού
και τη συρρίκνωση των εισοδημάτων και
από την άλλη για πρώτη φορά υπάρχουν
τόσο μεγάλη ανασφάλεια και τόση ένταση
στη σχέση μας με την Τουρκία:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχοντας
αποτύχει να αντιμετωπίσει επαρκώς την
υγειονομική κρίση, αποδεικνύεται ανίκα-
νη να αντιμετωπίσει τώρα την ενεργειακή
κρίση και την κρίση ακρίβειας.

Η ακρίβεια Μητσοτάκη, μια ακρίβεια με
σαφές ταξικό περιεχόμενο και προσανα-
τολισμό, υπηρετεί τους λίγους και ισχυ-

ρούς, στοχοποιεί τον κόσμο της εργασίας,
τους ασθενέστερους και τη μεσαία τάξη.
Με τις ενέργειές της και κάνοντας πλάτες
στην αισχροκέρδεια πολλαπλασίασε τις
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Ο
ενεργειακός πληθωρισμός τρέχει στην
Ελλάδα με 60%, ενώ σε όλη την Ευρώπη με
39%. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδας είναι ο
μεγαλύτερος στη Δυτική Ευρώπη.

Η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι
η 7η ακριβότερη στον κόσμο. Την ίδια
ώρα τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέρ-
γειας είναι πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, τα
οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη με λογι-
στικά κόλπα προσπαθεί να μειώσει για να
μην τα φορολογήσει. Η ακρίβεια δεν κά-
νει μόνο τους φτωχούς φτωχότερους,
αλλά πλήττει καίρια και τους ελεύθερους
επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, τη μεσαία τάξη.

Αντί για σοβαρή αύξηση στους μισθούς,
αντίστοιχη με τον πληθωρισμό, και δρα-
στικά μέτρα, όπως παίρνουν άλλες χώρες
για τη μείωση των τιμών σε καύσιμα και
λογαριασμούς ρεύματος, ο κ. Μητσοτά-
κης με ανεπαρκέστατα επιδόματα, που
εξανεμίζονται από τις διαρκείς αυξήσεις
προτού καλά καλά φτάσουν στις τσέπες
των πολιτών, το μόνο που καταφέρνει εί-
ναι να επιδοτεί την αισχροκέρδεια σε
ενέργεια και καύσιμα, που κινείται σε αρ-
νητικό ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη.

Αυτός που κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ για
τα επιδόματα στα δύσκολα χρόνια της δια-
κυβέρνησής του τώρα προσπαθεί να αντι-
στρέψει την κατάρρευσή του με ανεπαρκή
επιδόματα. Δεν ενδιαφέρεται να στηρίξει
τους πολίτες απέναντι στο τσουνάμι της
ακρίβειας, αλλά μόνο να τους κοροϊδέψει
με επιδόματα με ημερομηνία λήξης τις
πρόωρες εκλογές που σχεδιάζει.

Στα εθνικά μας θέματα ο κ. Μητσοτά-
κης βάζει τη χώρα σε περιπέτειες με
την ΙΧ εξωτερική πολιτική που ασκεί.
Αλλάζει το δόγμα της εξωτερικής πολι-
τικής της χώρας και από πυλώνας στα-
θερότητας και ασφάλειας στη δύσκολη
περιοχή της Αν. Μεσογείου και των
Βαλκανίων μετατρέπεται σε προκεχω-
ρημένο φυλάκιο της Δύσης, με την εν
κρυπτώ αποστολή βαρέος οπλισμού
στην Ουκρανία, χωρίς την παραμικρή
ενημέρωση των κομμάτων και του ελ-
ληνικού λαού, που εμπλέκει τη χώρα
στον πόλεμο κάνοντάς τη μέρος της
κρίσης, ενώ την ίδια ώρα στερεί οπλι-
σμό από τα νησιά. Ο κ. Μητσοτάκης
στην Κωνσταντινούπολη πριν από τρεις
μήνες στη συνάντησή του με τον Ερν-
τογάν υποσχέθηκε ένα ήρεμο καλο-
καίρι. Δεν πέρασαν δύο εβδομάδες και
άρχισε πάλι η κλιμάκωση της έντασης
από την Τουρκία», επεσήμανε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας.

Οικονόμου: «Πολιτικός παραλογισμός»
Ως «επιτομή του πολιτικού παραλογι-

σμού» χαρακτήρισε την πρόταση Τσίπρα
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου. «Ο κ. Τσίπρας ζήτησε σήμε-
ρα, και για τους επόμενους τρεις μήνες,
υπηρεσιακή κυβέρνηση! Πρόκειται για
την επιτομή του πολιτικού παραλογι-
σμού. Όχι μόνο γιατί παραβλέπει την εκ-
πεφρασμένη λαϊκή βούληση και τους
τρέχοντες πολιτικούς συσχετισμούς,
αλλά κυρίως γιατί κάτι τέτοιο θα οδη-
γούσε τη χώρα σε μια παρατεταμένη
επικίνδυνη αστάθεια, η οποία με μαθη-
ματική ακρίβεια θα επιδείνωνε την κα-
τάσταση για την κοινωνία και τις επιχει-
ρήσεις και θα γεννούσε εθνικούς κινδύ-
νους», σχολίασε ο κ. Οικονόμου, για να
καταλήξει πως «ο κ. Τσίπρας βρίσκεται
μακριά από τις αγωνίες και τις ανάγκες
της κοινωνίας και της πατρίδας».

Ο Τσίπρας θέλει υπηρεσιακό
ΥΠΕΣ και εκλογές τον Σεπτέμβριο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
ζήτησε και διακομματική
επιτροπή για να επιβληθούν
κανόνες ισότιμης προβολής
των κομμάτων 
στα μέσα ενημέρωσης
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Από τις αρχές Αυγούστου αρχίζει η επιστροφή του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο στους κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες, το οποίο κατανάλωσαν το πρώτο εξάμη-
νο του 2022. 

Η κυβέρνηση, έχοντας εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό
χώρο και την τεχνική δυνατότητα, θα καταβάλει εντός του
Αυγούστου, αντί του Νοεμβρίου, την επιστροφή του ΕΦΚ για
το αγροτικό πετρέλαιο. Το καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται
με βάση το σύνολο του κόστους για την αγορά πετρελαίου
από την αρχή του έτους έως τις 30/6/22 και με ανώτατο όριο
συντελεστή ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια ή εκτροφή,

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2021.
Το κόστος του μέτρου στήριξης εκτιμάται στα 60 εκατ.

ευρώ, ενώ λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβο-
λής των δηλώσεων θα ανακοινωθούν μέσα στον
Ιούλιο. 

Στο τέλος Νοεμβρίου θα ακολουθήσει νέος
υπολογισμός για την επιστροφή του ΕΦΚ, που
θα αφορά την αγορά αγροτικού πετρελαίου από
τον Ιούνιο και μετά. 

«Η στήριξη που προσφέρουμε στους αγρότες μας
αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, που συνεισφέ-

ρει στην ενίσχυση της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας, κα-
θώς έτσι διασφαλίζουμε την επισιτιστική επάρκεια της χώ-

ρας μας», σημειώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γ. Γεωργαντάς και προσθέτει: «Παράλληλα

αποτελεί επένδυση για την οικονομία μας, κα-
θώς ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει όλο και
περισσότερο, κάθε χρόνο, στο ΑΕΠ, αλλά ταυτό-
χρονα, μέσω της εξαιρετικής ποιότητας των προ-

ϊόντων μας, στηρίζει τη μεγαλύτερη βιομηχανία
της χώρας, τον τουρισμό. Η κυβέρνηση στέκεται στο

πλευρό των αγροτών μας». 

Τον Αύγουστο η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο 

Μ
ε στόχο να έχουν ολοκληρωθεί
οι λίστες με τα ψηφοδέλτια το
αργότερο μέχρι και τα μέσα
Ιουλίου πορεύεται πλέον το

ΠΑΣΟΚ. Η επιτροπή ψηφοδελτίων του κόμμα-
τος με επικεφαλής τον Βαγγέλη Αργύρη έχει
σχεδόν ολοκληρώσει το έργο της, έχει παρα-
δώσει τις λίστες με τις επιλογές των υποψη-
φίων και πλέον μένει η διαδικασία της τελικής
επιλογής. Βασικό χαρακτηριστικό των νέων
υποψηφίων είναι η ηλικιακή ανανέωση η
οποία επιχειρείται να μπολιαστεί με την εμ-
πειρία καταξιωμένων στελεχών. 

Σύμφωνα, δε, με τα συμπεράσματα των με-
λών της επιτροπής, αφενός ο στόχος αυτός
έχει επιτευχθεί, αφετέρου με τη μεγάλη προ-
θυμία των πολιτών που παρατηρήθηκε για τη
συμμετοχή στα ψηφοδέλτια αποτυπώθηκε,
όπως λένε, το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί για
το κόμμα. 

Στο μεταξύ, δεκάδες στελέχη του κόμματος
που έχουν πάρει το «πράσινο φως» έχουν ξε-
κινήσει το «προεκλογικό ράλι» ανά την Ελλά-
δα. Ωστόσο στον εκλογικό σχεδιασμό της Χα-
ριλάου Τρικούπη ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται
στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης,
αφού αποτελούν το «κλειδί» όχι μόνο για μια
νίκη στη μάχη των εντυπώσεων αλλά και τα
«άλογα που θα τραβήξουν το κάρο» για ένα
πολύ θετικό εκλογικό αποτέλεσμα, όπως μας

έλεγε έμπειρο κομματικό στέλεχος. Στην Α’
Αθήνας ξεχωρίζει η υποψηφιότητα του βετε-
ράνου Κώστα Σκανδαλίδη. Από κοντά ο Παύ-
λος Γερουλάνος, ενώ το βάπτισμα του πυρός
με αξιώσεις θα πάρει η δικηγόρος Ρωξάνη
Μπέη (δημοτική σύμβουλος και κόρη του αεί-
μνηστου δημάρχου της Αθήνας Δημήτρη
Μπέη). Στα ονόματα που αναμένεται να πρω-
ταγωνιστήσουν είναι μεταξύ άλλων ο οικονο-
μολόγος Δημήτρης Οικονόμου, γιος του
πρώην υπουργού Παντελή Οικονόμου, η πα-
νεπιστημιακός Ζέφη Δημαδάμα, ο δημοτικός
σύμβουλος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο Δη-
μήτρης Καρέλας, η Πόπη Γιαννοπούλου κ.ά.

Στη Βόρεια Αθήνα ξεχωρίζει η παρουσία
του Ανδρέα Λοβέρδου. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο

θα είναι εκ νέου ο Παναγιώτης Βλάχος από
την ομάδα Επικοινωνίας του κόμματος και οι
πρώην υπουργοί Κατερίνα Μπατζελή και Μι-
λένα Αποστολάκη (η τελευταία διατηρεί κά-
ποιες επιφυλάξεις). Ακούγονται τα ονόματα
της ηθοποιού Γωγώς Μπρέμπου, της δικηγό-
ρου Ρένιας Ζαρκαδούλια αλλά και του μοντέ-
λου Ερρίκου Πετιλόν, όπως τουλάχιστον ο
ίδιος αποκάλυψε δημοσίως. Το άκουσμα,
όμως, της υποψηφιότητάς του προκάλεσε
ποικίλα σχόλια, εντός, εκτός και επί τα αυτά…

Στη Νότια Αθήνα, η Τόνια Αντωνίου θα διεκ-
δικήσει την επανεκλογή της απέναντι στον
Παύλο Χρηστίδη και τον στενό συνεργάτη του
Νίκου Ανδρουλάκη, Στέφανο Ξεκαλάκη. Εκεί
θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους μεταξύ άλ-

λων ο πρώην υπουργός Γιώργος Πεταλωτής, ο
πανεπιστημιακός Θόδωρος Παπαθεοδώρου,
η Μαρία Τσέλιου (πρώην αντιδήμαρχος Ταύ-
ρου-Μοσχάτου) και η Αναστασία Σιμητροπού-
λου (αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του
ΚΙΝΑΛ και αντιδήμαρχος Αλίμου).

Στην Ανατολική Αττική, o πρώην γραμματέ-
ας του κόμματος Μανώλης Χριστοδουλάκης
καταγράφει έντονη δραστηριότητα. Το ίδιο,
όμως, και μια σειρά νέων στελεχών που δί-
νουν τη μάχη «πόρτα-πόρτα» όπως οι Βάσια
Αναστασίου, Γιάννης Σμέρος, Λάζαρος Καρα-
ούλης, Χρήστος Ξενοκώστας κ.ά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέ-
ας του Α’ Πειραιά, όπου ενδεχομένως να δού-
με ξανά τον Παναγιώτη Φασούλα και σίγουρα
τον επιχειρηματία Λευτέρη Χρυσοφάκη. Στη
Β’ Πειραιά, ξεχωρίζουν οι Δημήτρης Διαμαν-
τίδης, Γιάννη Τσούτσας και Λεωνίδας Αθανα-
σιάδης.

Στη Βόρεια Ελλάδα το ντέρμπι αναμένεται
σκληρό. Στην Α’ Θεσσαλονίκης ο νυν βουλευ-
τής Χάρης Καστανίδης θα βρεθεί στο ίδιο τε-
ρέν με τον εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ Κυριάκο
Κυριάκο και τον Αντώνη Σαουλίδη. Στη Β’
Θεσσαλονίκης ο νυν βουλευτής Γιώργος Αρ-
βανιτίδης θα έχει απέναντι τον διευθυντή της
ΚΟ Θανάση Γλαβίνα. 

«Αναποδογύρισε η κλεψύδρα» 
για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ

Δεκάδες στελέχη του
κόμματος που έχουν πάρει 
το «πράσινο φως» έχουν
ξεκινήσει το «προεκλογικό
ράλι» ανά την Ελλάδα

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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«Απόπειρες προβοκάτσιας 
με στόχο την αμφισβήτηση 
της ελληνικής κυριαρχίας 
ή νέα εργαλειοποίηση 
των προσφύγων
θα παταχθούν άμεσα»

Ύστερα από πολλές περιπέτειες και αφού πέρασε από
σαράντα κύματα, έρχεται την Παρασκευή στην Ειδική Επι-
τροπή Εξοπλιστικών της Βουλής η αναβάθμιση των 38 
F-16 Block 50 της 341 Μοίρας «Βέλος» και της 347 Μοίρας
«Περσέας». Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα που
εισάγεται για δεύτερη φορά στην αρμόδια Επιτροπή, αφού
το καλοκαίρι του 2020 αποσύρθηκε λόγω αντιδράσεων του
ΣΥΡΙΖΑ, θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση των αεροσκα-
φών με νέα απάρτια αλλά και μεταχειρισμένα συστήματα
που αφαιρούνται από τα 83 F-16 τα οποία μετατρέπονται σε
Viper, την πιστοποίηση όπλων και την αγορά ατρακτιδίων
και κασκών νέας γενιάς με εξελιγμένα σκοπευτικά.

Αν και άργησε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμ-
μα που όχι μόνο θα επεκτείνει την επιχειρησιακή ζωή των αε-
ροσκαφών αλλά θα «εκτοξεύσει» τις δυνατότητές τους, δί-

νοντας στην Πολεμική Αεροπορία ένα ακόμη πανίσχυρο μα-
χητικό στον καθημερινό «πόλεμο» του Αιγαίου. Τα Block 50
θα αποκτήσουν πιο σύγχρονο ραντάρ αλλά και το σύστημα
Link 16, με το οποίο θα μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες
για την τακτική εικόνα του πεδίου τόσο με τα Rafale και τα Vi-
per όσο και με τα καινούργια πλοία του Στόλου. 

Εκτός από τον εκσυγχρονισμό των F-16, στην Επιτροπή,
η οποία θα συνεδριάσει για δύο ημέρες, Πέμπτη και Παρα-
σκευή, θα έρθουν περισσότερα από 15 προγράμματα που
περιλαμβάνουν διάφορα πυρομαχικά και όπλα για τον
Στρατό Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και το ση-
μαντικό έργο της αναβάθμισης του Ναυστάθμου της Κρή-
της, ο οποίος θα αποτελεί το μακρύ «δόρυ» του Πολεμικού
Ναυτικού για επιχειρήσεις τόσο στο Αιγαίο όσο και στην
Ανατολική Μεσόγειο. 

«Γκάζι» στα εξοπλιστικά προγράμματα

Μ
ε το βλέμμα καρφωμένο στα
μικρασιατικά παράλια, οι
«φρουροί» του Αιγαίου πα-
ρακολουθούν και καταγρά-

φουν κάθε ύποπτη κίνηση που θα μπο-
ρούσε να σημάνει την εκδήλωση υβριδι-
κής απειλής από την πλευρά της Τουρκίας.

Με ηλεκτροπτικούς αισθητήρες, ραν-
τάρ, θερμικές κάμερες και διόπτρες νυ-
χτερινής παρατήρησης, αλλά και με τη
χρήση των υπερσύγχρονων ισραηλινών
UAV Heron που σαρώνουν νυχθημερόν τα
θαλάσσια σύνορα, η εικόνα από τις «καυ-
τές» περιοχές μεταφέρεται σε πραγματικό
χρόνο στα Κέντρα Επιχειρήσεων, μηδενί-
ζοντας το περιθώριο αιφνιδιασμού των ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω-
μάτων Ασφαλείας. Σύμφωνα με τον σχε-
διασμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας, τα τουρκικά παράλια αλλά κυρίως
οι μικρές νήσοι και βραχονησίδες βρί-
σκονται διαρκώς υπό το άγρυπνο βλέμμα
των ελληνικών δυνάμεων, ώστε να υπάρ-
ξει άμεση και δυναμική αντίδραση απέ-
ναντι σε κάθε πιθανό σενάριο. Είτε πρό-
κειται για απόπειρα εκδήλωσης προβοκά-
τσιας με στόχο την αμφισβήτηση της ελλη-
νικής κυριαρχίας είτε για νέα εργαλει-
οποίηση του Μεταναστευτικού. 

Οι πληροφορίες που φτάνουν στην Αθή-
να κάνουν λόγο για συγκεντρώσεις μετα-
ναστών σε περιοχές όπου η απόσταση
ανάμεσα στα τουρκικά παράλια και τα ελ-
ληνικά νησιά είναι μικρή, όπως συμβαίνει
απέναντι από τη Χίο και τη Λέσβο. Τις τε-
λευταίες είκοσι μέρες παρατηρείται μια
προσπάθεια συντονισμού ανάμεσα σε

δουλέμπορους που δραστηριοποιούνται
στα παράλια και τις επίσημες τουρκικές
αρχές, η οποία επαναφέρει μνήμες από τα
γεγονότα του Έβρου. 

Ωστόσο, οι κακές καιρικές συνθήκες
και οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούσαν
όλο το προηγούμενο διάστημα δεν επέ-
τρεπαν την εκδήλωση ενός νέου κύματος
μεταναστευτικών ροών προς τα ελληνικά
νησιά. Η βελτίωση του καιρού, που αναμέ-
νεται από αυτή την εβδομάδα, μπορεί να

δημιουργήσει νέα δεδομένα, με την Άγ-
κυρα να χρησιμοποιεί και πάλι τους μετα-
νάστες σαν «πολιορκητικό κριό» απέναντι
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μπροστά σε
αυτό το ενδεχόμενο, η ελληνική παρουσία
στην περιοχή ενισχύεται με συνεχείς πε-
ριπολίες από μονάδες του Πολεμικού
Ναυτικού και του Λιμενικού, ενώ σε ετοι-
μότητα βρίσκονται και οι δυνάμεις του
Στρατού Ξηράς στα νησιά, ώστε κάθε προ-
σπάθεια της Τουρκίας να πέσει στο κενό.

«Τείχος προστασίας» σε
μεταναστευτικό τσουνάμι 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Αμύθητη κρυφή περιουσία του Πούτιν από δώρα φίλων: παλάτια, γιοτ και αμπελώνες
Παλάτια, γιοτ και αμπελώνες, που φέρεται να παραχωρήθη-

καν στον Βλαντίμιρ Πούτιν από Ρώσους ολιγάρχες και φίλους,
μπορούν σήμερα να συνδεθούν με ένα άτυπο δίκτυο που φαίνε-
ται να κατέχει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 4,5 δισ. δο-
λαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Guardian».

Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται ανώνυμο Ρώσο εμπειρο-
γνώμονα, σύμφωνα με τον οποίο 86 φαινομενικά ασύνδετες
εταιρείες ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί φαίνεται να έχουν δι-
εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο LLCInvest.ru και να
περιέχουν την «κρυφή περιουσία» του «τσάρου».

Στη λίστα περιλαμβάνεται παλάτι με αμπελώνες αξίας 1 δισ.

δολαρίων, το οποίο χτίστηκε για προσωπική χρήση του Πούτιν
στο Γκελεντζίκ στη Μαύρη Θάλασσα, και το χιονοδρομικό κέντρο
Ιγκόρα στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, που ανήκει στον φίλο
του Πούτιν και πρόεδρο της Rossiya Bank Γιούρι Κοβάλτσουκ.

Η Βίλα Σέλγκρεν, γνωστή ως «Ντάτσα του Πούτιν», στον Κόλπο
της Φινλανδίας ανήκει στον Σεργκέι Ρουντνόφ, γιο παιδικού φί-
λου του Ρώσου προέδρου. Στη λίστα υπάρχει και ένα γιοτ 46 μέ-
τρων, αξίας 23 εκατ. δολαρίων, που ανήκει στον μη κερδοσκοπι-
κό οργανισμό Revival of Maritime Traditions, που έχει χαρακτη-
ριστεί από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ως συνδεδεμέ-
νος με τον Πούτιν.

Μ
ετά την ταπεινωτική ήττα στις
βουλευτικές εκλογές της περα-
σμένης Κυριακής και την απώ-
λεια της απόλυτης πλειοψηφίας

στη νέα Εθνοσυνέλευση, ο Εμανουέλ Μα-
κρόν άρχισε χθες διαδοχικές συναντήσεις
με πολιτικούς αρχηγούς αναζητώντας κυ-
βερνητικούς εταίρους για να περισώσει τη
μεταρρυθμιστική ατζέντα του και να αποτρέ-
ψει τον κίνδυνο μακράς πολιτικής παράλυ-
σης στη Γαλλία.

Μπροστά στο ορατό ενδεχόμενο της ακυ-
βερνησίας, ο Μακρόν καλείται είτε να συμπή-
ξει έναν ευρύτερο συνασπισμό ή να αποδεχ-
θεί ότι θα ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψη-
φίας που θα διαπραγματεύεται με την αντιπο-
λίτευση κατά περίπτωση επί συγκεκριμένων
νομοσχεδίων.

Πρώτος πέρασε το κατώφλι του Ελιζέ ο
Κριστιάν Ζακόμπ, επικεφαλής των δεξιών Ρε-
πουμπλικανών, ο οποίος απέκλεισε το ενδε-
χόμενο συμμαχίας με την προεδρική παράτα-
ξη, αν και υπάρχουν φωνές μέσα στο κόμμα
που ζητούν συνεργασία «απέναντι στα άκρα».

Αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το
νεογκωλικό κόμμα να παράσχει κατά περί-
πτωση στήριξη σε νομοσχέδια της κυβέρνη-
σης, καθώς το στρατόπεδο Μακρόν και η πα-
ραδοσιακή Δεξιά έχουν παραπλήσια προ-
γράμματα αναφορικά με την οικονομία. Ο Ζα-
κόμπ φέρεται πρόθυμος να στηρίξει την αύ-
ξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα
65 έτη, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προτά-
σεις του Μακρόν.

Το δίλημμα της Αριστεράς
Με τον Γάλλο πρόεδρο συναντήθηκαν επί-

σης ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ
και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Φαμπιάν Ρουσέλ, που μετέχουν στη
συμμαχία της ενωμένης Αριστεράς NUPES
υπό την ηγεσία του βετεράνου νεοκομμου-
νιστή Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Νωρίτερα η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ
Μπορν έθεσε στη διάθεση του Μακρόν
την παραίτησή της, η οποία δεν έγινε δε-
κτή, ενώ το κόμμα του Μελανσόν ετοιμά-
ζεται να καταθέσει στις 5 Ιουλίου πρότα-

ση μομφής εναντίον της.
Για να περάσει μια πρόταση δυσπιστίας

απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία στην
Εθνοσυνέλευση και επομένως συμμαχία
μεταξύ όλων των δυνάμεων της αντιπολί-
τευσης, κάτι που φαίνεται αδύνατο με την
παρούσα σύνθεση.

Στο μεταξύ, η συμμαχία των κομμάτων
της Αριστεράς NUPES αντιμετωπίζει ένα
σημαντικό δίλημμα. Αν, όπως συμφώνησαν
προεκλογικά, προχωρήσει το κάθε κόμμα
της παράταξης στη σύσταση δίκης του κοι-
νοβουλευτικής ομάδας, τότε αξιωματική
αντιπολίτευση θα αναδειχθεί το κόμμα της
ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, που κέρδισε πε-
ρισσότερες έδρες από την Ανυπότακτη Γαλ-
λία, το μεγαλύτερο από τα κόμματα της αρι-
στερής συμμαχίας.

Ο Μελανσόν ήδη πρότεινε δημοσίως να
ακυρωθεί η προεκλογική συμφωνία και
να υπάρξει ενιαία αριστερή ομάδα, προ-
καλώντας τους πρώτους ενδοπαραταξια-
κούς τριγμούς.

Διαδοχικές συναντήσεις 
του Μακρόν με πολιτικούς

αρχηγούς υπό τον φόβο 
της ακυβερνησίας στη Γαλλία

- Δεν έκανε δεκτή 
την παραίτηση 

της πρωθυπουργού 
Ελιζαμπέτ Μπορν

ΜΜπένετ και Λαπίντ
οδηγούν το Ισραήλ
τον Οκτώβριο σε
πρόωρες κάλπες
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
Ναφτάλι Μπένετ και ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Γιαΐρ Λαπίντ
συμφώνησαν να διαλύσουν το
Κοινοβούλιο και να προκηρύ-
ξουν πρόωρες εκλογές, κα-
θώς ο κυβερνητικός συνασπι-
σμός του οποίου ηγούνται
έχει χάσει την πλειοψηφία.
Οι εκλογές, που αναμένεται
να διεξαχθούν τον Οκτώβριο,
θα είναι η πέμπτη αναμέτρηση
τα τελευταία τρία χρόνια στη
χώρα. Βάσει προϋπάρχουσας
συμφωνίας για εναλλαγή στην
εξουσία, χρέη υπηρεσιακού
πρωθυπουργού θα αναλάβει
μέχρι τις εκλογές ο κεντροα-
ριστερός Λαπίντ.
Σύμφωνα με την «Jerusalem
Post», Μπένετ και Λαπίντ
αποφάσισαν να διαλύσουν τη
Βουλή προκαλώντας εκλογές
με τους δικούς τους όρους
και όχι υπό την πίεση του αρ-
χηγού της αντιπολίτευσης
και πρώην πρωθυπουργού
Βενιαμίν Νετανιάχου, το δε-
ξιό κόμμα του οποίου (Λι-
κούντ) προηγείται στις δημο-
σκοπήσεις.
Η οκτακομματική κυβέρνηση
υπό τους Μπένετ και Λαπίντ,
στην οποία μετείχαν φιλελεύ-
θερα, κεντρώα και για πρώτη
φορά ένα αραβικό κόμμα,
έχασε την πλειοψηφία λόγω
διαφωνιών για πολιτικά, θρη-
σκευτικά και άλλα κορυφαία
ζητήματα, όπως το Παλαιστι-
νιακό.
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Τρέχει 
να βρει 
συμμάχους
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Τ
ο πόρισμα των ιατροδικαστών για
την Ίριδα και τη Μαλένα, που κά-
νει λόγο για ασφυκτικούς και βί-
αιους θανάτους των δύο παιδιών

που προκλήθηκαν από ανθρώπινο χέρι,
φέρνει ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την
υπόθεση της Πάτρας, που τους τελευταί-
ους μήνες έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Μετά την Τζωρτζίνα, το μεγαλύτερο
παιδί της οικογένειας Δασκαλάκη - Πισπι-
ρίγκου, που έφυγε από τη ζωή, σύμφωνα
με το κατηγορητήριο, από την υπερβολική
δόση κεταμίνης που του χορήγησε η μη-
τέρα του, οι ιατροδικαστές Νίκος Καρα-
κούκης και Νίκος Καλόγριας αποφάνθη-
καν ότι και τα άλλα δύο παιδιά έπεσαν θύ-
ματα εγκληματικών ενεργειών και πλέον
σφίγγει ο κλοιός για το ανθρώπινο χέρι
που πήρε τη ζωή από τα δύο παιδιά.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον
ασφυκτικό μηχανισμό ως αιτία θανάτου
επιβεβαιώνουν τα εξής νεκροψιακά / πα-
θολογοανατομικά / φωτογραφικά ευρή-
ματα. Εκδορές κατά το ριζορίνιο και εντύ-
πωμα στη δεξιά παρειά κατά τον νεκρο-
ψιακό έλεγχο της Μαρίας - Ελένης Δα-
σκαλάκη και την επισκόπηση των φωτο-
γραφιών. Κακώσεις, εν ζωή γενόμενες,
στοματικού βλεννογόνου / άνω χείλους
στόματος, κατά τον νεκροψιακό έλεγχο
του αβάπτιστου θήλεος Δασκαλάκη και
την επισκόπηση των φωτογραφιών σε
συνδυασμό με το ανευρεθέν πανάκι που
έφερε ικανή ποσότητα αίματος», αναφέ-
ρουν, μεταξύ άλλων, στο πόρισμά τους οι
δύο ιατροδικαστές. 

Οι τέσσερις βασικοί μάρτυρες
Από την περασμένη Παρασκευή έως

και το πρωί της Δευτέρας, λίγο προτού πα-
ραδοθεί η έκθεση των ιατροδικαστών
στους αστυνομικούς που χειρίζονται την
υπόθεση, από τη Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Αττικής αλλά και από το κλιμάκιο
του τμήματος του Ανθρωποκτονίων που

έχει μεταβεί στην Αχαΐα πέρασαν τέσσε-
ρις από τους πιο βασικούς μάρτυρες που
εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρι-
σης που διενεργείται για τους θανάτους
της Μαλένας και της Ίριδας.

Πρώτος ήταν ο πατέρας των τριών παι-
διών Μάνος Δασκαλάκης, ακολούθησαν ο
πατέρας του και η μητέρα του, ενώ το πρωί
της Δευτέρας στο Αστυνομικό Τμήμα της
Κάτω Αχαγίας εμφανίστηκε η μητέρα της
Ελένη Λεγάτου.

Το σημαντικότερο ραντεβού όμως για
τους άνδρες του Ανθρωποκτονιών ήταν
αυτό με την αδελφή της μητέρας των
τριών νεκρών παιδιών. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, κλείστηκε το βράδυ της Δευτέ-
ρας λίγες ώρες μετά την παράδοση του
πορίσματος των δύο ιατροδικαστών.

Καταιγισμός ερωτήσεων
Από τη στιγμή που οι ιατροδικαστές απο-

φάσισαν ότι οι θάνατοι της Ίριδας και της
Μαλένας οφείλονται σε δολοφονία, η κα-
τάθεση της Δήμητρας Πισπιρίγκου έπρεπε
να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Και
αυτό γιατί η αδελφή της 33χρονης που έχει
προφυλακιστεί ήταν στο σπίτι της στην οδό
Μπιζανίου όταν διαπράχθηκε το έγκλημα
και ήταν αυτή που βρήκε τη μόλις έξι μη-
νών Ίριδα νεκρή στην κούνια της. 

«Περί ώρα 11.30 της σήμερα 21/3/2022 η
αδελφή μου και μητέρα του παιδιού μού
ζήτησε να πάω να ξυπνήσω το μωρό για να

το ταΐσουμε και μετά να πάμε βόλτα. Μπή-
κα στο δωμάτιο και πιάνοντας το χεράκι
του το ένιωσα παγωμένο. Ενστικτωδώς τό-
τε έπιασα το στήθος του και τότε κατάλαβα
ότι δεν ανασαίνει. Τρέχοντας πήγα στην
κουζίνα και φώναξα στην αδελφή μου για
βοήθεια. Ξεκίνησα κατευθείαν κάρπα και
τεχνητή αναπνοή και ζήτησα από την αδερ-
φή μου να έρθει και αυτή να με βοηθήσει
για να καλέσω το ΕΚΑΒ», ανέφερε στην
πρώτη της κατάθεση η Δήμητρα Πισπιρίγ-
κου και συνεχίζοντας είχε προσθέσει:
«Ώρα 11.37 κάλεσε το ΕΚΑΒ και ώρα 11.42
παρελήφθη από τη μονάδα για μεταφορά
για μεταφορά στο νοσοκομείο. Όλο αυτό το
λίγο χρονικό διάστημα τόσο εγώ όσο και η
αδελφή μου κάναμε συνεχώς μαλάξεις στο
μωρό, καθώς και τεχνητή αναπνοή. Στο
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών που
μεταφέρθηκε το παιδί δυστυχώς διαπι-
στώθηκε ο θάνατός του. Δεν μπορώ να
φανταστώ την αιτία που πέθανε το μωρό.
Δεν μπορώ να καταλογίσω κάπου ευθύνη».

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου, που κλήθηκε
να καταθέσει χθες ως μάρτυρας, σύμφω-
να πληροφορίες στην πολύωρη συνάντη-
σή της με τους αστυνομικούς και μέχρι
την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές

δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων για τη μέ-
ρα που βρέθηκε νεκρή η Ίριδα αλλά και
για τις τότε σχέσεις τού εν διαστάσει πλέ-
ον ζευγαριού.

Έτσι μετά και τις τοποθετήσεις της Δή-
μητρας Πισπιρίγκου κλείνει ο πρώτος κύ-
κλος της προανάκρισης των αστυνομικών
για τους θανάτους της Ίριδας και της Μα-
λένας, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μετά
το πόρισμα Καρακούκη - Καλόγρια να
υπάρξουν και συμπληρωματικές. Παράλ-
ληλα, δεν αποκλείεται η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου πριν από την άσκηση των ποινικών
διώξεων για τον θάνατο των δύο παιδιών
να κληθεί να καταθέσει και αυτή ενώπιον
των αστυνομικών ή των δικαστικών αρχών.

Παρέμβαση Τσιάρα
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουρ-

γός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας ανα-
μένεται να ζητήσει τα επόμενα 24ωρα
πειθαρχική έρευνα για τις ιατροδικαστι-
κές εκθέσεις που συντάχθηκαν από τις
ιατροδικαστές Χριστίνα Τσάκωνα και
Αγγελική Τσόλια για τους θανάτους της
Μαλένας και της Ίριδας. Στόχος της
έρευνας είναι να ελεγχθεί η ορθότητα
των εκθέσεων των δύο ιατροδικαστών.

Έκλεισε ο πρώτος κύκλος 
των ερευνών για τους θανάτους
των δύο παιδιών - 
Μετά τον Μάνο Δασκαλάκη,
τους γονείς του και τη μάνα 
της Ρούλας Πισπιρίγκου, χθες
κατέθεσε η αδελφή της, Δήμητρα 

Σφίγγει ο κλοιός
για το ανθρώπινο
χέρι που σκότωσε
Ίριδα και Μαλένα



E
χουν περάσει σχεδόν 44 χρόνια
από τη «φρίκη στο Κωσταλέξι», το
χωριουδάκι της Λαμίας στο οποίο
εντοπίστηκε μια 47χρονη γυναίκα

να ζει έγκλειστη από τους γονείς της για 29
ολόκληρα χρόνια, σε ένα υπόγειο με
άθλιες συνθήκες υγιεινής και μη έχοντας
δει το φως του ήλιου για σχεδόν τρεις ολό-
κληρες δεκαετίες… 

Σήμερα, εν έτει 2022, λίγα χιλιόμετρα μα-
κριά από το κέντρο της Λάρισας (σ.σ.: μία από
τις μεγαλουπόλεις της Ελλάδας), η κοινή γνώ-
μη έρχεται και πάλι αντιμέτωπη με μια εξίσου
τρομακτική αποκάλυψη, καθώς μια 51χρονη
γυναίκα ζούσε για 42 χρόνια «φυλακισμένη»
σε ένα διαμέρισμα γεμάτο σιδεριές, αλυσίδες
και λουκέτα. «Δεσμοφύλακας» η ίδια της η
μητέρα, η οποία αποφάσισε να την κρύψει
από το φως του ήλιου όταν ακόμη ήταν παιδί
και πήγαινε Δ’ Δημοτικού. Ο εγκλεισμός της
κράτησε μέχρι τον θάνατο της μητέρας της σε
ηλικία 76 ετών, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι
συνέβη και μια ενδεχόμενη παιδική τιμωρία
μετατράπηκε σε… σύγχρονο Κωσταλέξι.
Πλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λά-
ρισας έχουν αναλάβει να βοηθήσουν τη γυ-
ναίκα να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία, αν και
ύστερα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κάτι
τέτοιο φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. 

Ήξερε και η αστυνομία;
Την ίδια ώρα, πολλά είναι τα ερωτήματα

που καλούνται να απαντήσουν συγγενείς, φί-
λοι και γείτονες, για το γεγονός ότι κανείς δεν
ειδοποίησε τις Αρχές για τον εγκλεισμό της
51χρονης σήμερα γυναίκας. Αυτό παρά το γε-

γονός ότι συγγενικά πρόσωπα αναφέρουν δη-
μόσια ότι επισκέπτονταν το σπίτι, υποστηρί-
ζοντας ταυτόχρονα ότι δεν κινητοποιήθηκαν
επειδή τους… απειλούσε και τους εκβίαζε η
μητέρα της. Ισχυρισμοί που κάθε άλλο τους
απαλλάσσουν από τις ευθύνες τους. Αίσθηση
προκαλεί η δήλωση συγγενικού προσώπου
ότι «όσο ζούσε ο πατέρας της το κορίτσι ήταν
καλά, αλλά όχι και πολύ. Μετά τον θάνατό του,
το παιδί δεν έβγαινε καθόλου έξω. Είχα πει
στη μητέρα της ότι θα την καταγγείλω, αλλά
εκείνη με έβριζε και με εκβίαζε. Πήγαμε με
τη γειτόνισσα να το καταγγείλουμε κάποια
στιγμή. Η Αστυνομία ήρθε αρκετές φορές
εδώ, ήξερε για το περιστατικό».

Απαντήσεις, λοιπόν, πρέπει να δώσουν
και οι Αρχές για το εάν είχαν ειδοποιηθεί,
εάν γνώριζαν ότι υπάρχει περιστατικό εγ-
κλεισμού και δεν έκαναν τίποτα. Πηγές
της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι δεν έχουν βρε-
θεί σημάδια σωματικής κακοποίησης
στην 51χρονη γυναίκα, ωστόσο, χρήζει
ψυχιατρικής παρακολούθησης και υπο-
στήριξης.

Όσον αφορά τον Δήμο Λάρισας, ζητά
από τα ΜΜΕ «να αποφευχθεί μια πιθανή
δευτερογενής κακοποίηση της γυναίκας,
με την υπερβολική δημοσιότητα της υπό-
θεσης», θέλοντας να μη δοθεί συνέχεια
στις αποκαλύψεις…

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Σύγχρονο «Κωσταλέξι» στη Λάρισα

«Χολιγουντιανή» καταδίωξη διακινητή κοκαΐνης στην Πάτρα 
Καταδίωξη για γερά νεύρα και με σκη-

νές που έχουμε συνηθίσει σε… ταινίες
δράσης του Χόλιγουντ σημειώθηκε αργά
το βράδυ της Δευτέρας (20/6) στην Πά-
τρα. Όλα συνέβησαν στην περιοχή των
Νιφοραίικων, όταν ο οδηγός ενός ΙΧ αυ-
τοκίνητου επέλεξε να μη σταματήσει σε
σήμα για αστυνομικό έλεγχο. Αντιθέτως
ανέπτυξε ταχύτητα και με επικίνδυνους
ελιγμούς επιχείρησε να διαφύγει από το
πλήρωμα του περιπολικού της ΕΛΑΣ,

που ξεκίνησε αμέσως καταδίωξη. Ταυ-
τόχρονα σήμανε συναγερμός στο κέντρο
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, με
περιπολικά και μηχανές να σπεύδουν
προς ενίσχυση των δυνάμεων, με τον
οδηγό του οχήματος να πετάει από το πα-
ράθυρο δέματα που αργότερα διαπιστώ-
θηκε πως ήταν συσκευασίες κοκαΐνης. 

Η τρελή κούρσα κράτησε για αρκετά
χιλιόμετρα, με το ΙΧ αυτοκίνητο να κατα-
λήγει τελικά μέσα στη θάλασσα και τους

αστυνομικούς να βουτάνε στο νερό για
να συλλάβουν τον οδηγό. Όταν οδηγή-
θηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐ-
ας ο δράστης, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε
προλάβει να ξεφορτωθεί το σύνολο των
ναρκωτικών, καθώς πάνω του βρέθηκε
ποσότητα κοκαΐνης βάρους 35 γραμμα-
ρίων. Για το περιστατικό σχηματίστηκε
δικογραφία και ο συλληφθείς οδηγήθη-
κε ενώπιον της Δικαιοσύνης. 

Παπ.

Μια 51χρονη γυναίκα 
ζούσε για 42 χρόνια 
φυλακισμένη σε διαμέρισμα
με… δεσμοφύλακα τη μάνα της
- Η αποκάλυψη έγινε όταν 
πέθανε η μητέρα της 
- Συγγενείς λένε πως 
γνώριζαν το γεγονός, 
αλλά φοβόντουσαν 
να το καταγγείλουν 



Α
ν γινόταν μεγάλος αριθμός τεστ
κορονοϊού, «είμαι σίγουρος ότι
ο μέσος όρος (κρουσμάτων) θα
ήταν πάνω από 15.000», τόνισε

ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζα-
νάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ
και την εκπομπή «Σήμερα» για το νέο παν-
δημικό κύμα στη χώρα μας. Δεν απέκλει-
σε μάλιστα, αν το τεστ ήταν του επιπέδου
των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και
Απριλίου, τα κρούσματα κορονοϊού να
έφταναν ακόμη και τα 25.000.

Ο κ. Τζανάκης τόνισε μιλώντας εμπειρι-
κά ότι για το 60% με 80% των περιστατικών
νόσησης ο κορονοϊός προκαλεί δύο μέρες
υψηλό πυρετό, για μια εβδομάδα πολύ με-
γάλη κακουχία, για άλλη μια εβδομάδα
κακουχία σε μικρότερο βαθμό και έντονο
πονοκέφαλο.

Τι πρέπει να κάνουμε
Ο καθηγητής συμβούλευσε τους πολί-

τες να ακολουθούν τρεις βασικές οδηγίες
προκειμένου να προστατευτούν:
� Φοράμε τη μάσκα όπου νιώθουμε ανα-
σφαλείς (αεροπλάνα, σουπερμάρκετ, συ-
ναυλίες, παραλίες με συνωστισμό).
� Προφυλάσσουμε ηλικιωμένους άνω των
75 ετών και άτομα με πολλά συνοδά νοσή-
ματα ανεξαρτήτως ηλικίας. Θα πρέπει να
κάνουν την τέταρτη δόση του εμβολίου.
� Όσοι είναι θετικοί στον κορονοϊό να το
δηλώνουν. Αποτελεί προϋπόθεση για να
λάβουν αντιιική αγωγή.

Ποιοι να τρέξουν για 4η δόση
Για την πορεία της πανδημίας του κορο-

νοϊού στη χώρα αλλά και για την αύξηση
των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα

μίλησε και ο καθηγητής Πνευμονολογίας
και Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασι-
λακόπουλος. Μιλώντας στα Παραπολιτικά
FM, μεταξύ άλλων τόνισε πως «υπάρχει
μια μικρή επιδημιολογική επιδείνωση, η
οποία εν πολλοίς ήταν αναμενόμενη διότι
ήρθησαν όλα τα μέτρα προστασίας και πε-
ριορισμού της επιδημίας. Άρα ήταν λογικό
ότι θα υπάρχει μια αύξηση κρουσμάτων.

Αυτό συνδυάστηκε με το ότι -όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη
και αλλού- επικρατούν τα στελέχη Ο4 και
Ο5, τα οποία είναι λίγο πιο μεταδοτικά -
υπολογίζουμε γύρω στο 10%-15% πιο μετα-
δοτικά», υπογραμμίζοντας παράλληλα
πως με τον καιρό η ανοσία των εμβολίων
μειώνεται έπειτα από κάποιο διάστημα.

«Ακόμη και τώρα οι άνθρωποι που έχουν

ήδη κάνει τρία εμβόλια και είναι πάνω από
τα 60 να πάνε να κάνουν την 4η αναμνηστι-
κή δόση, να μην περιμένουν τον Οκτώ-
βρη», πρόσθεσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετικό
ερώτημα ο καθηγητής σημείωσε: «Το εμ-
βόλιο πλέον δεν είναι το μόνο μας εργα-
λείο, υπάρχει, για παράδειγμα, η θεραπεία
με το χάπι της Pfizer, που είναι πάρα πολύ
αποτελεσματικό. Μπλοκάρει τον πολλα-
πλασιασμό του ιού στην αρχή της νόσησης
και μειώνει πάρα πολύ την πιθανότητα να
έχουμε εισαγωγές. 

Δυστυχώς προς το παρόν η διαθεσιμό-
τητα αυτού δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη και
δεν φταίει η χώρα μας για αυτό, παγκο-
σμίως δεν είναι μεγάλη από τη Pfizer,
όμως εβδομάδα με την εβδομάδα η διαθε-
σιμότητα αυτή αυξάνει».
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Ο καθηγητής Τζανάκης υποστήριξε
ότι ο πραγματικός αριθμός 
είναι μεγαλύτερος, καθώς 
δεν γίνονται πολλά τεστ, ενώ
κάποιοι πολίτες που είναι θετικοί
δεν το δηλώνουν στον ΕΟΔΥ

Covid: Πάνω από 15.000 
τα πραγματικά κρούσματα

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού βρίσκεται προ των
πυλών, καθώς από χθες η θερμοκρασία ανέβηκε, με το θερ-
μόμετρο την Τετάρτη και την Πέμπτη να ξεπερνά τους 40
βαθμούς Κελσίου, ενώ χθες η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο.

Ο μετεωρολόγος και διευθυντής Ερευνών του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, μι-
λώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στον δεκαήμερο καύσωνα
που βρίσκεται προ των πυλών. Εκτιμάται ότι την Πέμπτη θα
σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυ-
ρο να φτάνει τους 39 ή και 40 βαθμούς Κελσίου. Από την Πα-
ρασκευή όμως το παρήγορο είναι ότι θα παρατηρηθούν πτώ-
ση της θερμοκρασίας και καταιγίδες σε ορισμένες βόρειες
περιοχές της χώρας. 

Έως το τέλος του μήνα οι θερμοκρασίες θα διατηρούνται
αρκετά υψηλές, με μια πρώτη αιχμή σήμερα Τετάρτη, την
Πέμπτη και εν μέρει την Παρασκευή. «Θα μπορούσαμε να μι-
λήσουμε για τον πρώτο καύσωνα, το πρώτο ισχυρό θερμό
κύμα», τόνισε ο μετεωρολόγος.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Μεσογείου θα ευνοήσει την
επικράτηση θερμών καιρικών συνθηκών στη χώρα μας τις
επόμενες μέρες.

Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία σήμερα Τετάρτη 22/06 θα
σημειώσει περαιτέρω άνοδο ξεπερνώντας τους 36 βαθμούς
Κελσίου σε αρκετές περιοχές κυρίως της ηπειρωτικής χώ-
ρας. Θερμότερη μέρα αναμένεται η Πέμπτη, με τις μέγιστες
θερμοκρασίες να υπερβαίνουν τους 38 βαθμούς Κελσίου ή
ακόμη και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της
Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Μακεδονίας.

Υψηλό θερμικό φορτίο αναμένεται ιδιαίτερα και στην Αθή-
να, με τις θερμοκρασίες να εντάσσονται στην κατηγορία 0 κα-
τά τη διάρκεια της Πέμπτης, σύμφωνα με την κατηγοριοποί-
ηση υψηλών θερμοκρασιών που εφαρμόζει πιλοτικά η μονά-
δα ΜΕTEO/EAA, σε συνεργασία με την επιστημονική επιτρο-
πή του Arsht-Rock Resilience Center του ιδρύματος Atlantic
Council και τον Δήμο Αθηναίων.

Αναμένονται κίνδυνοι για την υγεία ευάλωτων πληθυσμών
(βρέφη, ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους,
άστεγοι κ.ά.) στην Αθήνα. Συνιστώνται επομένως προσοχή
και μέριμνα για άτομα που ανήκουν σε αυτές τις πληθυσμια-
κές κατηγορίες της πρωτεύουσας.

Έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ: Έρχεται «καυτό» δεκαήμερο με 40άρια και στην Αττική



Ιωάννινα

Σε δημόσια διαβούλευση μελέτη
για την ελεγχόμενη στάθμευση 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται η μελέτη για την ανάπτυξη
και τη διεύρυνση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελεγχό-
μενης στάθμευσης στην πόλη των Ιωαννίνων. Η Επιτροπή Ποι-
ότητας Ζωής κατά την τελευταία της συνεδρίαση έκανε ομό-
φωνα δεκτή την πρόταση του αντιδημάρχου Γιώργου Αρλέτου
να προηγηθεί η δημόσια διαβούλευση της συζήτησης στο δη-
μοτικό συμβούλιο και της λήψης τελικών αποφάσεων. Προς
τούτο, η μελέτη στάλθηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης και
παράλληλα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, ώστε να
μπορούν να λάβουν γνώση οι πολίτες και να καταθέσουν τις
προτάσεις τους.

Στερεά Ελλάδα 

Δημοπρατήθηκε η συνέχιση 
του έργου Ραπταίοι - Ν. Στύρα - Στύρα

Δημοπρατήθηκε το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής οδού
Ραπταίοι - Ν. Στύρα - Στύρα» μετά την εξασφάλιση προϋπολο-
γισμού 12.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ) από την Περιφέρεια Στερε-
άς Ελλάδας. Το συνολικό οδικό έργο προβλέπει την κατα-
σκευή τμήματος μήκους 16,5 χλμ. της επαρχιακής οδού Λέ-
πουρα - Κάρυστος με νέα χάραξη, προκειμένου να βελτιω-
θούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης οδού
και να παρακαμφθούν τα χωριά Στύρα και Κάψαλα. Η οικεία
περιφέρεια προχώρησε τις απαιτούμενες διαδικασίες, ενώ
κρίθηκε αναγκαίο να αυξηθεί ο εγκεκριμένος προϋπολογι-
σμός του συνολικού έργου από 16.182.072 ευρώ σε
24.882.072 ευρώ.

Με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 6 Ιουνίου 2022,

καθιερώνεται ως «Δημόσια - Τοπική Εορτή» η 7η Οκτωβρίου,
ως Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων στη Ναυμαχία της

Ναυπάκτου (Lepanto), που έλαβε χώρα στο Ιόνιο Πέλαγος -
συγκεκριμένα στις Εχινάδες Νήσους- το 1571, για την

υπεράσπιση των αρχών του Δυτικού Κόσμου ενάντια στον
Οθωμανικό Στόλο. Σχετική απόφαση είχε ληφθεί ομόφωνα

από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στις 28
Αυγούστου 2021, έπειτα από εισήγηση της περιφερειάρχου

Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Η Ναυμαχία
της Ναυπάκτου αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες

όλων των εποχών. Αντίπαλοι, τα χριστιανικά κράτη της Δύσης
και η Οθωμανική Αυτοκρατορία και έληξε την ίδια μέρα, με

θριαμβευτική επικράτηση των Δυτικών.

Κρήτη

Η Περιφέρεια 
ζητά στήριξη 
του αγροτικού τομέα

Τη στήριξη του αγροτικού τομέα ζήτησε ο
περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναου-
τάκης, κατά την 11η συνεδρίαση της Επι-
τροπής Παρακολούθησης του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ο
περιφερειάρχης τόνισε πως η αγροτική
πολιτική και η πολιτική συνοχής είναι οι
δύο άξονες ευρωπαϊκής πολιτικής που
βρίσκονται κοντά στον πολίτη και στηρί-
ζουν την τοπική ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε αξιοποίηση των
πόρων από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία
και πρότεινε να ενισχυθούν οι πόροι του
προγράμματος Leader κατά τη νέα προ-
γραμματική περίοδο. Παράλληλα, επεσή-
μανε πως η επιλογή του υπουργείου να
στερήσει πόρους και αρμοδιότητες από τις
περιφέρειες, για τα έργα έως 2,2 εκατ. ευ-
ρώ αλλά και τους αγροτικούς δρόμους μέ-
χρι 500.000 ευρώ, δεν βοηθά στην παρα-
γωγή έργου.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις»

Ανοίγει από 1ης Ιουλίου 
για 315 δήμους

Τριακόσιοι δεκαπέντε δήμοι από όλη την ελληνι-
κή επικράτεια θα έχουν από 1ης Ιουλίου τη δυνα-
τότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα « Έξυ-
πνες Πόλεις», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Επι-
κρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης. Οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των 100
χιλιάδων κατοίκων θα μπορούν να υποβάλουν τις
προτάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
Με τον τρόπο αυτό, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση
και για το δεύτερο στάδιο του προγράμματος
«Έξυπνες Πόλεις», το οποίο ανακοινώθηκε από το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο συνέ-
δριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος τον
Οκτώβριο του 2021, σχεδιάστηκε και υλοποιείται
από τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θοδωρή Λιβάνιο. Η υποβολή των σχεδίων θα
πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω του Ολοκληρω-
μένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ
(ΟΠΣ ΕΣΠΑ), μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022. Ο
μηχανισμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης θα είναι στη διάθεση της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος, αλλά και κάθε δήμου ξεχωριστά,
για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνδρομή χρει-
αστεί αναφορικά με την κατάρτιση και την υποβο-
λή των σχεδίων αξιοποίησης του προγράμματος.
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Ιόνια Νησιά

Ημέρα μνήμης η Ναυμαχία της Ναυπάκτου



«Β
λέπουμε την Αυτοδιοίκηση ως
έναν συνεργάτη και στηρίζου-
με τους δήμους με αυξημένη

χρηματοδότηση, τόσο για τα έκτακτα όσο
και τα τακτικά, καθώς και για τα αναπτυξια-
κά τους προγράμματα», τόνισε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας, απαντώντας στη Βουλή σε Επίκαιρη
Επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Πέτσας αντέκρουσε την κριτική της
αντιπολίτευσης περί χαρακτηρισμού των
δήμων ως αβοήθητων, παραθέτοντας
επτά λόγους για τους οποίους οι δήμοι σε
όλη την Ελλάδα ενισχύθηκαν από αυτήν
την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, όσον αφο-
ρά την τακτική χρηματοδότηση προς την
Αυτοδιοίκηση μέσω των ΚΑΠ, τόνισε:
«Έχουμε δώσει 511 εκατ. ευρώ παραπάνω
από το 2019 μέχρι σήμερα. Μόνον πέρυσι,
το 2021, οι δήμοι έλαβαν 208 εκατ. ευρώ
περισσότερα, μέσω ενίσχυσης δύο επι-

πλέον ΚΑΠ. Φέτος, μέχρι τώρα, για την
αντιμετώπιση και του ενεργειακού κό-
στους έχουμε ήδη δώσει 136 εκατ. ευρώ
στους δήμους και τις περιφέρειες». Ακό-
μη ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στις έκτακτες
χρηματοδοτήσεις προς την Αυτοδιοίκηση
για την αντιμετώπιση καταστροφών από
θεομηνίες, για τα θέματα της πανδημίας
και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αφορά
τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν επι-
βληθεί στους ΟΤΑ και τη ναυαγοσωστική
κάλυψη. Τέλος, ο κ. Πέτσας έκανε αναφο-
ρά στα αναπτυξιακά εργαλεία του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, τονίζοντας ότι «έχου-
με προχωρήσει στην επιτάχυνση του προ-
γράμματος “Αντώνης Τρίτσης”. Έχουν εν-
ταχθεί 2,1 δισ. ευρώ με την τελευταία από-
φαση του Μαρτίου του 2022 και με την πιο
πρόσφατη Επιτροπή Αξιολόγησης θα
έχουμε φτάσει την οροφή του χρηματοδο-
τικού φακέλου που έχουμε στη διάθεσή
μας, περίπου 3,5 δισ. ευρώ».

Στην τελική ευθεία 
το Ilion PAYG 

Έτοιμο να εφαρμοστεί στα πρώτα ευάλωτα
νοικοκυριά που έχουν επιλεγεί από την Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου είναι το
έργο Ilion PAYG, το οποίο υλοποιείται πιλο-
τικά στο 8ο Δημοτικό Σχολείο και τα Δημοτι-
κά Ιατρεία της πόλης, προκειμένου να
ελεγχθούν οι ενεργειακές ανάγκες. Αφορά την εγκατάσταση έξυπνου, προπληρωμένου
μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας (Pay-As-You-Go). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του
πρωτοποριακού προγράμματος «Υποστήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών του
Δήμου Ιλίου» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όπως προέκυψε από τα
πρώτα αποτελέσματα, η λειτουργία του ήταν επιτυχής, η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέρ-
γεια συνεχής και αδιάλειπτη και η επικοινωνία του μετρητή με το κεντρικό σύστημα σταθε-
ρή. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος: «Οφείλουμε όλοι, στο μέτρο που μας
αναλογεί, να συμβάλουμε για την ανακούφιση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας». 

Υπηρεσίες
RELAY 
στο ΚΕΠ Πειραιά 

Ένας σταθ-
μός τηλεβιν-
τεοεπικοινω-
νίας RELAY
για τα άτομα με
προβλήματα
ακοής εγκαι-
νίασε η υφυ-
πουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα Μιχαηλίδου στο κεντρικό
ΚΕΠ Πειραιά. Πρόκειται για την
καινοτόμα ψηφιακή υπηρεσία, η
οποία δίνει τη δυνατότητα στους
κωφούς και βαρήκοους να πραγμα-
τοποιούν βιντεοκλήση, ώστε να γί-
νεται εξ αποστάσεως διερμηνεία
και χειλεανάγνωση.  Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι, έπειτα από αίτημα των
εργαζομένων του ΚΕΠ, το οποίο
έγινε αμέσως δεκτό, τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν ταχύρ-
ρυθμα σεμινάρια νοηματικής
γλώσσας στους υπαλλήλους, ώστε
να μπορούν να εξυπηρετούν και οι
ίδιοι πιο αποτελεσματικά τους κω-
φούς και βαρήκοους πολίτες που
επισκέπτονται καθημερινά την
υπηρεσία. Όπως επισήμανε ο δή-
μαρχος Γιάννης Μώραλης: «Τα ΚΕΠ
του Πειραιά έχουν περάσει πλέον
σε μια νέα εποχή σύγχρονης εξυ-
πηρέτησης των πολιτών, παρέχον-
τας ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών
υπηρεσιών εξ αποστάσεως».

Σε ποιον δήμο της Αττικής, από
τους πιο «ήσυχους», που βρί-
σκεται κοντά στο κέντρο της
Αθήνας, φαίνεται ότι ξεκινά
δυνατά η προεκλογική περίο-
δος; Είναι σαφής στην επανεμ-
φάνισή του ο πρώην δήμαρχος
της πόλης που κάνει λόγο για
«τέλος στην παρατεταμένη πε-
ρίοδος χάριτος», υποστηρίζον-
τας ότι πλέον «τελείωσαν και οι
δικαιολογίες της διοίκησης»,
ενώ παράλληλα αναφέρει ένα
κατεβατό από ευθύνες του δη-
μάρχου… Καλή αρχή! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εργασίες βελτίωσης
του οδοστρώματος
στον Κηφισό 
Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται πλέον
οι νυχτερινές εργασίες συντήρησης
του οδοστρώματος στον Κηφισό, την
κεντρικότερη οδική αρτηρία του λε-
κανοπεδίου. Ήδη είναι αντιληπτές
στους οδηγούς οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, μήκους 4 χιλιομέτρων στο
ρεύμα του Κηφισού με κατεύθυνση
προς Πειραιά από τον κόμβο της Αττι-
κής Οδού, παρότι οι εργασίες θα εκτε-
λούνται τμηματικά κατά τις νυχτερι-
νές ώρες και χωρίς να γίνει διακοπή
της κυκλοφορίας. Το έργο είναι συνο-
λικού προϋπολογισμού 15.000.000
ευρώ και όπως τόνισε ο περιφερειάρ-
χης Γιώργος Πατούλης, «εντάσσεται
σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανα-
βάθμισης του οδικού δικτύου». 

Με νέα άσφαλτο 
οι δρόμοι της Αθήνας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το μεγάλο
πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων,
συνολικού προϋπολογισμού 42
εκατ. ευρώ, για την ανακατασκευή-
ασφαλτόστρωση 1.050 δρόμων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου,
ήδη έχουν επισκευαστεί 785 δρό-
μοι, που είναι το 75% των οδικών δι-
κτύων που έχουν ενταχθεί στο πρό-
γραμμα. Αυτό σημαίνει ότι περισ-
σότερα από 1.640.000 τετραγωνικά
μέτρα έχουν καλυφθεί με νέα
άσφαλτο, ενώ με την ολοκλήρωση
του έργου η επιφάνεια των οδο-
στρωμάτων που θα ανακατασκευα-
στεί θα φτάσει τα 2.000.000 τετρα-
γωνικά μέτρα. Ανάμεσα στους δρό-
μους όπου έχουν ήδη ολοκληρωθεί
οι σχετικές εργασίες είναι και 110
κεντρικοί οδικοί άξονες. Όπως επι-
σημαίνει ο δήμαρχος Κώστας Μπα-
κογιάννης, «το μεγάλο έργο των
ασφαλτοστρώσεων έρχεται να
επουλώσει μια διαχρονική πληγή,
που έκανε ανυπόφορη την καθημε-
ρινότητα των πολιτών και δυσφη-
μούσε την πόλη μας». 

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Σ Α Σ :
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«Στηρίζουμε τους δήμους 
με αυξημένη χρηματοδότηση»



Ισόβια και επιπλέον κάθειρξη μέχρι
και 13 χρόνια επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό
Εφετείο Θεσσαλονίκης για το στυγερό
έγκλημα που έγινε τον Μάιο του 2015
στον Δενδροπόταμο με θύμα 18χρονο, ο
οποίος μαζί με τον πατέρα του δέχτηκε
επίθεση από μια οικογένεια. Το δικαστή-
ριο καταδίκασε ένα ζευγάρι σε ισόβια, ενώ ποινές φυλάκι-
σης επέβαλε στα δύο τους παιδιά που συμμετείχαν στην αι-
ματηρή επίθεση.

Για την υπόθεση πρωτόδικα είχε καταδικαστεί και άλλο ένα
πρόσωπο, ο πατέρας της οικογένειας, όμως έχασε τη ζωή του
στις φυλακές. «Ήταν δικαίωση, όμως η ψυχή του Ισαάκ δεν
θα αναπαυτεί ποτέ, κάθε μέρα ξυπνάμε χωρίς αυτόν», είπαν
οι γονείς του 18χρονου. Ο πατέρας του μάλιστα ήταν αυτός

που είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση
και νοσηλεύτηκε για πολλές μέρες. 

Οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους
αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να σκοτώ-
σουν και επιβεβαίωσαν ότι κίνητρο σε επι-
θέσεις ήταν οι διαφωνίες για τις θέσεις
των μικροπωλητών στο λιμάνι Θεσσαλονί-

κης.  Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη
και επιπλέον 13 χρόνια για ηθική αυτουργία στην ανθρωπο-
κτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του άντρα,
ισόβια κάθειρξη επιπλέον 10 χρόνια και 11 μήνες για ηθική
αυτουργία στην ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία σε
απόπειρα ανθρωποκτονίας για τη σύζυγό του, ενώ σε φυλά-
κιση 24 και 32 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν τα
παιδιά τους που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Αποχώρησε ο Μίμης Φωτόπουλος από το δημαρ-
χείο της Θεσσαλονίκης και παρέδωσε τα κλειδιά του
γραφείου στον νέο γενικό γραμματέα Νίκο Λιακόπου-
λο. Τα νεότερα για το μέλλον του κ. Φωτόπουλου ανα-

μένονται λίαν συντόμως, ενώ ο κ. Λιακόπουλος έχει
αρκετή δουλειά μπροστά του σε αυτό το νέο περιβάλ-
λον. Άλλωστε, σε 16 μήνες έρχονται και οι αυτοδιοικη-
τικές εκλογές.

Έγινε η παράδοση - παραλαβή Φωτόπουλου - Λιακόπουλου 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Νέστορα ενισχύει 
το «γυναικείο»
ψηφοδέλτιο της ΝΔ

Στη δύσκολη θέση εύρεσης νέων
προσώπων που θα στελεχώσουν τα
ψηφοδέλτια φαίνεται ότι βρίσκονται
τα κόμματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη
Θεσσαλονίκη. Ένας ακόμη πονοκέ-
φαλος είναι και ο κανόνας της ποσό-
στωσης, σύμφωνα με τον οποίο στα
ψηφοδέλτια των κομμάτων θα πρέπει
να ακολουθείται μια συγκεκριμένη
αναλογία αντρών και γυναικών. Πάν-
τως, για την Α’ Θεσσαλονίκης πρό-
σφατα ακούστηκε το όνομα της Κοζα-
νίτισσας δικηγόρου Αφροδίτης Νέ-
στορα ως υποψήφιας, στο πλαίσιο
πάντα της ανανέωσης. 

Ο Ευρ. Ελευθεριάδης
νέος γραμματέας
του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσ.

Συνεδρίασε χθες η νέα Νομαρ-
χιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσ-
σαλονίκης και εξέλεξε, όπως ανα-
μενόταν, τον Ευρυβιάδη Ελευθεριά-
δη νέο γραμματέα. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, συγκέντρωσε 13
ψήφους από τις 15. Αναπληρωτής
γραμματέας εκλέχθηκε ο δικηγό-
ρος Γιάννης Πιτσιώρας. «Ευχαρι-
στώ πολύ όλους τους συντρόφους
που με τίμησαν με τη θέση του γραμ-
ματέα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλα-
γής Α’ Θεσσαλονίκης. Χωρίς μεγάλα
λόγια, η τιμή είναι τεράστια, η ευθύ-
νη ακόμη μεγαλύτερη. Όλοι μαζί για
την Αλλαγή στη Θεσσαλονίκη. Το
ΠΑΣΟΚ επέστρεψε», δήλωσε μετά
την εκλογή του ο κ. Ελευθεριάδης.

Τρέχει και 
δεν φτάνει 
ο Θ. Καράογλου για
τον γάμο του γιου του

Την εκτίμηση ότι εκλογές θα
έχουμε το 2023 επανέλαβε κατά τη
διάρκεια φιλικής συνάντησης που
είχε με τους δημοσιογράφους της
Θεσσαλονίκης στο «Kitchen Bar» ο
Θεόδωρος Καράογλου. Επίσης,
όπως μας είπε, ήδη τρέχει και δεν
φτάνει για τον γάμο του γιου του,
Γιώργου, ο οποίος είναι προγραμ-
ματισμένος για τις 9 Σεπτεμβρίου
(είναι το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ).

Ισόβια σε ζευγάρι για το άγριο έγκλημα 
στον Δενδροπόταμο με θύμα 18χρονο

Πλημύρισε από χαμόγελα 
το Δημαρχιακό Μέγαρο

Γέμισε παιδικά χαμόγελα ο αύλειος χώρος του δη-
μαρχιακού μεγάρου, που φιλοξένησε τη γιορτή της
Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσα-
λονίκης. Οκτακόσια παιδιά μαζί με τους γονείς τους
έδωσαν το «παρών», ενώ σύσσωμη παρευρέθηκε η
διοίκηση του δήμου: ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πέτρος
Λεκάκης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.

Θερμαϊκός: Αποκρουστική
εικόνα με νεκρά ποντίκια 

Τις απο-
κρουστικές
εικόνες με
τα δεκάδες
νεκρά πον-
τίκια στον
Θερμαϊκό,
στο παρα-
λιακό μέ-
τωπο της
Θεσσαλονί-
κης, σχολίασε ο δικηγόρος και πολιτευτής της
ΝΔ Νίκος Καραγιαννακίδης. «Ποιος θα απολο-
γηθεί για τη μεγάλη ζημιά στην εικόνα της Θεσ-
σαλονίκης στο εξωτερικό, από την ώρα που δε-
κάδες τουρίστες κατέγραψαν αυτές τις απο-
κρουστικές εικόνες με τα κινητά τους τηλέφω-
να;», αναρωτιέται ο κ. Καραγιαννακίδης. 

Μιλά με τους πολίτες 
ο Γιώργος Καραγιάννης

Τέλος στη στασιμότητα του κομματικού μηχανι-
σμού βάζει η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας
διάλογο με την κοινωνία και τους πολίτες, ακού-
γοντας τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και
προγραμματίζοντας εκδηλώσεις. 

Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη κλείσει,
όπως μαθαίνουμε, μια εκδήλωση για τις 7 Ιουλί-
ου με ομιλητή τον υφυπουργό Υποδομών και Με-
ταφορών, αρμόδιο για τις Υποδομές, Γιώργο Κα-
ράγιαννη.

Νέα θητεία στην ΕΞΘ 
για τον Ανδρέα Μανδρίνο

Για τρίτη θητεία παραμένει πρόεδρος της
Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ο Ανδρέας
Μανδρίνος.  Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Κων-
σταντίνος Τορνιβούκας, γενικός γραμματέας ο
Δημήτριος Σιμιακός, ταμίας ο Θεόδωρος Μου-
σιάδης, έφορος ο Χρήστος Καλιακάτσος, υπεύ-
θυνη δημοσίων σχέσεων η Ελένη Παπία και μέ-
λος ο Παναγιώτης Μπουτσούκης. 
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Μ
ε ρεκόρ προσλήψεων
λόγω τουρισμού και
εστίασης έκλεισε ο πε-
ρασμένος Μάιος, κα-

θώς το άνοιγμα της σεζόν σε συνδυα-
σμό με την υψηλή ζήτηση εργατικού
προσωπικού και σε άλλους τομείς
της οικονομικής δραστηριότητας εί-
χε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
100.000 νέων «καθαρών» θέσεων
εργασίας, στην πρεμιέρα, μάλιστα,
του νέου αυξημένου βασικού μισθού
των 713 ευρώ. 

Τα στοιχεία της «Εργάνης»
Από τα στοιχεία του συστήματος

«Εργάνη» προκύπτει ότι τον Μάιο οι
αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε
326.359, ενώ οι αποχωρήσεις σε
226.403. Συνεπώς, προέκυψαν
99.956 νέες «καθαρές» προσλήψεις,
κάτι που αποτελεί την καλύτερη επί-
δοση της τελευταίας τριετίας. Οι
προσλήψεις αυτές ως επί το πλείστον
σχετίζονται με την αυξημένη ζήτηση
για εργασία από επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται σε τουριστικές
περιοχές. Σχετικά με τις απολύσεις,
οι 107.522 ήταν οικειοθελείς και
118.881 αφορούσαν καταγγελίες
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λή-
ξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Σε επίπεδο πενταμήνου η εικόνα
εμφανίζεται εξαιρετικά ενθαρρυντι-
κή, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το τρίμηνο
Μαρτίου-Μαΐου το οικονομικό κλίμα
σημαδεύτηκε από την πολεμική σύρ-
ραξη Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και
την εκρηκτική άνοδο του πληθωρι-
σμού. Συνολικά, στο πρώτο πεντάμη-
νο οι επιχειρήσεις προσέλαβαν
1.115.594 εργαζομένους και απέλυ-
σαν 867.515. Συνεπώς προκύπτει ένα
καθαρό ισοζύγιο ροών μισθωτής ερ-
γασίας, το οποίο φτάνει στις 248.179
επιπλέον προσλήψεις έναντι των
απολύσεων. Από το σύνολο των απο-
λύσεων οι 456.827 αφορούσαν κα-
ταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρό-
νου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου
χρόνου και οι 410.688 ήταν οικειοθε-
λείς αποχωρήσεις.

Η ηλικιακή ομάδα 15-44 
Από τα στοιχεία προκύπτει εντυ-

πωσιακή αύξηση των προσλήψεων
στη διευρυμένη ηλικιακή ομάδα 15-
44 ετών (οι πλέον παραγωγικές ηλι-

κίες), καθώς έφτασαν στις 230.201,
ενώ στην ηλικιακή κατηγορία 45-64
ετών ανήλθαν σε 92.594 άτομα! Σύμ-
φωνα με τον αναλυτικό χάρτη των
προσλήψεων ανά περιφέρεια, στην
Αττική βρήκαν δουλειά 106.750 άτο-
μα και ακολούθησαν τα νησιά του
Νοτίου Αιγαίου με 43.797 προσλή-
ψεις, η Κεντρική Μακεδονία με
47.068, η Κρήτη με 33.214, τα Ιόνια
Νησιά με 25.557, η Θεσσαλία με
13.821, η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη με 11.713, η Πελοπόννησος με
10.969, η Δυτική Ελλάδα με 10.679, η
Ήπειρος με 7.716, η Στερεά Ελλάδα
με 7.407, το Βόρειο Αιγαίο με 4.731
και η Δυτική Μακεδονία με 2.937 νέ-
ες θέσεις εργασίας. 

Η δυναμική των στοιχείων της
απασχόλησης αποτυπώνεται και στη
μείωση του δείκτη της ανεργίας στο
12,7% τον περασμένο Απρίλιο, έναντι
16,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα,
ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων
κινείται αισθητά πάνω από το όριο
των 4.000.000 ατόμων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Περισσότερες κατά 
250.000 οι νέες θέσεις
απασχόλησης στο πεντάμηνο

Κ. Χατζηδάκης: Δίχτυ 
προστασίας για 
εργασία, ασφάλιση 

Πραγματικές αυξήσεις για τους συν-
ταξιούχους που δεν έχουν προσωπική
διαφορά ύστερα από 12 χρόνια «παγώ-
ματος», άμεση έκδοση των συντάξεων
και κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης για όλους, από το 2023, περιλαμ-
βάνονται μεταξύ άλλων στο πλάνο του
υπουργείου Εργασίας για τη στήριξη
της εργασίας, της ασφάλισης και της
κοινωνικής προστασίας. Χθες, ο υπουρ-
γός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης πα-
ρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο τα
πεπραγμένα στους προαναφερόμενους
τομείς, αλλά και τους στόχους των επό-
μενων μηνών. Ο υπουργός επεσήμανε
ότι έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός
των συντάξεων που εκδίδονται, ενώ μέ-
σα στους πρώτους πέντε μήνες του
έτους εκδόθηκαν τόσες συντάξεις όσες
είχαν εκδοθεί το 2019! Επιπλέον, στο τέ-
λος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η
εκκαθάριση όλων των αιτήσεων που
υποβλήθηκαν μέχρι και το 2021, ενώ
χαρακτήρισε ως «ασπίδα προστασίας»
το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα των
επικουρικών συντάξεων για τους νέους
εργαζομένους.

Κατηγορούμενοι και 
για ξέπλυμα χρήματος 
οι μεγαλοοφειλέτες

Από σήμερα ξεκινά η κατάρτιση της
«μαύρης λίστας» των μεγάλων οφειλε-
τών που δεν ρύθμισαν τα χρέη τους
προς την εφορία και τα ασφαλιστικά τα-
μεία, οι οποίοι πλέον θα είναι αντιμέτω-
ποι σε πολλές περιπτώσεις και με τις
επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί
ξεπλύματος βρόμικου χρήματος! Χθες
έληξε η προθεσμία που είχε δοθεί από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων και τον ΕΦΚΑ προκειμένου να προ-
χωρήσουν στη ρύθμιση των οφειλών
τους και όσοι δεν ανταποκρίθηκαν, θα
δουν στις 30 Ιουνίου το ονοματεπώνυμό
τους κρεμασμένο στα… μανταλάκια.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις διατά-
ξεις περί ξεπλύματος υπόκεινται όσοι
οφειλέτες διέπραξαν φοροδιαφυγή με
πλαστά και εικονικά τιμολόγια άνω των
75.000 ευρώ και οφείλουν ποσό φόρου
άνω των 100.000 ευρώ ή ΦΠΑ πάνω από
50.000 ευρώ. 

Ρεκόρ προσλήψεων λόγω
τουρισμού τον Μάιο...
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
χεδόν απαγορευτική καθίστα-
ται για την Ελλάδα η προοπτι-
κή αποθήκευσης ποσοτήτων
φυσικού αερίου ίσων με το

15% της ετήσιας κατανάλωσης, όπως
προβλέπεται για τις χώρες που δεν
διαθέτουν δικές τους υποδομές απο-
θήκευσης, καθώς το συνολικό κόστος
για την ελληνική εγχώρια αγορά «ίπτα-
ται» σε δυσθεώρητα ύψη. Υπενθυμίζε-
ται ότι το μέτρο αφορά σχετική πρό-
βλεψη της Κομισιόν αναφορικά με την
αποθεματοποίηση καυσίμου ενόψει
της επόμενης χειμερινής περιόδου.

Το 15% της ετήσιας κατανάλωσης
«μεταφράζεται» σε περίπου 900 εκατ.
κυβικά μέτρα αερίου, μια ποσότητα
όμως που ακόμη και η προμήθειά της
θα σήμαινε ένα τεράστιο κόστος. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις, το ποσό αυτό
ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ
με τις τρέχουσες τιμές του καυσί-
μου. «Αντικρίζοντας» ένα τέτοιο κό-
στος, το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας αναζητά εναλλακτικές
φόρμουλες ώστε να εκπληρώσει τη
συγκεκριμένη δέσμευση με μικρότε-
ρα κόστη.

Πέρα από τον προβληματισμό που
δημιουργεί στο ΥΠΕΝ το υψηλό οικο-
νομικό βάρος του «στοκαρίσματος»
αερίου, στην Ιταλία προκαλεί αντιδρά-
σεις και στις εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στην εγχώρια χονδρεμπορι-
κή αγορά. Μάλιστα, επικεφαλής μιας
από τις μεγαλύτερες εταιρείες σημεί-
ωνε πρόσφατα ότι η λύση αυτή είναι
απαγορευτική ακόμη και ως «άσκηση
επί χάρτου» λόγω των υψηλών ανατι-
μήσεων που θα προκαλέσει. Όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά, οικονομικά
είναι σαφώς προτιμότερο να ενοικια-
στούν όσες επιπλέον πλωτές μονάδες

(FSU) χρειαστούν ώστε οι ποσότητες
να αποθηκευτούν στη Ρεβυθούσα. 

Αποθήκευση στην Ιταλία του 25%
Εκτός όμως από το κόστος, το «στο-

κάρισμα» των 900 εκατ. κυβικών μέ-
τρων στην Ιταλία δεν εγγυάται ούτε από
πρακτικής άποψης ότι θα μπορεί όντως
να λειτουργήσει ως δικλίδα ασφαλείας
για την επάρκεια σε καύσιμο, στην περί-
πτωση που «κλείσει η στρόφιγγα» από
τη Μόσχα. Και αυτό γιατί δεν είναι δια-
σφαλισμένο τεχνικά ότι η εν λόγω ποσό-
τητα του αερίου θα μπορεί να εισαχθεί

στο εθνικό σύστημα μεταφοράς και κατά
συνέπεια να αναπληρώσει το ρωσικό
αέριο που θα λείψει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά
έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τους
αρμόδιους φορείς της γειτονικής χώρας
για την αποθήκευση στην Ιταλία μιας μέ-
γιστης ποσότητας έως το 25% των 900
εκατ. κυβικών μέτρων που απαιτούνται,
δηλαδή περίπου 225 εκατ. κυβικών μέ-
τρων. Όπως εκτιμάται, για μια τέτοια μέ-
γιστη ποσότητα μπορεί να θεωρηθεί εγ-
γυημένο ότι θα ήταν εφικτό να διακινη-
θεί μέσω του εθνικού συστήματος μετα-

φοράς. Επίσης, υπάρχει προσώρας δια-
θέσιμος αποθηκευτικός χώρος στις ιτα-
λικές εγκαταστάσεις ώστε να «φιλοξε-
νηθεί». 

Σε ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του προγράμ-
ματος ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των εγχώριων κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων προχώρησε το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδίδοντας απόφαση για
τη συγκρότηση ομάδας εργασίας (Task Force).

Στα καθήκοντα της νέας ομάδας είναι η επιτάχυνση των
διαδικασιών εξερεύνησης και παραγωγής υδρογοναν-
θράκων και η παρακολούθηση της επίσπευσης των προ-
γραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης των επενδυτών.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ενώ είχε προηγη-
θεί πριν από περίπου δύο μήνες η αναγγελία της Task
Force κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουρ-

γού Κυριάκου Μητσοτάκη στα γραφεία της
ΕΔΕΥ. Τότε υπήρξε και η πρώτη δημόσια το-
ποθέτηση του ίδιου για τη στήριξη της προ-
σπάθειας των ερευνών για τον εντοπισμό πι-
θανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Επίσης,
είχε παρουσιαστεί και το roadmap των επό-
μενων ενεργειών για τη συνέχιση των ερευ-
νητικών προγραμμάτων των επενδυτών στις
ελληνικές παραχωρήσεις.

Συντονιστής της πενταμελούς ομάδας εργασίας του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίστηκε ο δρ
Θεόδωρος Τσακίρης, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας και ειδικός σύμβουλος του υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα υπό-
λοιπα μέλη είναι από το υπουργείο η Αλίκη
Σκλήρη, προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδρογο-
νανθράκων, ο Αλέξανδρος Κουλίδης, αναπλη-
ρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης, και ο Εμμανουήλ Νή-
μας, ειδικός συνεργάτης της γενικής γραμμα-
τείας Ενέργειας. Την Task Force συμπληρώ-
νει από την ΕΔΕΥ η νομική σύμβουλος Σωτη-

ρία Πάτρα, ενώ γραμματέας της ορίστηκε ο Χρήστος Κο-
λυβάς, υπάλληλος του τμήματος Πολιτικής Έρευνας και
Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων της Διεύθυνσης
Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ.

Εναλλακτικές λύσεις
αναζητά το ΥΠΕΝ 
για την κάλυψη του
υποχρεωτικού αποθέματος
15% της ετήσιας
κατανάλωσης

Task Force από το ΥΠΕΝ για τους υδρογονάνθρακες - Συντονιστής ο Θεόδωρος Τσακίρης

Αγκάθι 
το κόστος 
για την «κάβα» 
φυσικού αερίου
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Λ
ίγες μόλις εβδομάδες απέμει-
ναν μέχρι τη στιγμή που το με-
γαλύτερο λιμάνι της χώρας θα
συνδεθεί με το μετρό, με τρεις

ολοκαίνουργιους σταθμούς. Την άμεση
παράδοση των τριών νέων σταθμών προ-
ανήγγειλε ο ίδιος ο υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μι-
λώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. 

«Το μετρό του Πειραιά είχε κολλήσει
και εμείς παραδώσαμε το 2020 τρεις
σταθμούς στον Πειραιά. Το κατασκευαστι-
κό κομμάτι των τριών σταθμών στον Πει-
ραιά σε μερικές εβδομάδες ολοκληρώνε-
ται. Αυτό σημαίνει ότι θα συνδέσουμε το
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το μεγα-
λύτερο αεροδρόμιο της χώρας», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραμανλής.

Ένα από τα πιο μεγάλα έργα υποδομής
της πόλης του Πειραιά βρίσκεται σε φάση
ολοκλήρωσης και για τους τρεις τελευταί-
ους σταθμούς της επέκτασης της γραμμής
3, από τη Νίκαια έως το Δημοτικό Θέατρο,
απομένουν οι τελευταίες κατασκευαστι-
κές λεπτομέρειες, προκειμένου να παρα-
δοθούν στο επιβατικό κοινό.

Μόλις σε 55 λεπτά 
Το σύνολο της επέκτασης της γραμμής

3 του μετρό «Αγία Μαρίνα - Πειραιάς» πε-
ριλαμβάνει σήραγγα μήκους 7,6 χλμ. και 6
σταθμούς, οι 3 εκ των οποίων παραδόθη-

καν το καλοκαίρι του 2020. Οι εναπομεί-
ναντες προς παράδοση σταθμοί, τα Μα-
νιάτικα, ο Πειραιάς (πλησίον του ομώνυ-
μου σταθμού της γραμμής 1) και το Δημο-
τικό Θέατρο θα διασφαλίσουν την απευ-
θείας σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά
με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι ταξιδιώτες θα μπορούν σε 55 μόλις
λεπτά να μετακινηθούν από τον Πειραιά
στο αεροδρόμιο και από εκεί στον τελικό
τους προορισμό. Το γεγονός θα προσδώ-
σει ιδιαίτερα αναπτυξιακά οφέλη τόσο
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και
του Πειραιά όσο και στην εθνική οικονο-
μία γενικότερα.

Υπολογίζεται πως θα εξυπηρετούνται
132.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση με
την ολοκλήρωση και παράδοση του έρ-
γου. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκτι-
μάται πως θα μειωθεί αισθητά, καθώς
αναμένεται να μειωθεί αντίστοιχα και η
χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων, τα οποία αυτήν
τη στιγμή κυκλοφορούν στις συγκεκριμέ-
νες περιοχές επιβαρύνοντας την ατμό-
σφαιρα με τις εκπομπές ρυπογόνων αε-
ρίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται σε 760 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο αντι-
μετώπισε ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες,
δεδομένου ότι το τελευταίο κομμάτι της
διαδρομής του μετρό βρίσκεται δίπλα στη

θάλασσα και κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής του ήρθαν στο φως πάνω από
10.000 αρχαιολογικά ευρήματα. 

Ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής δήλωσε πως
παραδίδονται εντός λίγων
βδομάδων οι τρεις νέοι
σταθμοί του μετρό προς
Πειραιά που θα τον ενώσουν
με το «Ελ. Βενιζέλος»

«Συνδέουμε σύντομα
αεροδρόμιο και λιμάνι»

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), η θυγατρική του Ομίλου
Grid Telecom και η Telecom Egypt, κορυφαίος τηλε-
πικοινωνιακός οργανισμός της Αιγύπτου, υπέγρα-
ψαν προχθές στο Κάιρο συμφωνία για νέα διασύνδε-
ση Ελλάδας και Αιγύπτου μέσω διακλάδωσης υπο-
βρύχιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου, που ποντίζε-
ται αυτή την περίοδο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο,
με σημείο προσαιγιάλωσης την Κρήτη.

Τη συμφωνία υπέγραψαν σε συνάντηση που είχαν
στην έδρα της Telecom Egypt στην αιγυπτιακή πρω-
τεύουσα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, ο διευθύνων σύμβου-
λος της Telecom Egypt Adel Hamed και ο διευθυν-
τής της Grid Telecom Γιώργος Ψυρρής.

Το καλωδιακό έργο που δρομολογείται μεταξύ Ελ-
λάδας και Αιγύπτου πρόκειται να εξυπηρετήσει απο-
τελεσματικά τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων που
διακινείται στην περιοχή της Μεσογείου, με τη δημι-

ουργία ενός νέου και αξιόπιστου τηλεπικοινωνιακού
διαδρόμου. Επιπλέον, το νέο καλώδιο θα προσφέρει
τη συντομότερη δυνατή όδευση με κατεύθυνση τα
Βαλκάνια και άλλους σημαντικούς προορισμούς στη
Νοτιοδυτική Ευρώπη όπως η Γένοβα και η Μασσα-
λία, μέσω υβριδικών χερσαίων και υποθαλάσσιων
δικτύων τηλεπικοινωνιών. 

Η συμφωνία επιβεβαιώνει την καλή συνεργασία
μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της θυγατρικής του Grid T-
elecom με την Telecom Egypt, και έρχεται σε συνέ-
χεια του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) στρατηγικής
σημασίας που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του
2022 στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα,
θέτοντας τις βάσεις για τη διερεύνηση εναλλακτικών
επιλογών συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών. 

Συμφωνία ΑΔΜΗΕ - Telecom Egypt για νέα τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
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Π
ροσπαθεί να βγει από τη
στενωπό το ελληνικό
χρηματιστήριο, ωστόσο

θα πρέπει να κλείσουν κάποια
από τα ανοικτά μέτωπα για να
υπάρξει ουσιαστικό επενδυτικό
ενδιαφέρον. 

Η αδύναμη εικόνα στον βαρύ-
δεικτο τραπεζικό κλάδο και οι
απολύτως επιλεκτικές κινήσεις
των αγοραστών στο υπόλοιπο
ταμπλό τόσο όσον αφορά τα μη
τραπεζικά blue chips όσο και για
τίτλους χαμηλότερων κεφαλαι-
οποιήσεων, που είχαν πιεστεί
σημαντικά κατά τις αμέσως προ-
ηγούμενες συνεδριάσεις, ήταν
τα χαρακτηριστικά στη συνε-
δρίαση της Δευτέρας και οι επόμενες μέρες θα κληθούν να δείξουν αν ξεκίνησε κάποιου είδους «window dressing»
ενόψει της επερχόμενης λήξης του χρηματιστηριακού εξαμήνου. Για να αποκατασταθεί η τεχνική εικόνα του ΓΔ θα
πρέπει να αφήσει πίσω του τις 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 884 - 897 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), 904 και 920
μονάδες. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να κινηθεί προς τις 944 και τις 950 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση και
ιδιαίτερα αν παραβιαστούν οι 800, «καραδοκεί η καταπακτή» που οδηγεί προς τις 789 - 780 και 740 μονάδες.

Trastor: Ολοκληρώθηκε 
η διαδικασία συγχώνευσης
θυγατρικών

H Trastor AEEAΠ ανακοίνωσε ότι ολο-
κληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης
των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της
με επωνυμίες «Δωρίδα Κτηματική Ανώνυ-
μη Εταιρεία» και «Σύζευξις Εμπορική - Τε-
χνική - Ενεργειακή Και Κτηματική Μονο-
πρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ-
νης» (εφεξής οι «θυγατρικές») με την εται-
ρεία. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-
5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με
απορρόφηση των Θυγατρικών, οι οποίες
διαγράφονται από το Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο (ΓΕΜΗ) χωρίς να ακολουθήσει εκκα-
θάρισή τους, από την εταιρεία και ενοποί-
ηση των στοιχείων ενεργητικού και παθη-
τικού των ανωτέρω ανώνυμων εταιρειών
(εταιρείας και θυγατρικών).

Μονάδα της Profile 
εξαγόρασε η Liknoss
Η Liknoss ανακοινώνει την εξαγορά της
επιχειρηματικής μονάδας UTS TicketLink
της εταιρείας Profile. Η μεταβιβασθείσα
επιχειρηματική δραστηριότητα αφορά το
σύστημα κρατήσεων ακτοπλοϊκών εισιτη-
ρίων UTS TicketLink και το λογισμικό δια-
χείρισης τελωνειακών εργασιών. Η συμ-
φωνία περιλαμβάνει τη μεταφορά συμβά-
σεων πελατών, εργαζομένων, λογισμικού
και εξοπλισμού που εξυπηρετεί τις συγ-
κεκριμένες δραστηριότητες. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση της Profile, το deal έλαβε
χώρα έναντι 2,25 εκατ. ευρώ.

«Κόβει» και άλλες πτήσεις 
η EasyJet

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμη-
λού κόστους ΕasyJet ανακοίνωσε τη Δευτέ-
ρα ότι περικόπτει περισσότερες πτήσεις κατά
την καλοκαιρινή περίοδο για να βοηθήσει
στη διαχείριση λειτουργικών προβλημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων προ-
σωπικού σε υπηρεσίες εδάφους και πτήσε-
ων στο Γκάτγουικ του Λονδίνου και στο Άμ-
στερνταμ. Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι
αναμένει τώρα η χωρητικότητά της το τρίμη-
νο έως το τέλος Ιουνίου να ανέρχεται περί-
που στο 87% των επιπέδων του 2019 και το τέ-
ταρτο τρίμηνο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου να
διαμορφώνεται περίπου στο 90%, προσθέ-
τοντας ότι θα υπάρξει αντίκτυπος στα κόστη.

Σημαντικές διοικητικές αλλαγές με την προσθή-
κη του Marcel Constantin Cobuz στη διοικητική
ομάδα ανακοίνωσε ο Όμιλος Τιτάν. O Marcel Con-
stantin Cobuz εντάσσεται στον Τιτάνα από 1ης Ιου-
λίου 2022 ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ομίλου και από 15 Οκτωβρίου 2022 ως πρόεδρος
της Επιτροπής, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Παπα-
λεξόπουλο. Ο κ. Παπαλεξόπουλος θα διαδεχτεί τον
Τάκη Αράπογλου στη θέση του προέδρου του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με ισχύ από
1ης Ιανουαρίου 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο

Δ. Παπαλεξόπουλος συνεχίζει την οικογενειακή δέσμευση του βασικού μετόχου απέναντι στην εταιρεία με
ενεργή παρουσία σε αυτήν και σε σαφή διαμόρφωση της στρατηγικής και της αναπτυξιακής πορείας του ομί-
λου. Παράλληλα, ο Marcel Constantin Cobuz διαθέτει μακρά εμπειρία και εξειδίκευση σε τομείς-κλειδιά για
τη σύγχρονη τσιμεντοβιομηχανία, όπως είναι η έρευνα και το περιβάλλον. Πρόκειται ουσιαστικά για μια σα-
φή ενίσχυση της διοικητικής ομάδας του Τιτάνα σε μια κρίσιμη περίοδο με μεγάλες προκλήσεις.

Ελλάκτωρ: Ο Χρ. Παναγιωτόπουλος CEO της Άκτωρ

Προσπαθεί να αντιδράσει το χρηματιστήριο

Τιτάν: Ο M. Cobuz διαδέχεται τον Δ. Παπαλεξόπουλο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Ελλάκτωρ ΑΕ ανακοίνωσε ότι ο Απόστολος Τζάβελ-
λος αναλαμβάνει τη θέση του επιχειρησιακού διευθυν-
τή (chief operating officer) στη θυγατρική εταιρεία
Άκτωρ ΑΤΕ. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Άκτωρ ΑΤΕ
Χρήστος Παναγιωτόπουλος στο προσεχές Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας (θα πραγματοποιηθεί εντός της
επόμενης εβδομάδος) θα αναλάβει επίσης, εκτός του
προαναφερόμενου ρόλου του ως προέδρου, και καθή-
κοντα διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Άκτωρ
ΑΤΕ. Ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Άκτωρ ΑΤΕ Γεώργιος Κωτούλας παραμένει στην εταιρεία ως σύμβουλος Διοίκησης.
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Τ
ην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ
άλλων, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών. Ειδικότερα, η
ΓΣ αποφάσισε:

α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εται-
ρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση
μέρους του αποθεματικού από τον λογαριασμό «Δια-
φορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξη-
ση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το πο-
σό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ.

β) Την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με
αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης
μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38
ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κε-
φαλαίου της σε μετόχους με καταβολή μετρητών,
ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. 

γ) Την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το
Διοικητικό Συμβούλιο. 

δ) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατι-
κού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

Εμπορική συνεργασία και
εκπτώσεις από Hellas Direct
και ΗΡΩΝ

Νέο κατάστημα JYSK 
στην Πτολεμαΐδα

Το δίκτυο κατα-
στημάτων της στην
ελληνική αγορά
διευρύνει περαι-
τέρω η σκανδινα-
βική αλυσίδα ει-
δών σπιτιού JYSK.
Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,
αύριο ανοίγει το νέο κατάστημα JYSK στην
Πτολεμαΐδα. Η JYSK άνοιξε το πρώτο της κα-
τάστημα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του
2015. Στα χρόνια που ακολούθησαν η JYSK
προχώρησε σε εντατική ανάπτυξη του δι-
κτύου της, που με το νέο κατάστημα στην
Πτολεμαΐδα θα αριθμεί πλέον 50 φυσικά κα-
ταστήματα στην Ελλάδα. Παράλληλα, λει-
τουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr,
που αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα ανάπτυ-
ξης τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και
συνεχίζει να συμμετέχει με ποσοστό άνω
του 10% στον συνολικό τζίρο της εταιρείας.

Ολοκληρώθηκε το Project Future
Junior της Τράπεζας Πειραιώς

Ολοκληρώθηκε το Project Future Junior
με τις βραβεύσεις των ομάδων μαθητών και
μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου από σχο-
λεία όλης της Ελλάδας, που διακρίθηκαν στην
εκπόνηση καινοτόμων e-commerce proj-
ects, τα οποία εμπνεύστηκαν από τους 17 στό-
χους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το πρό-
γραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπε-
ζας Πειραιώς απευθύνθηκε σε νέους από 14
έως 17 ετών και τους έδωσε την ευκαιρία να
αναπτύξουν δεξιότητες του αύριο, να εξοι-
κειωθούν με τις έννοιες και πρακτικές του
σύγχρονου επιχειρείν και να διευρύνουν τους
ορίζοντές τους σχετικά με τις δυνατότητες
επιλογής επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε
σύγχρονους τομείς απασχόλησης, σε συνερ-
γασία με το Junior Achievement Greece..

Η Lamda και η παραλία 
του Αγίου Κοσμά
Καθαρή θάλασσα, αμμουδιά μήκους 300
μέτρων, ολοκαίνουργιες ομπρέλες, ναυα-
γοσώστης από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βρά-
δυ, μόνιμο συνεργείο καθαρισμού αλλά και
χημικές τουαλέτες. Και όλα αυτά δίχως κα-
μία χρέωση, σε μια εποχή που ακόμη και
ο… αέρας που αναπνέουμε έχει ακριβύνει.
Δεν είναι επιστημονική φαντασία αλλά
πράξη στην παραλία που άνοιξε και φέτος
για δεύτερη συνεχή χρονιά η Lamda Devel-
opment στον Άγιο Κοσμά. Η παραλία πλή-
ρως ανακαινισμένη και πεντακάθαρη άνοι-
ξε την 1η Ιουνίου. 

Νέα επένδυση 
από τη Μέλισσα - Κίκιζας

Το καθετοποιημένο συγκρότημα μύλου-
μακαρονοποιείου της εταιρείας Μέλισσα -
Κίκιζας, το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα, κα-
λύπτει έκταση 85 στρεμμάτων και είναι σήμε-
ρα το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. 

Ωστόσο, οι υποδομές αυτές θα επεκτα-
θούν περαιτέρω. Η επένδυση ύψους 5,6
εκατ. ευρώ θα ενισχυθεί κατά 1,9 εκατ. ευρώ
από τον αναπτυξιακό νομό με τη μορφή της
φορολογικής απαλλαγής.

Ιατρικό Αθηνών:
Επιστροφή κεφαλαίου
0,07 ευρώ ανά μετοχή

Τα Coffeeway εισέρχονται 
στην αγορά HoReCa

Η Cafetex, μια
από τις μεγαλύτε-
ρες βιομηχανίες
επεξεργασίας κα-
φέ στην Ελλάδα,
ιδιοκτήτρια των
γνωστών μαρκών
υψηλής ποιότητας
Coffeeway και
Brazita, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη ΧΕ-
ΛΙΤΤΑ, εταιρεία διανομής καφέ στον χώρο της
εστίασης, για τη διάθεση των προϊόντων της στην
αγορά HoReCa. Με πρωταρχικό σκοπό την ευρεία
και ταχύτερη τοποθέτηση των προϊόντων της, η
Cafetex επενδύει στη στρατηγική συνεργασία με τη
ΧΕΛΙΤΤΑ, αξιοποιώντας το υπάρχον πανελλήνιο δί-
κτυο συνεργατών, καθώς επίσης και την πολυετή
εμπειρία της τελευταίας στον συγκεκριμένο χώρο.
Το φιλόδοξο project στοχεύει στην αλλαγή των δε-
δομένων στον χώρο της καφεστίασης και στη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως σημειώνει η
σχετική ανακοίνωση.

Έκπτωση 10% εξασφαλίζει στους πελάτες
της η Hellas Direct μέσω της συνεργασίας της
με την ΗΡΩΝ, την κορυφαία εταιρεία παραγω-
γής και προμήθειας ενέργειας. Συγκεκριμέ-
να, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
οι πελάτες της ΗΡΩΝ έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα είτε να ασφαλίσουν για πρώτη φορά είτε
να ανανεώσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό
τους στη Hellas Direct για το αυτοκίνητό τους
αλλά και τα αυτοκίνητα των μελών της οικογέ-
νειάς τους και να πετύχουν έκπτωση 10%. Η
συνεργασία μόλις ξεκίνησε και το σύνθημα
είναι: «Μπες στην πρίζα!». Η προσφορά ισχύει
για κάθε νέο συμβόλαιο ασφάλειας αυτοκινή-
του και για ανανεώσεις ήδη υφιστάμενων
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με ελάχιστη
διάρκεια συμβολαίου τους έξι μήνες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Α
πό καταβολής Μουντιάλ, το
1930, ένα μεγάλο δίλημμα
που ακόμα δεν έχει απαντη-
θεί είναι το «to sex or not to

sex» («ναι ή όχι στο σεξ») για τους
διεθνείς ποδοσφαιριστές που παίρ-
νουν μέρος στη διοργάνωση.

Στο Κατάρ, πάντως, που θα φιλοξε-
νήσει το Μουντιάλ 2022 τον προσεχή
χειμώνα (21 Νοεμβρίου με 18 Δεκεμ-
βρίου), υπάρχει ρητή απαγόρευση.
Όχι για τους ποδοσφαιριστές, αλλά
για τους επισκέπτες! Όποιος συλλαμ-
βάνεται να κάνει one night stand, θα
τιμωρείται με φυλάκιση έως και επτά
χρόνων, σύμφωνα με τους νόμους της
χώρας. Οι νόμοι τους είναι αυστηροί
και θα εφαρμόζονται χωρίς εκπτώ-
σεις, όπως ανέφερε η βρετανική

εφημερίδα «Daily Star». Το σεξ επι-
τρέπεται μόνο στους παντρεμένους!

Φυσικά, αν η αστυνομία του Κατάρ
συλλάβει δυο ανθρώπους του ιδίου
φύλου να κάνουν σεξ, οι ποινές είναι
σαφώς μεγαλύτερες. Σε αυτήν τη χώ-
ρα οι «αργυρώνητοι» της FIFA έδω-
σαν τη διοργάνωση. Και φυσικά, χω-
ρίς να εξετάσουν κανένα πρωτόκολ-
λο ζωής, αφού τυφλώθηκαν από το
χρήμα των δωροδοκιών. Ουδείς δια-
μαρτυρήθηκε. Ούτε καν από τις κατα-
δίκες ανθρώπων της Εκτελεστικής
Επιτροπής της FIFA, επειδή δωροδο-
κήθηκαν να επιλέξουν το Κατάρ ως
διοργανώτρια χώρα.

Η εφημερίδα γράφει σχετικά, επι-
καλούμενη μαρτυρία ενός μυστικού
πράκτορα: «Το σεξ είναι… εκτός με-

νού, εκτός αν έρχεστε ως ομάδα συ-
ζύγων. Σίγουρα δεν θα υπάρχουν one
night stands σε αυτό το τουρνουά.
Πραγματικά δεν θα γίνει κανένα
πάρτι. Όλοι πρέπει να προσέχουν,
εκτός αν θέλουν να ρισκάρουν να
πάνε στη φυλακή. Υπάρχει ουσιαστι-
κά απαγόρευση του σεξ σε ισχύ στο
φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώ-
τη φορά. Οι οπαδοί πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι». 

Κατά πώς επισημαίνει η εφημερί-
δα, μόλις έγινε γνωστό το θέμα με το
Κατάρ, πολλές οργανώσεις ανά τον
κόσμο ξεκίνησαν αγώνα για μποϊκο-
τάζ του Μουντιάλ και καλούν τους κα-
τόχους των εισιτηρίων να τα επιστρέ-
ψουν. Το όλο θέμα έρχεται ως συνέ-
χεια ενός άλλου, ακόμα μεγαλύτερου,

φυσικά. Πριν από έξι μήνες περίπου,
ο «Guardian» είχε δημοσιεύσει ένα
ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο 6.500
αλλοδαποί εργάτες στο Κατάρ έχουν
χάσει τη ζωή τους από τις άθλιες συν-
θήκες δουλειάς και διαβίωσης. Κυ-
ρίως Πακιστανοί, Ινδοί, από το Νεπάλ
κ.λπ. Οι Γερμανοί και οι Νορβηγοί διε-
θνείς κατήγγειλαν το γεγονός. Κανέ-
νας άλλος, ωστόσο. Διότι το χρήμα
βουλώνει στόματα.

Μουντιάλ
Σεξ; 7 χρόνια φυλακή!

Απίστευτα πράγματα
δημοσιεύει η «Daily Star»
για τους επισκέπτες 
στο Κατάρ



Η
«επίσημη αγαπημένη» των
Ελλήνων φιλάθλων, Εθνική
ομάδα μπάσκετ, θα πορεύε-

ται στις επιτυχίες με την Εθνική
Ασφαλιστική, η οποία ανέλαβε επί-
σημος χορηγός όλων των αντιπρο-
σωπευτικών συγκροτημάτων. 

Έτσι, η Εθνική μπάσκετ με μακράν
το καλύτερο ρόστερ όλων των επο-
χών απέκτησε τον καλύτερο οικονο-
μικό… κόουτς, ενόψει του Euroba-
sket του Σεπτεμβρίου. Τη μεγαλύτε-
ρη εγχώρια ασφαλιστική εταιρεία,
που στέκεται αρωγός στον αθλητι-
σμό, τις τέχνες και τον πολιτισμό και
με όνομα βαρύ σαν ιστορία. «Όλοι
εμείς στην Εθνική Ασφαλιστική
ενώνουμε τη δύναμή μας με αυτήν
της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ»,
τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της
Εθνικής Ασφαλιστικής Σταύρος
Κωνσταντάς. Και ο πρόεδρος της

ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος πρόσθεσε:
«Δύο μεγάλες Εθνικές ενώνουν τις
δυνάμεις τους και αυτή η σύμπραξη
τόσο από πλευράς δυναμικής όσο
και ταύτισης… ονομάτων δημιουρ-
γεί άνεμο αισιοδοξίας. Ως οργανι-

σμός, η Εθνική Ασφαλιστική έχει
αποδείξει με πλήθος δράσεών της
την υποστήριξη που παρέχει σε φο-
ρείς που προσφέρουν στην κοινωνία
και η “επίσημη αγαπημένη” των Ελ-
λήνων είναι ένας από αυτούς». 

Η   Εθνική Ασφαλιστική στην Εθνική μπάσκετ Λεφτά από το στοίχημα
Με απόφαση της κυβέρνησης, οι ομάδες της

Super League 1 και της Super League 2 θα μοι-
ραστούν 30 εκατ. ευρώ από το στοίχημα. Τα
χρήματα αυτά αναλογούν για όλο το 2022 και η
καταβολή τους θα γίνει σε περίπου έναν μήνα
από σήμερα. Αντιστοιχούν στα κέρδη των παι-
κτών και δεν είναι ποτέ στάνταρ, παρά αυξομει-
ώνονται. 

Χωρίς «4», «7» και «13»

Στη νεότευκτη «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά»
δεν υπάρχουν θύρες με τους αριθμούς

«4», «7» και «13»! Γιατί; Διότι η θύρα
«4» είναι των οργανωμένων οπαδών
του ΠΑΟΚ, η «7» των οργανωμένων

του Ολυμπιακού και η «13» αυτών του
Παναθηναϊκού. Δεν χειροκροτήθηκε η

συγκεκριμένη κίνηση.

Σταϊκούρας -
Βεσυρόπουλος… 3-2

Ο Λαμιώτης υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας παρακολούθησε μαζί με τον Βεροι-
ώτη υφυπουργό του Απόστολο Βεσυρόπουλο το
δεύτερο μπαράζ Λαμία - Βέροια 1-1 στην πρω-
τεύουσα της Φθιώτιδας. 

Το τελικό 1-1 ήταν σκορ παραμονής για τη Λα-
μία στη Super League 1, καθότι στο πρώτο μπα-
ράζ, στη Βέροια, η Λαμία είχε νικήσει 2-1. Οι Μα-
κεδόνες αποχώρησαν με πολλά παράπονα από
τη διαιτησία και των δύο μπαράζ.

Απανθρακωμένος 
ο VIP broker

Μια περίεργη υπόθεση ερευνά η ιταλική αστυ-
νομία. Βρέθηκε απανθρακωμένος ύστερα από
πρόσκρουση σε τοίχο ο διάσημος VIP broker
Μάσιμο Μποτσίτσιο, που κατηγορούνταν για
απάτη 300 εκατ. ευρώ εις βάρος των προπονη-
τών Μαρτσέλο Λίπι και Αντόνιο Κόντε. Εκείνη
την ημέρα είχε δικαστήριο στη Ρώμη. Η αστυνο-
μία εξετάζει το ενδεχόμενο να ήταν άλλος στη
μηχανή και όχι ο Μποτσίτσιο. 

Γήπεδο 1 εκατ. θεατών!
Ένα γήπεδο-μακέτα, που θα μπορεί να χωρέσει μέσα ολόκληρη
τη... Θεσσαλονίκη, σχεδίασε ο Αμερικανός καλλιτέχνης Πολ
Φάιερ. Η χωρητικότητα του γηπέδου για το αμερικανικό
ποδόσφαιρο είναι… 1 εκατομμύριο θεατές! Αφορμή για να
σχεδιάσει αυτό το γήπεδο ο Φάιερ αποτέλεσε ένα δημοσίευμα
περί «κολασμένης εξέδρας». Παρουσίασε το έργο του με
ονομασία «Vitruvian Experiment», το οποίο έχει 13 διαζώματα. 

«Έρωτας, 
όχι σεξ» από 
την Άννα Μαρία

Η Άννα Μαρία Μάρκοβιτς, σέντερ φορ της ελβετικής Γκρασχόπερς, είναι μακράν η πιο όμορφη
ποδοσφαιρίστρια, αλλά δεν της άρεσε ένας χαρακτηρισμός του Τύπου και το κατήγγειλε. Την
αναφέρουν ως «την πιο σέξι». Και η Άννα των 620.000 followers απάντησε ότι δεν είναι
μεγαλωμένη από την οικογένειά της με το σεξ αλλά με τον έρωτα. Πρωτότυπη απάντηση. Διότι
αυτές οι ηλικίες διέγραψαν από το λεξιλόγιό τους τη λέξη «έρωτας».
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Μ
ετά τη μακροχρόνια λαμπρή πορεία
με τις συγκλονιστικές παραστάσεις,
το Θέατρο Πρόβα υπόσχεται άλλη
μία άκρως αποκαλυπτική, σπαρτα-

ριστή σάτιρα του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Συμμε-
τέχοντας στον εορτασμό του έτους Καμπανέλλη,
ανεβάζει την παράσταση «Τα τέσσερα πόδια του
τραπεζιού», από την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, για
περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο μοναδι-
κής αισθητικής ανοιχτό θέατρο του Μουσείου
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωστό ως
«Οικία Κλεάνθους» ή «Παληό Πανεπιστήμιο»,
στην Πλάκα. 

Στη διαχρονική, κωμικοτραγική κοινωνική σάτι-
ρα πρωταγωνιστούν οι εξαιρετικοί Μαίρη Ραζή και
Σωτήρης Τσόγκας υπό τη σκηνοθετική ματιά του
Παντελή Παπαδόπουλου, τη μαεστρία του μουσι-
κού Διονύση Τσακνή, ενώ τα ενδυματολογικά, που
σε μεταφέρουν στην ελληνική μεταπολιτευτική
περίοδο, έχει επιμεληθεί η Λαμπρινή Καρδαρά.

«Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» είναι ο αντί-
ποδας του κόσμου της «Αυλής των θαυμάτων».
Το έργο γράφτηκε το 1978 και παρουσιάστηκε
από το Θέατρο Τέχνης. Η πλοκή του είναι πολύ
απλή. Ειδικότερα, επτά αδέλφια, επτά κληρονό-

μοι μιας μεγάλης βιομηχανικής επιχείρησης,
βρίσκονται κάτω από την τυραννική αθανασία
ενός εφτάψυχου πατέρα, που, μολονότι είναι σε
μόνιμη αφασία, διατηρεί το 51% των μετοχών του.
Τα αδέρφια τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί όλα
θέλουν να ηγηθούν και να αναλάβουν τη διεύ-
θυνση της εταιρείας. Οι ανελέητες ραδιουργίες
και οι λυσσαλέοι καβγάδες που γίνονται συνέ-
χεια ανάμεσά τους οδηγούν στην αλληλοεξόντω-
σή τους. Τελικά διαπιστώνουν ότι κυνηγούν και
επενδύουν σε ένα μέλλον που δεν το ορίζουν.
Άραγε οι διάφορες κωμικοτραγικές καταστάσεις
που ζουν θα συμβάλουν στη συμφιλίωσή τους ή
θα επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις;

Η επιλογή του έργου
Το Θέατρο Πρόβα έχει διαγράψει μια μακρο-

χρόνια πορεία παρουσίασης θαυμάσιων ελληνι-
κών θεατρικών έργων. Φέτος, για άλλη μία φορά
η προσοχή του στρέφεται στη νεοελληνική δρα-
ματουργία ανεβάζοντας τη νέα παραγωγή «Τα
τέσσερα πόδια του τραπεζιού», ένα από τα ση-
μαντικότερα έργα της ελληνικής μεταπολιτευτι-
κής περιόδου. Πρόκειται για το έργο με την υπο-
γραφή του «πατριάρχη του ελληνικού θεάτρου»

Ιάκωβου Καμπανέλλη. Με αφορμή τη διαμάχη
για την κληρονομιά μιας μεγάλης βιομηχανικής
επιχείρησης, το έργο καταγράφει με συγκλονι-
στικό αλλά και διαχρονικό τρόπο την απληστία
των ανθρώπων και την ακόρεστη δίψα τους για
εξουσία και πλούτο. 

Το πιο αξιοσημείωτο, όμως, σε αυτό το έργο εί-
ναι ότι γράφτηκε το 1978 αλλά μοιάζει σαν να
γράφτηκε σήμερα. Αυτό αποτελεί και το μέγα
επίτευγμα του Καμπανέλλη, ο οποίος στέκεται
στην κορυφή της νεότερης ιστορίας του θεάτρου.
Δεν είναι τυχαίο που οι σύγχρονοί του συγγρα-
φείς αλλά και οι νεότεροι τον αποκαλούν «γενάρ-
χη του ελληνικού θεάτρου».

Μια σπαρταριστή, αποκαλυπτική
σάτιρα του Ιάκωβου Καμπανέλλη
στο Μουσείο Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών -
Έναρξη παραστάσεων 
Τρίτη 28 Ιουνίου

«Τα τέσσερα πόδια 
του τραπεζιού»



Έπιασε «Σασμό»!

Σατιρίζει, χορεύει, τραγουδά, ενθουσιάζει με
τη σκηνική του παρουσία και τις μεταμορφώ-
σεις! Ο χαρισματικός Τάκης Ζαχαράτος, ο καλλι-
τέχνης με τα χίλια πρόσωπα, ξεκινά περιοδεία
με τη νέα παράσταση « Έλα μέσ’ στην αγκαλιά
μου» όπου θα μιμηθεί αγαπημένα πρόσωπα της
showbiz αλλά και τηλεοπτικούς αστέρες που
μας απασχόλησαν τη σεζόν που φεύγει. Ανάμε-
σά τους, η Μαρία Τζομπανάκη από τη σειρά «Σα-
σμός», την οποία ο showman υποδύεται εκπλη-
κτικά (και εμφανισιακά) όπως φαίνεται και στη
φωτογραφία που ανάρτησε!

Η κόρη της μαμάς

Συγκινητική αφιέρωση της Νατάσας Σκαφίδα
στη μητέρα της. Η σύζυγος του Γιάννη Βαρδή πό-
σταρε φωτογραφία με τη μαμά της Έρη Αναγνω-
στοπούλου, στην οποία έχει ιδιαίτερη αδυναμία:
«Είσαι η καλύτερή μου φίλη και εύχομαι να σου
μοιάσω έστω και στο ελάχιστο. Ελπίζω μια μέρα
τα παιδάκια μου να βλέπουν σε μένα ό,τι εγώ σε
σένα. Είμαι 34 χρόνων κι όμως ακόμα υπάρχουν
μέρες που έχω την ανάγκη να τρέξω στην αγκα-
λιά σου. Σ’ αγαπάω, μανούλα μου!». 

Μία μία μετράει τις ημέρες
μακριά από την οικογένειά του ο
Πέτρος Πολυχρονίδης. Ο πα-
ρουσιαστής βρίσκεται στην
Καμπότζη για τα γυρίσματα του
ταξιδιωτικού ριάλιτι «Asia Ex-
press», νοσταλγώντας τα αγα-
πημένα του πρόσωπα στην πα-
τρίδα: «Έσπασα ένα προσωπικό
μου ρεκόρ. Σαράντα μέρες σερί
εκτός Ελλάδος μακριά από τα
παιδιά μου. Τώρα πλέον εκτιμώ
απείρως περισσότερο αυτούς
που δουλεύουν στα βαπόρια.
Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ».

Έσπασε το ρεκόρ

Ν
ωρίς νωρίς ξεκίνησε διακοπές η Σόφη Πασχάλη. Η γυμνά-
στρια επέλεξε την όμορφη Σαντορίνη για ηρεμία, χαλάρω-
ση και φιλοσοφικό διαλογισμό περί ζωής και αποφάσεων,

σκέψεις που μοιράστηκε δημόσια με τους followers της: «Λένε ότι
το μαγικό δεν μπορεί να είναι πραγματικό και ότι το πραγματικό δεν
μπορεί να είναι μαγικό. Κι όμως! Μπορούμε να μεταβούμε σε έναν
νέο χώρο εμπειριών όταν είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε τη ζωή
που έχουμε συνηθίσει. Η ευτυχία είναι συνήθεια. Δεν αγοράζεται.
Είναι ψυχολογική κατάσταση. Έχεις την ελευθερία να την επιλέ-
ξεις. Ο νους είναι σαν ένας κήπος. Ό,τι φυτεύεις θα βλαστήσει. Χα-
μογέλασε από τα βάθη του μέσα σου με την καρδιά σου και δες τι
και ποιον βλέπεις. Εκεί που χαμογελάς εκεί ανήκεις! Πώς μετα-
φράζεται στην πράξη; Αγάπησε αυτό που θες περισσότερο από αυτό
που φοβάσαι. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση. Ειλικρίνεια!».

Και συγγραφέας! 
Με μεγάλη χαρά, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανακοίνωσε την κυκλο-
φορία του νέου βιβλίου του με τίτλο «Ξενοδοχεία». Ο αγαπημέ-
νος τραγουδοποιός, εκτός από τους στίχους και τις συνθέσεις,
διαθέτει και συγγραφικό ταλέντο, καθώς αυτό είναι το τέταρτο
κατά σειρά μυθιστόρημά του: «Δεκατέσσερις ιστορίες, κάποιες
αληθινές, κάποιες πιθανές, κάποιες απίθανες. Εύχομαι να σας
κάνουν καλή συντροφιά. Καλή ανάγνωση, παίδες!».

Οικογενειακές διακοπές στην Ισπανία για
την Καλομοίρα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια
με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη και τα
τρία παιδιά τους ταξίδεψε από την Αμερική
στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, απολαμ-
βάνοντας βόλτες στα πιο διάσημα αξιοθέα-
τα. «Δεν χορταίνω τη Βαρκελώνη. Πραγμα-
τικά άφωνη», έγραψε με ενθουσιασμό η
γλυκιά μαμά, δημοσιεύοντας δεκάδες φω-
τογραφίες στον λογαριασμό της από την πιο
πολύχρωμη ισπανική πόλη.
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Διαλογισμός στη Σαντορίνη

Viva Barcelona



Δ
υστυχώς, παρά τις καμπάνιες ενημέρω-
σης για τις βλαβερές συνέπειες του κα-
πνού στην υγεία, το κάπνισμα για πολ-
λούς παραμένει μια ιδιαίτερα εθιστική

συνήθεια, με αίσθημα απόλαυσης στον καπνιστή.
Σε αυτή την αίσθηση βασίζεται και η μεγάλη του
διάδοση στον πλανήτη.

Η νικοτίνη, συνδεόμενη με υποδοχείς στον εγ-
κέφαλο, αφενός δημιουργεί τον εθισμό/εξάρτη-
ση και αφετέρου τα αισθήματα απόλαυσης. «Ο
καπνιστής και η καπνίστρια συνδυάζουν το κάπνι-
σμα του τσιγάρου με τη χαρά αλλά και με τη λύπη,
με το άγχος αλλά και με τη χαλάρωση, με την πα-
ρέα αλλά και με τη μοναξιά, με το φαγητό αλλά και
με το ποτό ή τον καφέ, με την έξοδο, με την τηλεό-
ραση, με τη δουλειά στον υπολογιστή, με την οδή-
γηση, με το πέρας της ερωτικής συνεύρεσης, με
όλη τη ζωή τους τελικά. 

Το τσιγάρο όμως, και ιδίως το φίλτρο και το
χαρτί του που σιγοκαίγεται, εκτός από τη νικοτίνη
περιέχει και πίσσα αλλά και άλλες τοξικές ουσίες,
όπως υδρογονάνθρακες, βενζοπυρένιο, μονοξεί-
διο του άνθρακα, οξείδια και εκατοντάδες ουσίες
που μακροπρόθεσμα καταστρέφουν το DNA των
κυττάρων», αναφέρει ο κ. Επαμεινώνδας Κοσμάς,
διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής. 

Δεκάδες είναι οι σοβαρές παθήσεις που οφεί-
λονται στο κάπνισμα. Καρκίνοι των βρόγχων και
των πνευμόνων, του λάρυγγα, του οισοφάγου, του
στόματος και του φάρυγγα, του στομάχου και του
εντέρου, του ουροποιητικού συστήματος κ.λπ.

προκαλούνται από το τσιγάρο. 
Σοβαρές και απειλητικές ασθένειες του καρ-

διαγγειακού συστήματος έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση με το κάπνισμα. Νοσήματα των πνευμό-

νων, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπά-
θεια, έχουν άμεση συσχέτιση με τη βλαβερή αυ-
τή συνήθεια. «Εκτός από τα σοβαρά προβλήματα
υγείας όμως, όλοι οι καπνιστές επιβαρύνουν και
την εξωτερική τους εμφάνιση. Αφυδάτωση δέρ-
ματος, πρόωρη εμφάνιση ρυτίδων στο πρόσωπο
και στον λαιμό, θαμπό χρώμα του δέρματος,
πρόωρη γήρανση, κιτρίνισμα δοντιών και νυ-
χιών, ουλίτιδα, συσσώρευση πλάκας και πέτρας
στα δόντια, κακοσμία στόματος, εξασθένηση τρι-
χών, τριχόπτωση, όλα αυτά που μπορούν να πε-
ριγραφούν ως επιτάχυνση των γηρατειών προ-
καλούνται από το κάπνισμα.

Η μείωση της αντοχής, η αδυναμία για άθληση,
η απώλεια γεύσης, οι διαταραχές του ύπνου, η
προβληματική στύση, η σεξουαλική ανικανότητα,
οι συχνές λοιμώξεις συμπληρώνουν το παζλ της
καταστροφικής δράσης του τσιγάρου», επισημαί-
νει ο ειδικός. Δυστυχώς, ο άνθρωπος ξεκινά το
κάπνισμα από την προεφηβική ή εφηβική ηλικία,
περιόδους της ζωής κατά τις οποίες ο φόβος της
αρρώστιας είναι ανύπαρκτος. Έτσι χτίζεται μια
ζωή γύρω από το κάπνισμα και την εξάρτηση. 
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Για πολλούς παραμένει μια
ιδιαίτερα εθιστική συνήθεια με
αίσθημα απόλαυσης στον καπνιστή

Μακρόχρονη θεραπεία
Δεδομένου ότι η καπνιστική συνήθεια
θεωρείται και είναι από μόνη της ασθέ-
νεια, η θεραπεία της (διακοπή καπνί-
σματος) γίνεται ιατρικά. Θέλει ιδιαίτε-
ρη προσέγγιση, κυρίως από ψυχολογι-
κή αλλά και από οργανική σκοπιά, πα-
ρακολούθηση της συμμόρφωσης του
καπνιστή, αντιμετώπιση της υποτροπής
αλλά και του συνδρόμου στέρησης από
τη νικοτίνη. «Αυτή η θεραπεία είναι μα-
κρόχρονη, απαιτεί εξατομικευμένη
προσέγγιση του ασθενούς/καπνιστή
και χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης με-
ταξύ του ιατρού και του καπνιστή. Δεν
θα ήταν παράλογο να ισχυριστεί κανείς
ότι οι πιο επιτυχημένοι ιατροί στη δια-
κοπή καπνίσματος είναι αυτοί που οι
ίδιοι υπήρξαν καπνιστές και κατάφε-
ραν να το διακόψουν. Ένας φανατικός
αντικαπνιστής ιατρός το πιθανότερο εί-
ναι να απωθήσει τον καπνιστή και να
οδηγήσει την όλη προσπάθεια σε απο-
τυχία», καταλήγει ο κ. Κοσμάς. 

Επαμεινώνδας Κοσμάς,
διευθυντής Πνευμονολογικής
Κλινικής

Πώς να κόψετε το κάπνισμα…



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)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο
σας δημιουργεί όλες τις προδιαγραφές
για να διεκδικήσετε με θάρρος κάποια
θέματα επαγγελματικά ή προσωπικά.
Πολύ έντονες οι αντιδράσεις σας, όταν
κάποιος θα εναντιωθεί στα ζητούμενά
σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάθε μέρα νιώθετε ότι τα δεδομένα αλ-
λάζουν, αλλά για εσάς κυρίως του τρίτου
δεκαημέρου οι εξελίξεις εντοπίζονται
στην προσωπική σας ζωή. Η Σελήνη σή-
μερα θα σας κάνει αρκετά ανήσυχους με
τα εργασιακά σας θέματα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα θα έχετε διάθεση να διασκεδά-
σετε, να φλερτάρετε αλλά και να βρεθείτε
κοντά σε αγαπημένους σας ανθρώπους.
Πολύ σύντομα θα έχετε καλά νέα για κά-
ποιο κοντινό σας πρόσωπο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ήλιος στο δικό σας ζώδιο σας δίνει
λάμψη και ανανεώνει την προσωπική
σας ζωή. Η Σελήνη σήμερα ενεργοποιεί
κάποια σημαντικά σχέδιά σας, που ακό-
μη και να μην προχωρήσουν άμεσα, θα
βάλετε τώρα τις γερές βάσεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες θα υπάρξει σήμε-
ρα μια ευκαιρία να ανανεώσετε κάποια
εργασιακή πρόταση που σας είχε γίνει
κατά το παρελθόν, ή να ταξιδέψετε, ή
ακόμη να κάνετε κάποια καλή συμφω-
νία. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Τους Παρθένους κυρίως του δεύτερου
δεκαημέρου θα απασχολήσουν σήμερα
εργασιακά θέματα αλλά και ορισμένες
οικονομικές υποθέσεις. Είναι καιρός να
φροντίσετε κάποιες από τις εκκρεμότη-
τές σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, η
Σελήνη απέναντι από το δικό σας δεκαή-
μερο σας δημιουργεί συναισθηματικά
ξεσπάσματα, αλλά και αλλοιώνει τις
συμπεριφορές των άλλων, κάτι που σας
βάζει σε σκέψεις. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Έχετε κουραστεί αρκετά με διάφορες
καταστάσεις, που μάλλον νιώθετε ότι
όσο αντιδράτε τόσο περισσότερο δυσκο-
λεύουν τα πράγματα για εσάς. Κρατήστε
κάποιες αποστάσεις από τους κινδύνους
και περιμένετε να γαληνέψουν οι συνθή-
κες πριν από κάθε σας αντίδραση.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα, που
η προσωπική σας ζωή έχει την τιμητική
της. Ανανεωθείτε και αναζητήστε τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα, κάνοντας πράγ-
ματα που θα σας απελευθερώσουν από
παλιά δεσμά.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η οικογένεια σήμερα θα σας απασχολή-
σει έντονα. Ίσως να είστε αναστατωμένοι
για κάποια θέματα που έχουν προκύψει,
αλλά πολύ σύντομα θα βρεθούν λύσεις.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα είστε γεμάτοι ενέργεια και πά-
θος για μια υπόθεσή σας. Μέσα από την
επικοινωνία, θα αναζητήσετε τη συναι-
σθηματική απόλαυση, αλλά και την ολο-
κλήρωση μιας πνευματικής εργασίας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια πολύ καλή στιγμή για να κάνετε κά-
ποιες αγορές, να φροντίσετε τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, αλλά και να ολοκλη-
ρώσετε μια νέα οικονομική συμφωνία.
Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνετε
απρόσεκτοι ή να ρισκάρετε κάτι πολύτι-
μο, με δυσάρεστα αποτελέσματα. 
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ΗΣελήνη σήμερα θα συνεχίσει την πορεία της στο
ζώδιο του Κριού, σε μια θέση αρκετά εξωστρεφή, όπου
χρειάζεται την ανανέωση και τα καινούργια
ξεκινήματα. Στο πρώτο ζώδιο της φωτιάς, το Φεγγάρι

αναζητά να πάρει αποφάσεις και να αψηφήσει τον κίνδυνο.
Προσοχή στους Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους, του
δεύτερου και τρίτου δεκαημέρου, καθώς έχουν αυξημένη
τάση για ατυχήματα. 



«Τ
ο φαινόμενο της Γαλλίας είναι πολύ
νωπό για να το αγνοήσουμε», είπε ο
πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης σε

μια αποστροφή του λόγου του (συνέντευξη στο
Capital.gr), αναδεικνύοντας την κρισιμότητα
του παράγοντα της αποχής για το τελικό αποτέ-
λεσμα και εντέλει για το μέλλον στη δεύτερη
ισχυρότερη χώρα της ΕΕ.

Σε αυτήν τη φράση πιθανότατα βρίσκεται και
το «κλειδί» των αποφάσεων για τον χρόνο διε-
ξαγωγής των εκλογών στη χώρα μας.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει με τη μέχρι
σήμερα πορεία του ότι αντιλαμβάνεται τα μηνύ-
ματα των καιρών, πολύ πριν αυτά εμφανιστούν
στον ορίζοντα. Για αυτό και είχε κρούσει έγκαι-
ρα τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για την πιθα-
νότητα ενίσχυσης των άκρων, σε μια καθοριστι-
κή και κρίσιμη στιγμή παγκοσμίως, όσο και για
το πού μπορεί να οδηγήσει η γενικευμένη απα-
ξία με την οποία μπολιάζουν συστηματικά τις
κοινωνίες οι δυνάμεις του λαϊκισμού. 

Η ιστορία της Γαλλίας είναι διδακτική. Αρκεί
να θέλουμε να πάρουμε τα μαθήματα. Ο Εμα-
νουέλ Μακρόν, ο ηγέτης που οραματίστηκε να
ηγηθεί της πολιτικής ατμομηχανής της Ευρώ-
πης στη μετά Μέρκελ εποχή, κέρδισε την ακρο-
δεξιά αντίπαλό του Λεπέν στις προεδρικές
εκλογές, προσφέροντας μια ανάσα ανακούφι-
σης στους ανά τη Γηραιά Ήπειρο λογικούς και
μετριοπαθείς πολίτες. Στον πρόσφατο, δεύτερο
γύρο των βουλευτικών εκλογών, όμως, η κατά-
σταση μεταβλήθηκε άρδην. Η Λεπέν αύξησε
θεαματικά τη δύναμή της, ενώ ο ηγέτης της

ακραίας Αριστεράς Μελανσόν αναδείχθηκε σε
επικεφαλής της γαλλικής αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης. Και το χειρότερο: Η γαλλική δημο-
κρατία κινδυνεύει και το χάος παραμονεύει στη
χώρα. 

Αν απαντηθεί επαρκώς και στέρεα το γιατί
οδηγήθηκε η Γαλλία σε αυτή την εξέλιξη, τότε τα
συμπεράσματα μπορεί να μετατραπούν σε χρή-
σιμα εργαλεία για όλες τις ευρωπαϊκές ηγεσίες
που μοιράζονται ανάλογα οράματα με τον Μα-
κρόν. 

Ο Γάλλος πρόεδρος επιδίωξε και πέτυχε την
επανεκλογή του ως εκφραστή μιας νέας πολιτι-
κής πρότασης, αποχαρακτηρισμένης πολιτικά,
επί της ουσίας. Έξω από τις κομματικές περιχα-
ρακώσεις. Βρέθηκε, ωστόσο, αντιμέτωπος με
ένα ανθρώπινο ποτάμι εκατομμυρίων ψηφοφό-
ρων, οι οποίοι, βουλιάζοντας στα προβλήματα
της καθημερινότητας, τις κάκιστες συνθήκες
διαβίωσης, τη φτώχεια και τον κοινωνικό απο-
μονωτισμό, ουδόλως ενδιαφέρονται για εμ-
πνευσμένα οράματα και εθνικές στρατηγικές. 

Για αυτό και απείχαν -ένας και πλέον στους
δύο Γάλλους δεν πήγε στις κάλπες- από την
εκλογική διαδικασία, την οποία εκλαμβάνουν
ως ελιτίστικη και ως εκ τούτου άχρηστη και
αποκρουστική, με αποτέλεσμα η σημαντικότε-
ρη στη σημερινή συγκυρία του πολέμου ευρω-
παϊκή χώρα να είναι αντιμέτωπη με την απόλυτη
αβεβαιότητα. 

Ποιοι ικανοποιήθηκαν από αυτήν τη δραματι-
κή εξέλιξη; 

Κατά κύριο λόγο, η Μαρίν Λεπέν, η οποία πέ-

τυχε για πρώτη φορά στην ιστορία την κοινο-
βουλευτική εκπροσώπηση της Ακροδεξιάς και
ταυτόχρονα, και σημαντικότερο, απενοχοποί-
ησε την Ακροδεξιά στη συνείδηση της γαλλικής
κοινής γνώμης με το «κατασκεύασμα» ότι η
απώλεια της πλειοψηφίας από τον Μακρόν εί-
ναι ήττα της παγκοσμιοποίησης!

Δεύτερον, ο Μελανσόν, διότι επένδυσε στη
λογική της ακυβερνησίας και του χάους και του
βγήκε. Απολύτως αδιάφορος για το πού μπορεί
να οδηγήσει η μη κανονικότητα που εδραιώθη-
κε στη Γαλλία από το βράδυ των εκλογών.

Τρίτον, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης διέκρινε
ήττα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών πίσω από
το αποτέλεσμα της γαλλικής κάλπης. Βεβαίως,
ο Μακρόν είναι ο ηγέτης που μαζί με τον Κυρ.
Μητσοτάκη πρότειναν και πέτυχαν την ίδρυση
του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ο Γάλλος πρό-
εδρος βρέθηκε στην αιχμή της προσπάθειας για
οικονομική ενίσχυση των κρατών-μελών της
ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και φυσικά,
είναι ο Ευρωπαίος ηγέτης που στηρίζει πιο κα-
θαρά και χωρίς περιστροφές την Ελλάδα έναντι
των κλιμακούμενων τουρκικών επιθέσεων.

Ορθώς, λοιπόν, ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν
πρέπει να παραγνωρίσουμε τη σημασία των
γαλλικών εκλογών, κυρίως ως προς το σκέλος
της αποχής. Οι καιροί είναι πονηροί και οι δυνά-
μεις που επενδύουν στο χάος αντί στην κανονι-
κότητα, στην αναταραχή αντί στα ήρεμα νερά,
καραδοκούν. Το μάθημα δόθηκε. Είναι στα χέ-
ρια μας να το αξιοποιήσουμε προς όφελος του
εθνικού συμφέροντος και ημών των ιδίων. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Οι καιροί είναι
πονηροί και 
οι δυνάμεις 
που επενδύουν 
στο χάος αντί 
στην κανονικότητα,
στην αναταραχή 
αντί στα ήρεμα νερά,
καραδοκούν 

Διδακτική η γαλλική κάλπη, 
αρκεί να πάρουμε τα μαθήματα


