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Σ
υνεχίζεται το θρίλερ με τα σιτηρά, καθώς πάνω
από 20 εκατομμύρια τόνοι παραμένουν εγκλω-
βισμένοι στην Ουκρανία. Και την ώρα που όλος
ο πλανήτης απειλείται από την επισιτιστική κρί-

ση, η οποία θα προστεθεί στην ενεργειακή που βιώνει
ήδη η Ευρώπη, με ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπει-
ες για κράτη και εκατομμύρια πολίτες, ο «σουλτάνος»
συνεχίζει τα αλισβερίσια του, με τις ρωσικές πλάτες. 

Χθες, ένα τουρκικό εμπορικό πλοίο απέπλευσε από
το λιμάνι της Μαριούπολης έπειτα από συνομιλίες ανά-
μεσα σε αντιπροσωπείες της Τουρκίας και της Ρωσίας
στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο
Άμυνας. «Μερικές ώρες μόνο μετά το τέλος της μακράς
συνεδρίασης, το τουρκικό φορτηγό (Azov Concord),
που περίμενε εδώ και μέρες, αναχώρησε από το ου-
κρανικό λιμάνι», συνέχισε η ανακοίνωση. Ήταν το πρώ-
το ξένο πλοίο που απέπλευσε από το λιμάνι της Μαρι-

ούπολης, και αυτό έφερε τουρκική σημαία… 
Είναι η λογική συνέχεια του θέματος που είχε αναδεί-

ξει με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της η «Political»: αυτή η
εκνευριστική και παρασκηνιακή τακτική που ακολου-
θούν οι Τούρκοι, οι οποίοι παρά τη συνεχή παραβατικό-
τητά τους, τις στρατιωτικές εκκαθαρίσεις εκτός συνό-
ρων, την παράνομη κατοχή κυπριακού εδάφους, την κα-
ταπάτηση κάθε έννοιας δικαιώματος στο κράτος του
Ερντογάν, καταφέρνουν να παίζουν τον ρόλο του διαμε-
σολαβητή στη μεταφορά σιτηρών στην ΕΕ με το αζημίω-
το. Όπως καταφέρνουν να είναι αντικείμενο… χαδιών
και γλυκόλογων από τον γραμματέα του ΝΑΤΟ, ανοχής
από την ΕΕ και την Ουάσιγκτον. 

Στο κομμάτι των σιτηρών που «καίει» τους πάντες,
τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται τετραμερής συ-
νάντηση, με αντιπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών,
της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Τουρκία για να ορ-

γανωθεί η μεταφορά τους μέσω της Μαύρης Θάλασ-
σας, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έρχονται
από την Τουρκία. 

Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για συμ-
φωνία, ώστε να ξαναρχίσουν οι εξαγωγές της Ουκρα-
νίας διά θαλάσσης, με αντάλλαγμα, όμως, τη διευκόλυν-
ση των ρωσικών εξαγωγών τροφίμων και λιπασμάτων.

Από την πλευρά της η Μόσχα αποποιείται κάθε ευθύ-
νη για την επισιτιστική κρίση, πετώντας το… μπαλάκι
στη Δύση για τις ελλείψεις σιτηρών εξαιτίας των κυρώ-
σεων που επέβαλε στο Κρεμλίνο. Όπως προειδοποιεί ο
ΟΗΕ, οι αναπτυσσόμενες χώρες απειλούνται με μεγά-
λων διαστάσεων λιμό, καθώς ήδη δυσκολεύονται να
θρέψουν τους πληθυσμούς τους. Και έχεις τον Ερντογάν
που προσπαθεί να βγάλει κέρδος από αυτήν τη λαίλαπα
για τον πλανήτη… 
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Σ
ε προεκλογικό φόντο διεξάγε-
ται πλέον η πολιτική αντιπαρά-
θεση ανάμεσα στην κυβέρνηση
και τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις ημερο-

μηνίες των εκλογών να δίνουν και να
παίρνουν. Ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας, που
ζητά επίμονα το τελευταίο διάστημα άμε-
ση προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία, τώ-
ρα βλέποντας πως υπάρχουν πιθανότη-
τες το αίτημα να γίνει αποδεκτό, άλλαξε
ρότα καλώντας εμμέσως ουσιαστικά τον
πρωθυπουργό να μη στήσει το φθινόπω-
ρο κάλπες. 

«Θέλω να σας πω τώρα με πολύ μεγάλη
ειλικρίνεια, αν κάποιοι συμβουλεύουν τον
κ. Μητσοτάκη ότι μπορεί να κερδίσει τις
εκλογές με βεβαιότητα, νομίζω ότι έχει
πάρα πολύ ανόητους συμβούλους», είπε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο συνέ-
δριο του ΣΕΤΕ.

Ωστόσο λίγο νωρίτερα είχε ταυτιστεί με
την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη πως
θα πρέπει να ολοκληρώνεται η τετραετία.
«Αποφάσισα να ολοκληρώσω τη θητεία
για θεσμικούς λόγους. Και κυρίως γιατί
πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή δημοκρατία
πρέπει να λειτουργεί με βάση κάποιους
κανόνες. Εντούτοις, δεν θέλω να ψέξω τον
κ. Μητσοτάκη που πάει σε εκλογές», είπε
ο Αλέξης Τσίπρας που δείχνει πλέον να
αμφιταλαντεύεται. Μία μέρα πριν, ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να ορίσει από τώρα
την ημερομηνία των εκλογών και υπηρε-
σιακό υπουργό Εσωτερικών. Το Μαξίμου
κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για παλαι-
οκομματικό τακτικισμό. «Έφτασε μάλιστα
στο σημείο, με την αντιθεσμική του τοπο-
θέτηση, να αφήσει άθλια, τραμπικού τύ-
που, υπονοούμενα για το σπουδαιότερο
κεκτημένο της μεταπολίτευσης, που είναι
η δημοκρατική ομαλότητα», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο Γιάννης Οικονόμου.

Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν
πως, κατά τη διάρκεια των τριών ετών και
των πρωτοφανών κρίσεων που εξακολου-
θούν να χτυπούν ολόκληρη την Ευρώπη, ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε σε καμία δημοσκό-
πηση να περάσει μπροστά, με τη διαφορά
ακόμη και σήμερα να παραμένει σε υψη-
λά επίπεδα.

Η εσωστρέφεια που επικρατεί στην
Κουμουνδούρου είναι ένα ακόμη σημαν-
τικό ζητούμενο, όπως και η διεύρυνση του
κόμματος, που δείχνει να έχει χάσει τη

μάχη του κέντρου, καθώς ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη διεκ-
δικούν τον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώ-
ρο, με τον πρωθυπουργό να εξακολουθεί
να έχει σημαντικότερα ερείσματα σε σχέ-
ση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Οι ημερομηνίες 
Παρά το γεγονός ότι η απόφαση για

πρόωρες εκλογές δεν έχει «κλειδώσει»
ακόμα, καθώς υπάρχουν μια σειρά από
αστάθμητους παράγοντες που μπορούν
να ανατρέψουν όλα τα δεδομένα, εντού-
τοις στα υπουργικά και τα βουλευτικά
γραφεία αρχίζουν να κυκλοφορούν ημε-
ρομηνίες. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν
το σενάριο πως ο πρωθυπουργός θα ανα-
κοινώσει την απόφασή του για τη διεξα-
γωγή πρόωρων εκλογών αμέσως μετά τον
Δεκαπενταύγουστο και οι κάλπες θα στη-
θούν στις 18 ή 25 Σεπτεμβρίου ή το αργό-
τερο στις 2 Οκτωβρίου.

Σε αυτές τις ημερομηνίες θα πρέπει να
υπολογίσουμε και το ενδεχόμενο δεύτε-
ρης εκλογικής αναμέτρησης, που είναι
και το πιο πιθανό να συμβεί λόγω της
απλής αναλογικής. Σε μια τέτοια περίπτω-
ση, οι δεύτερες κάλπες θα στηθούν στα
μέσα Νοεμβρίου.

«Ό,τι ήταν να ειπωθεί για τον χρόνο των
εκλογών, έχει ειπωθεί σε όλους τους τό-
νους και από τα πιο επίσημα χείλη και δεν
έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω
σε αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι, όταν μια κυ-
βέρνηση είναι στο τρίτο έτος της θητείας
της, η συζήτηση πυκνώνει, έτσι κι αλ-
λιώς», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Αστάθμητοι παράγοντες
Ωστόσο υπάρχουν τρία σοβαρά ενδεχό-

μενα τα οποία μπορούν να ανατρέψουν
όλους τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς,
όπως οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, που
λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρότερα προβλήματα
σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που συνέβη
πέρσι στη Βόρεια Εύβοια. Επίσης, ένα
«θερμό» επεισόδιο από την πλευρά της
Τουρκίας σαφώς θα αλλάξει την πολιτική
ατζέντα, αλλά και η πανδημία με τα κρού-
σματα συνεχώς να αυξάνονται δημιουργεί
νέα δεδομένα ενόψει του Σεπτεμβρίου.

Για αυτούς τους λόγους το Μαξίμου τη-
ρεί στάση αναμονής, ο πρωθυπουργός
σταθμίζει όλα τα δεδομένα, όπως και τις
τελευταίες μετρήσεις που θα πραγματο-
ποιηθούν στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυ-
γούστου, καθώς θα έχει αποτυπωθεί και
το κλίμα που θα επικρατεί στην κοινωνία
μετά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης
για τους λογαριασμούς στο ρεύμα και τα
καύσιμα.
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του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Ο Τσίπρας 
ζητά εκλογές 
και μετά
τις φοβάται

Τα σενάρια και οι
ημερομηνίες - Ποιοι 
οι αστάθμητοι παράγοντες
που μπορούν 
να ανατρέψουν 
τους κυβερνητικούς
σχεδιασμούς



ΠΕΜΠΤΗ 23 IOYNIOY 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

E
τοιμη για ένα σκληρό διπλωμα-
τικό πόκερ και πιθανώς για τη
συνέχιση του πολέμου νεύρων,
στον οποίο επιδίδεται εσχάτως

η Άγκυρα, είναι η Αθήνα ενόψει της Ευ-
ρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής σήμερα και
αύριο στις Βρυξέλλες, αλλά και της Συνό-
δου Κορυφής του ΝΑΤΟ την ερχόμενη Τε-
τάρτη και Πέμπτη στη Μαδρίτη. 

Κεντρική επιδίωξη της ελληνικής δι-
πλωματίας είναι να σχηματοποιηθεί στα
δύο κρίσιμα ορόσημα ένα ισχυρό και χω-
ρίς ρήγματα ανάχωμα απέναντι στην επι-
θετικότητα της Τουρκίας, ώστε να πεισθεί ο
Ταγίπ Ερντογάν να χαμηλώσει τους τόνους
και ως εκ τούτου την ένταση στο Αιγαίο. 

Οι δύο Σύνοδοι Κορυφής, ΕΕ και ΝΑΤΟ,
λαμβάνουν χώρα ύστερα από μία εβδομά-
δα έντονων παρασκηνιακών διπλωματι-
κών ζυμώσεων, κατά τις οποίες σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political» διεμηνύ-
θη στην Άγκυρα τόσο από Αμερικανούς
όσο και από Ευρωπαίους υψηλόβαθμους
αξιωματούχους ότι δεν θα γίνει ανεκτή
καμία απόπειρα προσβολής της κυριαρ-
χίας και της εδαφικής ακεραιότητας της
Ελλάδας. 

Στην Αθήνα, πάντως, δεν αιθεροβατούν,
παρακολουθούν στενά τις καθημερινές
πλέον προκλήσεις από την αντίπερα όχθη
του Αιγαίου και εμφανίζονται έτοιμοι για
παν ενδεχόμενο, ιδίως ενόψει της Συνό-
δου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, όπου συγκε-
κριμένες διαρροές από την Τουρκία εμ-
φανίζουν τον Ερντογάν έτοιμο να προ-
σποιηθεί το θύμα θέτοντας θέμα αθέτη-
σης των διεθνών συνθηκών από την πλευ-
ρά της Ελλάδας.

Πάντως, η διεθνής ανησυχία για τυχόν
ανάφλεξη στη νοτιοανατολική πτέρυγα του
ΝΑΤΟ αποτυπώνεται και στη δήλωση του
γενικού γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς
Στόλτενμπεργκ, ότι το ΝΑΤΟ έχει τον μη-

χανισμό να αποτρέψει ένα «θερμό» επει-
σόδιο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία,
όπως το έπραξε το καλοκαίρι του 2020.

Θετικό κλίμα στις Βρυξέλλες
Πάντως, η εκστρατεία διεθνοποίησης

της τουρκικής επιθετικότητας, την οποία
προωθεί με συνέπεια τις τελευταίες εβδο-
μάδες η ελληνική κυβέρνηση, φαίνεται να
βρίσκει ευήκοα ώτα στις Βρυξέλλες. Ενό-
ψει των σημερινών και αυριανών εργα-
σιών της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στις Βρυξέλλες, η Αθήνα δεί-
χνει να έχει επιτύχει μια μάλλον αυστηρή
για την τουρκική προκλητικότητα αναφο-
ρά στο κείμενο συμπερασμάτων. Συγκε-

κριμένα και βάσει των έως τώρα διαθέσι-
μων πληροφοριών, οι Ευρωπαίοι ηγέτες
καλούν την Τουρκία να προχωρήσει σε
αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο
αλλά και να σεβαστεί την κυριαρχία και
την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρα-
τών-μελών της Ένωσης. Η πολιτική αλλά
και ψυχολογική απόσταση των Ευρωπαί-
ων αξιωματούχων από την ηγεσία της Άγ-
κυρας καθρεφτίζεται και στη δήλωση του
γνωστού για τις φιλελληνικές του θέσεις
προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, που παρότρυνε
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει σο-
βαρά την επιβολή εμπάργκο στην πώληση
όπλων στην Τουρκία.

Ταυτόχρονα στην Τουρκία, ο Τύπος της
χώρας ούτε λίγο ούτε πολύ φθάνει στο ση-
μείο να εμφανίζει ως πρόκληση από την
πλευρά της χώρας μας την ύπαρξη οπλι-
σμού, εγκαταστάσεων και στρατιωτών σε
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η ελληνική διπλωματία
στοχεύει στις δύο Συνόδους
Κορυφής, ΕΕ και ΝΑΤΟ, να
δημιουργήσει ένα ισχυρό και
χωρίς ρήγματα ανάχωμα
απέναντι στην επιθετικότητα
της Άγκυρας

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Κρίσιμο 10ήμερο στα Ελληνοτουρκικά

Δένδιας: «Δεν θα ανεχθούμε καμία προσπάθεια 
καταπάτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επέμεινε μετά
τη συνάντησή του με τον Ούγγρο ομόλογό του στην Αθήνα πως
αναμένει από τους Ευρωπαίους εταίρους μας να εκφρά-
σουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αμέριστη
αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο, οι
οποίες υφίστανται εκ νέου τον τουρκικό αναθεωρητι-
σμό. Τόνισε, δε, πως η Ελλάδα λειτουργεί με ψυχραι-
μία και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις πρόνοιες του
Διεθνούς Δικαίου, ωστόσο, διευκρίνισε ότι η χώρα μας
δεν μπορεί να ανεχθεί καμία προσπάθεια καταπάτησης της
κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μάλιστα,
στο νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας αξιολογούν ως αξιοσημείωτη στροφή τη
δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας περί σεβασμού των συνόρων
και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών-μελών της Ένωσης, μιας χώρας που
δεν έχει κρύψει ποτέ τις φιλικές της διαθέσεις έναντι της Τουρκίας. 



Μ
προστά σε νέα κλιμάκωση
στα Ελληνοτουρκικά βρί-
σκονται Αθήνα και Άγκυρα,
με τον τουρκικό Τύπο να προ-

αναγγέλλει την έξοδο του τέταρτου πλω-
τού γεωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν»
στις 15 Ιουλίου. Όπως έχουμε αναφέρει
στην «Political», η ημερομηνία αυτή θεω-
ρείται κρίσιμη από πολλούς αναλυτές, κα-
θώς η περιοχή όπου θα στοχεύσει η Άγ-
κυρα θα φανερώσει τις προθέσεις της και
τη διάθεσή της για ευθεία «σύγκρουση»
με την Αθήνα.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες που
διαρρέουν από την τουρκική κυβέρνηση
αναφέρουν ότι το γεωτρύπανο θα ανα-
πτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν δι-
ευκρινίζεται, όμως, αν πρόκειται για την
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύ-
πρου ή περιοχές ελληνικού ενδιαφέρον-
τος, όπως το τμήμα νοτίως και ανατολικώς
της Κρήτης μέχρι το σύμπλεγμα της Μεγί-
στης που αμφισβητεί η Άγκυρα με το πα-
ράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Στην
Αθήνα, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει
μια επανάληψη του καλοκαιριού του 2020,
όταν οι δύο πλευρές έφτασαν μια ανάσα
από τη σύρραξη, έχοντας τους πολεμικούς
τους στόλους σε πλήρη ανάπτυξη.

«Πακέτο» με τους χάρτες 
Τα δημοσιεύματα των γειτόνων έχουν

πάρει «φωτιά» τις τελευταίες ώρες, με
μια ενορχηστρωμένη επικοινωνιακή επί-
θεση που επιχειρεί να συνδέσει το νέο
γεωτρύπανο με το αναθεωρητικό αφήγη-
μα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Σε κάθε
αναφορά για το πλωτό γεωτρύπανο εμ-
φανίζονται χάρτες με τις ανυπόστατες
διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, το
πρακτορείο Anadolu έφτασε στο όριο της
«κατασκοπείας», καταγράφοντας εικό-
νες με στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην
Ψέριμο, την οποία επισκέφθηκε πριν από
λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι
Τούρκοι κάνουν λόγο για ύπαρξη στοι-
χείων του πυροβολικού και βαρέος οπλι-
σμού στο νησί και υποστηρίζουν ότι συ-
χνά Έλληνες στρατιωτικοί κατασκευά-
ζουν φράγματα και οχυρωματικά έργα. Η
τουρκική προπαγάνδα, μάλιστα, ισχυρί-
ζεται ότι το νησί «ανήκει στην Τουρκία»
και η ύπαρξη της μεγάλης ελληνικής ση-
μαίας στο νοτιοανατολικό άκρο αποτελεί
προσπάθεια της Αθήνας να πείσει πως η

Ψέριμος είναι ελληνική. Η Αθήνα επιλέ-
γει να κρατά χαμηλούς τόνους, ενώ πα-
ρασκηνιακά γίνονται συνεχείς ενέργειες
για την ενημέρωση εταίρων και συμμά-
χων σχετικά με τις τουρκικές προκλή-
σεις. Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε χθες
τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πίτερ
Σίγιαρτο, με τον οποίο συζήτησε για τις
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και
τις παράνομες αιτιάσεις της Τουρκίας.
«Είμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας
αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρ-
χίας, μιας προσπάθειας σπίλωσης της ει-
κόνας της Ελλάδας αλλά και μιας προ-
σπάθειας αμφισβήτησης στο πεδίο, με
υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά εδάφη
και με παραβιάσεις του εναέριου χώρου
και των εθνικών χωρικών υδάτων», ανέ-
φερε στις κοινές δηλώσεις ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών.

Η ελληνική διπλωματία απαντά με
ψυχραιμία στις προκλήσεις, έχοντας ως
γνώμονα τον σεβασμό του Διεθνούς Δι-
καίου και του Δικαίου της Θάλασσας,

ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας,
«δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κα-
μία χώρα να μας προσβάλλει με ψευ-
δείς ειδήσεις».

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών
κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να
πράξουν το αυτονόητο, «αυτό που εμείς
διακηρύξαμε αμέσως μετά την εισβολή
στην Ουκρανία, δηλαδή τον σεβασμό
στο απαραβίαστο των συνόρων, στην
κυριαρχία όλων των κρατών και τον σε-
βασμό στις διεθνείς συνθήκες».

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στο
Μεταναστευτικό, τονίζοντας πως τα μη-
νύματα που έρχονται από τα μικρασιατι-
κά παράλια δεν είναι καλά, καθώς πα-
ρατηρείται μια νέα προσπάθεια εργα-
λειοποίησης από την Τουρκία. Ο διπλω-
ματικός μαραθώνιος για την ανάδειξη
των ελληνικών θέσεων θα συνεχιστεί
και το επόμενο διάστημα, με τη Σύνοδο
του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη να αποτελεί ορό-
σημο για τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρ-
κικά, ενώ σε αυξημένη επιχειρησιακή
ετοιμότητα παραμένουν οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις, ώστε να απαντήσουν άμεσα και
δυναμικά εφόσον απαιτηθεί.
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Προπαγάνδα και κατασκοπεία
από τα τουρκικά μέσα
ενημέρωσης που ελέγχει 
το καθεστώς Ερντογάν

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Με Ψέριμο και γεωτρύπανο
«ανεβάζουν» τη θερμοκρασία  
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Η
πιθανότητα εκλογών τον
Σεπτέμβριο συσπειρώνει
τον ΣΥΡΙΖΑ και ανανεώνει
την «ανθρωπογεωγραφία»

του κόμματος. Σε αλλαγές στην ομάδα
κρούσης του κόμματος ενόψει και των
εκλογών προχώρησε ο Αλέξης Τσί-
πρας. Ευθύνη δράσης ανέλαβαν 38
στελέχη, πολύ ή λιγότερο «μπαρουτο-
καπνισμένα», με στόχο να τρέξουν τον
προεκλογικό μαραθώνιο της Κου-
μουνδούρου.

Οι αλλαγές έχουν στόχο να τονώσουν
εσωτερικά και εξωτερικά τον ΣΥΡΙΖΑ, να
εκτινάξουν τα ποσοστά της Κουμουνδού-
ρου αλλά και να στήσουν ένα κυβερνητικό
πρόγραμμα για την περίπτωση που του
δοθεί η εντολή από τον λαό.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι... γκρίνιες
για την επιλογή προσώπων. «Με Μπίστη
συντονιστή της Επιτροπής Πολιτικού Σχε-
διασμού δεν παίρνεις εκλογές», τονίζουν
κύκλοι της Κουμουνδούρου, σχολιάζον-
τας τις αρμοδιότητες που μοίρασε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στα μέ-
λη της Πολιτικής Γραμματείας το μεσημέ-
ρι της Τρίτης.

Με το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, ο
Αλέξης Τσίπρας όρισε και τα μέλη της
Επιτροπής Ψηφοδελτίων, με τη Ράνια
Σβίγκου να ηγείται μαζί με τον Γιώργο Βα-
σιλειάδη και τον διευθυντή του γραφείου
του, Μιχάλη Καλογήρου.

Την ίδια ώρα, η δήλωση του Κυριάκου
Μητσοτάκη πως η χώρα δεν χρειάζεται
μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο
αλλά και το αίτημα Τσίπρα για διορισμό
υπηρεσιακού υπουργού Εσωτερικών και

προκήρυξη εκλογών ξεσήκωσαν τα κομ-
ματικά επιτελεία που ήδη έχουν μπει σε
προεκλογική ετοιμότητα. 

Τώρα υποδέχονται τα νέα μέλη
Στον ΣΥΡΙΖΑ υποδέχονται τα νέα μέλη

στις οργανώσεις μελών σε όλες τις γειτο-

νιές της χώρας, ενώ το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα και με το κλείσιμο των
ψηφοδελτίων τα στελέχη θα ξεκινήσουν
παρατεταμένες… περιοδείες, τουλάχι-
στον μέχρι τις αρχές Αυγούστου, όπου
εκεί θα προηγηθούν για ακόμη μια φορά
τα μπάνια του λαού. 

Ένας φίλος... ήρθε απόψε από τα παλιά 

Με Μπίστη στον πολιτικό
σχεδιασμό και με τον κύριο 
«αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες»
ονειρεύεται κυβέρνηση

Με το ΠΑΣΟΚ να κλείνει την πόρτα διπλοκλειδώνοντας
και με... σύρτη στη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσί-
πρας στέλνει τον... Ευκλείδη Τσακαλώτο να κάνει τη δου-
λειά και να βρει εταίρο! Η δουλειά του πρώην υπουργού
Οικονομικών είναι μάλλον να πλησιάσει τον προκάτοχό
του στην υπουργική θέση Γιάνη Βαρουφάκη με σκοπό να
καταφέρει να μαζέψει μέχρι τον Σεπτέμβρη τα κουκιά για
τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Πολύ έξυπνη κίνηση. Έστειλε αυτόν που του έφαγε τη
θέση να ρίξει γέφυρα συνεργασίας. Αν τα καταφέρει, θα εί-
ναι πραγματικά η πρώτη φορά που η Αριστερά αντί να διχα-
στεί θα ενωθεί», λένε σκωπτικά κύκλοι των ΠΑΣΟΚογενών
του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις δηλώσεις Τσακαλώτου και στις φήμες που θέλουν
την Κουμουνδούρου να κάνει άνοιγμα στο κόμμα του Γιάνη
Βαρουφάκη απάντησε με νόημα η Νέα Δημοκρατία. Όπως

ανέφερε με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Πειραι-
ώς, «το “μέτωπο” Τσίπρα - Βαρουφάκη, που με τις κατα-
στροφικές επιλογές του οδήγησε τη χώρα στο χείλος του
γκρεμού, ξανασυγκροτείται. Αυτός που λείπει είναι ο κ.
Καμμένος. Αλλά το 2022 δεν είναι 2015».

Η «γαλάζια» δήλωση-απάντηση δεν έμεινε αναπάντητη

από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος έκανε λόγο για
προπαγάνδα: « Ήξερα ότι η αντιληπτική ικανότητα των
στελεχών της ΝΔ είναι μειωμένη, ήξερα ότι θα κάνουν
προπαγάνδα με οτιδήποτε. Αλλά αν δεν κατανοούν ότι η
δημοκρατία σημαίνει να ακούς τη λαϊκή ετυμηγορία, αν
δεν κατανοούν ότι εμείς απευθύνουμε πρόσκληση σε
όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, τότε δεν κατανοούν τι
θα πει πολιτική».

Για όλα αυτά βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει τοποθε-
τηθεί και δεν αναμένεται να το πράξει. Άλλωστε, το «δια-
ζύγιο» με τον κ. Βαρουφάκη, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν
στην κυβέρνηση, δεν ήταν ιδιαίτερα αρμονικό. Η καρατό-
μηση του Γιάνη Βαρουφάκη είχε ως συνέπεια την κήρυξη
ενός άτυπου πολέμου, όπου ο ίδιος ο επικεφαλής του Μέ-
ΡΑ25 δεν σταμάτησε να εξαπολύει τα πυρά του απέναντι
στον πρώην «άσπονδο» φίλο του.

ΣΥΡΙΖΑ: Aυτοί που θα τρέξουν τις εκλογές
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Άλλο ένα σημάδι που δείχνει ότι ο
πρωθυπουργός σκέφτεται πολύ σο-
βαρά το ενδεχόμενο των εκλογών το
φθινόπωρο είναι η επιστροφή του ει-
δικού φόρου κατανάλωσης για τo πε-
τρέλαιο στους αγρότες, που ενώ την
ανέμεναν τον χειμώνα, τελικά η επι-
στροφή θα γίνει πριν από το τέλος
του καλοκαιριού. Η είδηση πέρασε
στα ψιλά, αλλά συζητήθηκε και στο
πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο. 

ΑΞΙΖΕΙ 

Επειδή έχουν ακουστεί πολλά το τελευ-
ταίο διάστημα, το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο
Επικρατείας της ΝΔ θα έχει σίγουρα μία
γυναίκα στις πρώτες πέντε εκλόγιμες θέ-
σεις. Ακούστηκαν διάφορα ονόματα,
όπως, πχ, εκείνο της Ματίνας Παγώνη, η
οποία μάλιστα έβαλε κατά της αναπληρώ-
τριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, το-
νίζοντας ότι δεν έχει ασχοληθεί με τον
συνδικαλισμό. Δεν είναι τυχαία αυτή η
δήλωση, διότι η αλήθεια είναι -και το ξέ-
ρει η Παγώνη- ότι το Μέγαρο Μαξίμου
έχει σε μεγαλύτερη εκτίμηση τη Μίνα
Γκάγκα, τη θεωρεί χαμηλών τόνων, εγ-
κρατή και αποτελεσματική. Αν στοιχημά-
τιζα για τη θέση της γυναίκας στο «γαλά-
ζιο» Επικρατείας, τα λεφτά μου θα τα πόν-
ταρα στη Μίνα Γκάγκα, παρόλο που εκεί-
νη θα προτιμούσε την Ευρωβουλή. Όμως,
οι ευρωεκλογές αργούν πολύ. Μέχρι το
2024 είναι πολύς ο καιρός.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Κορυφαίος κυβερνητικός αξιω-
ματούχος τόνιζε ότι μεγάλο ερω-
τηματικό για το Επικρατείας είναι η
τρίτη σε σειρά θέση του ψηφοδελ-
τίου, όπως ορίζει ο νόμος, διότι
εκεί πρέπει να μπει πρόσωπο που
σχετίζεται με τον απόδημο Ελληνι-
σμό, που να μπορεί να τραβήξει
κόσμο από την ελληνική ομογέ-
νεια. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει
σιγήν ισχύος για το θέμα. Όπως

μου είπε, διά της εις άτοπον απα-
γωγής έχει αποκλειστεί ο Αντώνης
Διαματάρης, πρώην υφυπουργός
Απόδημου Ελληνισμού, ο οποίος
παραιτήθηκε λόγω ψευδούς βιο-
γραφικού στα τέλη του 2019. Ένα
όνομα που έχει ακουστεί πολύ
στους διαδρόμους του Μαξίμου εί-
ναι αυτό του Μιχάλη Μπλέτσα, ο
οποίος είναι ερευνητής στο ΜΙΤ.
Ίδωμεν... 

Προς το τέλος Ιουλίου θα δει 
τα ψηφοδέλτια ο Μητσοτάκης

Μ
ια ενδιαφέρουσα πληροφορία μού έδωσε ένας παλαιός κοινοβουλευτικός,
καθώς πριν από λίγο καιρό ήπιε καφέ σε γνωστό μαγαζί της πλατείας Κο-
λωνακίου με τον Θανάση Νέζη, ο οποίος είναι παλαιός συνεργάτης του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη και έχει επιφορτιστεί με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ειδικά
την προσέλκυση νέων και ελπιδοφόρων στελεχών. Ο κ. Νέζης λοιπόν εκμυστηρεύ-
τηκε στον συνομιλητή του ότι ο πρωθυπουργός τού ζήτησε να έχει δει τη λίστα των
ψηφοδελτίων ολοκληρωμένη με τα προτεινόμενα ονόματα μέχρι τα τέλη Ιουλίου
και να έχει γίνει μια πρώτη διαλογή. Η δεύτερη διαλογή, όπως κατάλαβε, θα γίνει
στα τέλη Αυγούστου. Δεν χρειάζεται να είναι μάντης κάποιος για να καταλάβει τις
προθέσεις του για τις εκλογές… 

Συνάντηση με Τσούνη και γερουσιαστές
Μου λένε ότι επίκειται συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον

Ελληνοαμερικανό πρέσβη Τζορτζ Τσούνη στο σπίτι του πρώτου στα Χανιά. Ενδεχομένως
στην παρέα να προστεθούν και Αμερικανοί γερουσιαστές που προτιμούν την Ελλάδα και
ιδιαίτερα την Κρήτη για τις διακοπές τους. Υπενθυμίζω ότι αντιπροσωπεία γερουσια-
στών είχε κληθεί και στο τραπέζι της Ντόρας Μπακογιάννη που είχε κάνει προ δύο μη-
νών. Αν συμβεί πάντως, μόνο καλό θα κάνει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ειδικά
όταν γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή το Κογκρέσο θα ψηφίσει υπέρ ή κατά της αναβάθμι-
σης των τουρκικών F-16. 

Ερωτηματικό η θέση του απόδημου στο Επικρατείας

Τα κομματικά
τσαλιμάκια 
του Κατωπόδη
Η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημο-

κρατίας στον Βύρωνα είχε προγραμ-

ματίσει για χθες το απόγευμα πολιτική

συγκέντρωση στον χώρο του δημαρ-

χείου της πόλης με ομιλητή τον

υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη

Θεοδωρικάκο. Ο δήμαρχος της πόλης

κ. Κατωπόδης, αν και είχε συμφωνή-

σει στην παραχώρηση του χώρου στη

ΝΔ, τελικά διέθεσε τον χώρο για άλ-

λη... εκδήλωση, την κατάληψη του

χώρου από μια χούφτα... διαμαρτυρό-

μενους. Η συμπεριφορά του δημάρ-

χου, ο οποίος υποστηρίζεται από τον

ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεί κάθε δημοκρατικό

πολίτη, κάθε λογικό άνθρωπο. Αυτή

είναι στην πράξη η αντίληψή τους για

τη δημοκρατία. 

Τελικά η Τοπική Οργάνωση της ΝΔ

πραγματοποίησε κανονικά τη συγκέν-

τρωση σε κοντινό χώρο προκειμένου

να υπάρξει μια έμπρακτη απάντηση

στη συμπεριφορά αυθαιρεσίας και

αλαζονείας του δημάρχου. Για το περι-

στατικό έκανε σχετικό tweet ο υπουρ-

γός Προστασίας του Πολίτη: «Κανείς

δεν μπορεί να βάλει φραγμό στην

ελεύθερη πολιτική έκφραση στην πα-

τρίδα μας! Είμαστε δημοκρατική κοι-

νωνία και είμαστε η πλειοψηφία.

Ντροπή για τον Βύρωνα οι ανεύθυνες

και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις

του δημάρχου του».

Η Πάτρα στο επίκεντρο
Συνάντηση... πολλών εκατομμυρίων ήταν

αυτή μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών
Ανδρέα Κατσανιώτη και του αναπληρωτή
υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Νίκου Παπαθανά-
ση, αφού δόθηκε έμφα-
ση για δύο άμεσα έργα
που θα αλλάξουν την ει-
κόνα της Πάτρας. Το
πρώτο είναι η ανέγερση
του νέου Αστυνομικού
Μεγάρου Πάτρας, που
εντάχθηκε στη λίστα με
τα έργα ΣΔΙΤ που θα ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση το
προσεχές διάστημα. Το δεύτερο αφορά το
σχέδιο ανάπλασης του πρώην εργοστασίου
Χαρτοποιίας Λαδόπουλου, που θα συνδέσει
την παραλία με τον αστικό ιστό και θα αλλά-
ξει ριζικά την εικόνα της Πάτρας, καθώς
πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αστικής
ανάπλασης στη χώρα. 



Μεταπηδάω από το πολιτικό ρεπορτάζ στο
καλλιτεχνικό. Μου λένε ότι ο ηθοποιός Μά-
ριος Αθανασίου θα είναι υποψήφιος βου-
λευτής στις επικείμενες εκλογές με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Καλά, δεν πέφτω από τα σύννεφα. 

Ο άνθρωπος είχε κατέβει το 2019 με τη
«Δύναμη Ζωής» της Ρένας Δούρου και είχε
εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος, αν δεν
με απατά η μνήμη μου. Από το άλλο στρατό-
πεδο, εκείνο της ΝΔ, φουντώνουν οι φήμες
ότι τελικά θα είναι υποψήφιος ο τραγουδι-
στής Χρήστος Μάστορας, ο οποίος προ μη-
νών είχε συναντηθεί και με τον πρωθυ-
πουργό, θυμίζω… 

ΔΔιαβασμένος ο Σκέρτσος
στους γουναράδες 
της Καστοριάς

Διαβασμένος πήγε στη συνάντηση με
τους γουναράδες της Καστοριάς ο υπουρ-
γός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, αφού
γνώριζε από πρώτο χέρι τα προβλήματά
τους από το κλείσιμο των αγορών προς τη
Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 

Μάλιστα, ο στενός συνεργάτης του πρω-
θυπουργού μετέφερε στους γουνοποιούς
την υπόσχεση της κυβέρνησης ότι «θα στη-
ρίξει με κάθε τρόπο τον κλάδο της γούνας
που συνάδει με την ευρωπαϊκή νομιμότη-
τα», ενώ τους κάλεσε να εξετάσουν «την
επέκτασή τους σε νέες αγορές εκτός της
Ρωσίας και Ουκρανίας». 

Πριν από έναν μήνα θύμισε ο υπουργός
ότι ο πρόεδρος του Enterprise Greece
Γιάννης Σμυρλής σε συνεννόηση με το
υπουργείο Εξωτερικών είχε φέρει μια
αποστολή Κορεατών επιχειρηματιών που
ενδιαφέρθηκαν για τις γούνες Καστοριάς,
με συνέπεια να γίνουν παραγγελίες
ύψους 1,3 εκατ. ευρώ από την Κορέα. Από
εκεί και πέρα, το αίτημα των γουναράδων
είναι να επιτρέψει το οικονομικό επιτε-
λείο τουλάχιστον 2.000 εργαζομένους στη
γουνοποιία να μπουν σε καθεστώς ανα-
στολής, όπως και οι εργαζόμενοι την επο-
χή της πανδημίας. Το αίτημα θα εξεταστεί
πολύ σοβαρά, έμαθα. 

Οφείλω να ομο-
λογήσω ότι δεν
το γνώριζα. Ο
πατέρας του
κεντρικού
τραπεζίτη, ο
Θ α ν ά σ η ς
Στουρνάρας,
διαδραμάτισε
σπουδαίο ρόλο ως
καθοδηγητής του ΕΑΜ σε
Εύβοια και Φθιώτιδα. Για αυτό τον λόγο ο
Γιάννης Στουρνάρας σήμερα το απόγευμα
θα είναι ομιλητής στην παρουσίαση του βι-
βλίου του Ανέστη Μπακόλα με τίτλο «Δη-
μήτρης Αθ. Μπακόλας - Πρωταγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης στη Ρούμελη».
Όσο μεγαλώνω μαθαίνω... 

Οι συνδικαλιστές των Ναυπηγείων
Ελευσίνας έστειλαν επιστολή στα μέλη
του Κοινοβουλίου ζητώντας τους να μην
ασχολούνται με τα εργασιακά τους θέ-
ματα, καθώς, όπως αναφέρουν, έχουν
συμφωνήσει με τον νέο εργοδότη τους.
Ο λόγος για το Σωματείο Εργαζομένων
Ελευσίνας, το οποίο απέστειλε επιστο-
λή σε βουλευτές και τομεάρχες των
κοινοβουλευτικών κομμάτων που τους
διαβεβαιώνει πως σε ποσοστό 99,7% οι
εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει σε όλα
με το σχέδιο της ONEX του Π. Ξενοκώ-
στα για την εξυγίανση και λειτουργία
των πολύπαθων Ναυπηγείων Ελευσί-
νας. Είπατε κάτι;

Τ
ις τελευταίες μέρες σάλος έχει προκλη-
θεί από τις αποκαλύψεις για την ύπαρξη
ψευδοπροφητών στους κόλπους της Εκ-

κλησίας που εκμεταλλεύονται πιστούς προτάσ-
σοντας «θαύματα» που δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα. Οι αποκαλύψεις αυτές
περί «θαυμάτων» και ψευδοπροφητών αφο-
ρούν τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκα-
βηττού και συγκεκριμένους ιερωμένους.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ψευδοπροφή-
τες που έχει καταγγείλει επισήμως η Ιερά Σύ-
νοδος ότι παρασύρουν τους πιστούς έχουν γί-
νει αποδεκτοί με τιμές από υψηλά ιστάμενα πο-
λιτικά πρόσωπα, δημιουργώντας μεγαλύτερη
σύγχυση στους πιστούς. Η είδηση όμως είναι
αλλού. Ποιος τους υποδέχτηκε μετά βαΐων και
κλάδων; Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιω-
τόπουλος. Να θυμίσουμε ότι το 2020 ο ΥΠΕΘΑ
επεφύλαξε θερμή υποδοχή στους επικεφαλής
του Ιερού Ναού των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητ-
τού εντός του Στρατοπέδου «Παπάγου». Τα
σχόλια δικά σας...

Τελικά δεν θα κατέβει υποψή-
φιος στη Χίο με το ΠΑΣΟΚ,
όπως αρχικά είχε σχεδιάσει,
ο Γιώργος Καμίνης. Η σύζυ-

γός του, καθηγήτρια πανεπι-
στημίου στο επάγγελμα, θα πρέ-

πει να μετακομίσει στις Βρυξέλλες το επόμενο
διάστημα, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα
στους πολιτικούς σχεδιασμούς του κ. Καμίνη.
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Τι σχέση έχει με τον ΕΛΑΣ
ο Στουρνάρας;

Οι επιστολές 
της Ελευσίνας

Ηθοποιοί και
τραγουδιστές

Καλά γνωρίζοντες το παρασκήνιο
στην Κουμουνδούρου λένε ότι η
δήλωση Τσακαλώτου «θα
ξανακυβερνούσαμε με τον
Βαρουφάκη» δεν ήταν τυχαία και
είχε αποδέκτη τον ίδιο τον Αλέξη
Τσίπρα, ότι «υπάρχουν κι αλλού
πορτοκαλιές»… Θυμίζω ότι Τσίπρας
και Βαρουφάκης δεν μιλιούνται πια.
Ο δε Αλέξης τον θεωρεί το
μεγαλύτερο πολιτικό λάθος του.

ΑΞΙΖΕΙ… 

Ο Παναγιωτόπουλος
και οι ψευδοπροφήτες

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

LOCK

Βρήκε δουλειά στον Τζανακόπουλο
Μη γελάτε, σας παρακαλώ. Μετά την αλλαγή γραμ-

ματέα στο κόμμα, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
δεν είχε αντικείμενο εργασίας. Και έτσι ο πρό-
εδρος Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να βρει ένα job
description στον Δημήτρη για να μη δυσαρε-
στηθεί περαιτέρω… Είπαν λοιπόν, για να του
χρυσώσουν το χάπι, ότι ο σύζυγος της Έφης
θα αναλάβει «υπεύθυνος κυβερνητικού προ-
γράμματος». Μάλιστα, στα συριζοκάναλα έχει
δοθεί εντολή να το πουλάνε ως «πλήρη αναβάθ-
μιση Τζανακόπουλου». 

Ο Άδωνις στο πλευρό της Αχτσιόγλου
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«Πράσινος»
συνωστισμός 
στο Ηράκλειο 
Το Ηράκλειο της Κρήτης έχει ανοί-
ξει την όρεξη στελεχών του ΠΑΣΟΚ
για συμμετοχή στις εκλογικές λί-
στες. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι
είναι η γενέτειρα του Νίκου Αν-
δρουλάκη. 
Εκτός του νυν βουλευτή Βασίλη
Κεγκέρογλου, «κλειδωμένη» θεω-
ρείται η υποψηφιότητα και του
Φραγκίσκου Λαμπρινού, γιου του
δημάρχου Ηρακλείου. Υποψήφιοι
θα είναι επίσης ο Σταύρος Τζεδάκης
και ο πρώην βουλευτής Φραγκί-
σκος Παρασύρης, ενώ από τον χώρο
της αυτοδιοίκησης ακούγονται τα
ονόματα του Παύλου Μπαριτάκη,
της Μαρίας Καναβάκη, που εκλέχ-
θηκε στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, και του Χρή-
στου Στρατάκη από το παπανδρεϊκό
στρατόπεδο. Για να δούμε, διότι αν
βάλει και ο Ανδρουλάκης εκεί, πάμε
μία έδρα μείον.

Έβαλε την «καλή του» στα ψηφοδέλ-
τια του ΣΥΡΙΖΑ. Άμα έχεις περάσει
από το ΠΑΣΟΚ, είσαι αγαπησιάρης. Ο
άνθρωπος τώρα είναι Συριζαίος και
φρόντισε να τακτοποιήσει την αγα-
πημένη του. Σιγά το κακό. Η κυρία εί-
ναι όμορφη, δυναμική επιχειρημα-
τίας και θέλει να κατέβει με το κόμμα
της Προοδευτικής Συμμαχίας. Ο φί-
λος μας ο Συριζαίος έχει κινήσει γη
και ουρανό να τη στηρίξει και τα κα-
τάφερε, όπως μαθαίνω, διότι θα συμ-
περιληφθεί η «καλή του» στο ψηφο-
δέλτιο μεγάλης επαρχιακής πόλης.

Οι ημερομηνίες 
Μαδάνε τις μαργαρίτες στην αντιπολί-

τευση για τον χρόνο των εκλογών. Άλλος
λέει 2 Οκτωβρίου οι πρώτες κάλπες, άλλος
9 Οκτωβρίου… Εγώ θα τολμήσω μια…
μαντεψιά. Οι ημερομηνίες που προκρίνον-
ται περισσότερο είναι η 18η Σεπτεμβρίου ή
ακόμη και η 25η Σεπτεμβρίου για την πρώ-
τη κάλπη και οι δεύτερες τον Οκτώβριο.
Συμπερασματικά, αν τα παραπάνω σενά-
ρια επιβεβαιωθούν, οι υποψήφιοι θα τρέ-
χουν με μπρατσάκια στις παραλίες τον Αύ-
γουστο να μαζεύουν ψήφους...

Η όμορφη Μάγκυ σε ρόλο 
αντι-Πιερρακάκη

O
λο αυτό το διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο σαν τον
Κυριάκο Πιερρακάκη, που να έχει εντρυφήσει στις ψηφιακές τεχνολογίες.
Τελικά, όπως μάθαμε, τον βρήκε στο πρόσωπο της Μάγκυς Δούση, την οποία

έχρισε υπεύθυνη Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. 
Προφανώς θα έχει σχέση με τις τεχνολογίες, αποκλείεται οι μόνες της περγαμη-

νές να είναι ότι παλιά ήταν στο γραφείο Τύπου των Οικολόγων και ότι ήταν συνεργά-
τιδα του μεγάλου δημοσκόπου Χριστόφορου Βερναρδάκη. Έψαξα λίγο το βιογρα-
φικό της Μάγκυς. Έχει τελειώσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
είναι κάτοχος πτυχίου Τοπογράφου Μηχανικού και Μεταπτυχιακού στην Ολοκλη-
ρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χώρου και έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση
μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών αλλά και με την κοινωνική ένταξη προ-
σφύγων και μεταναστών. Μέσα στην τεχνολογία, δηλαδή, η κοπέλα. 

Η τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου δέχτηκε στα σό-
σιαλ μίντια αήθη επίθεση από διάφορα τρολ για την εμφάνισή της και
επειδή έδειχνε πολύ κουρασμένη σε ένα βίντεο του κόμματος, κάτι απο-
λύτως αναμενόμενο για μια μητέρα μωρού. 
Επιπλέον σχολιάστηκε για τη στιλιστική επιλογή της να φορέσει ένα
μαύρο μπλουζάκι τύπου lingerie. Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ-
γιάδης το σχολίασε στηρίζοντας το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ: «Την κυρία
Αχτσιόγλου, όπως και την κάθε άλλη κυρία στην πολιτική, τη σχολιάζου-
με για όσα λέει και πρεσβεύει αλλά όχι για την εμφάνισή της. Έχει δι-
καίωμα να φοράει ό,τι νομίζει. Εδώ είμαστε Δύση και αυτά τα έχουμε λύ-
σει προ πολλού ευτυχώς!». 
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του πατέρα
Ηλία 

Μάκου

Δεν είναι του πεταματού τα γερόντια...

Ελλάδα - Γαλλία: Διαφορετική πολιτική παθολογία;

Ο
κόσμος των γηρατειών νιώθει στις μέρες μας την
έλλειψη αγάπης και ενδιαφέροντος. Τους λείπουν
μια χειρονομία στοργής, ένας λόγος θερμός, λίγη

ζεστασιά, που είναι πολλές φορές το καλύτερο και αποτε-
λεσματικότερο φάρμακο για τα συμπαθητικά γερόντια.

Πολλά τα περιστατικά που δείχνουν ότι βάζουμε στο
περιθώριο τους απόμαχους της ζωής και δεν τους λογα-
ριάζουμε. Αναφέρουμε ενδεικτικά: Σχετικά πρόσφατα
δύο ηλικιωμένες αδελφές βρέθηκαν, σύμφωνα με δη-
μοσιεύματα του Τύπου, από παθολογικά αίτια νεκρές
μέσα στο σπίτι τους σε ακριτική περιοχή της Ηπείρου,
όπου ζούσαν μόνες, έρημες, ξεχασμένες και εγκαταλε-
λειμμένες. Υπεύθυνος γηροκομείου μάς έλεγε για τρό-
φιμο παππού που έχουν να τον επισκεφτούν συγγενείς
του από τη μέρα που τον άφησαν στο ίδρυμα, 25 χρόνια
πριν. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τον «μπάρκαραν»
εκεί και έκτοτε εξαφανίστηκαν.

Ευκατάστατη γιαγιά μένει μόνη της στο σπίτι της, ενώ
δύο τετράγωνα παρακάτω ζουν τα παιδιά της και τα εγ-
γόνια της που δεν πηγαίνουν να τη δουν ποτέ, μένοντας
ξένοιαστα στην ιδέα ότι δεν πεινάει! Γερασμένο ζευγάρι
δίνει τις συντάξεις στα παιδιά του και το ίδιο ζητιανεύει
λίγο φαγητό! Άτομο τρίτης ηλικίας, χήρος, έγραψε στα
παιδιά του το σπίτι και έπειτα από λίγο καιρό έψαχνε για
στέγη! Τον πέταξαν κλωτσηδόν έξω! Η γριά μάνα αναγ-
κάζεται να μένει μόνη μακριά και να βλέπει το παντρε-
μένο παιδί της κρυφά μέσα από το παράθυρό της, γιατί
έτσι διατάζει η νύφη! Ο γιος, που έχει και ο ίδιος οικογέ-
νεια, δεν θέλει να αντικρίζει τους γερασμένους γονείς
του, τους διώχνει και τους αγνοεί! «Τι να κάνω, τους
κρατάω με το ζόρι στο σπίτι γιατί έχουν τις συντάξεις»,

έλεγε κόρη για τους γονείς της!
Δεν ξέρουμε πόσο γενικευμένο είναι το φαινόμενο

εγκατάλειψης των γερόντων και των γεροντισσών,
ωστόσο είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί πλέον φαίνεται
πως δεν ζυγίζει η ανθρωπιά, δεν ζυγίζει το συναίσθημα,
δεν ζυγίζει η καρδιά. Και παραπέμπουν στον τίτλο του
βιβλίου του Χόρας Μακόι: «Σκοτώνουν τ’ άλογα όταν γε-
ράσουν». Οι ηλικιωμένοι έχουν την προσωπική τους
ιστορία, τη μεγάλη ή τη μικρή, τη φανερή ή τη μυστική. Ο
καθένας τους έχει προσφέρει στην οικογένειά του αλλά
και στο κοινωνικό σύνολο, με διάφορη ίσως μορφή κά-
θε φορά. Είδαν, έζησαν καταστάσεις, έβαλαν το λιθαρά-
κι τους.

Ας μην κρυβόμαστε. Μπορεί να εξελισσόμαστε, να
εξευγενιζόμαστε, να εκπολιτιζόμαστε, να αποκτούμε
ανέσεις και άλλα είδη της καλής ζωής, αλλά όλο και λι-
γοστεύουν εκείνοι που μένουν αφοσιωμένοι κοντά στον
γέρο πατέρα ή τη γριά μάνα τους, περιποιώντας τους και
μεριμνώντας για αυτούς, εκτός αν υπάρχει συμφέρον!
Έχουμε συνηθίσει να υπολογίζουμε αυτούς που φοβό-
μαστε και όχι αυτούς που αξίζουν.

Τα γηρατειά αξίζουν να τα υπολογίζουμε και όχι να
παραμένουν στο περιθώριο της αποστροφής και της πε-
ριφρόνησης και της καταφοράς. Να μη βλέπουμε στα
πρόσωπά τους σκέτη άρνηση, ξεπερασμένες ιδέες,
σκουριασμένα μυαλά, φορτίο που πρέπει να ξεφορτω-
θούμε! Και αβασάνιστα και επιπόλαια, αγνοώντας την
πείρα τους, τα λευκά τους μαλλιά, τις ανάγκες τους, να
διακόπτουμε κάθε επαφή μαζί τους και να μη δεχόμα-
στε να τους ακούσουμε, να μην τους συμπαραστεκόμα-
στε και να θέλουμε να γκρεμίσουμε ό,τι εκείνοι έχτισαν,

χωρίς καν να μπορούμε να το αντικαταστήσουμε.
Να εκτιμάμε τον άλλον όχι από το ποιος είναι, δηλαδή

από το αν μας είναι χρήσιμος, αλλά από το τι είναι. Ο άν-
θρωπος την αξία την έχει από την ψυχή του, από τον
εσωτερικό του κόσμο, που δεν αλλάζει και δεν μετα-
βάλλεται. Oι ηλικιωμένοι είναι φορείς της κοινωνικής
πείρας, της σωφροσύνης και της σύνεσης.

Κοντά τους μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα
στοιχεία προς το καλό όλων μας. Αλλιώς με την περι-
φρονητική διαγωγή και στάση μας θα «φαρμακώνουμε»
άδικα και σκληρά τους ανθρώπους της εφεδρίας και θα
στερούμε τους εαυτούς μας από μια σκιά προστατευτι-
κή για εμάς. Η οικογένεια δεν φαίνεται να έχει σήμερα
τις παλιές παραδοσιακές αρχές γύρω από την περιποί-
ηση των ηλικιωμένων και αντιμετωπίζονται σαν μου-
χλιασμένα και σκονισμένα και άχρηστα ράφια. Με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται στα άτομα της τρίτης ηλικίας
ένα ψυχολογικό κενό, που έως έναν βαθμό τούς αποξε-
νώνει από τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Όταν, αλίμονο, τα παιδιά τους ενοχλούνται από την
παρουσία του γέρου και της γριάς, ανοίγουν τον δρόμο
της ασέβειας και της υποτίμησης και των δικών τους
παιδιών προς τους ίδιους. Οφείλουμε, όπως θα επιθυ-
μούσαμε να συμβεί και σε εμάς στο μέλλον, όταν και αν
προλάβουμε να έρθει η ώρα, να εγκαρδιώνουμε τους
ηλικιωμένους, ώστε να συνεχίζουν τη ζωή τους, όσο
αυτή διαρκέσει, με ηρεμία. Γιατί ζωή χωρίς ηρεμία είναι
διαρκής θάνατος που έρχεται πριν την ώρα του και ρη-
μάζει σώμα και ψυχή...

Έτσι και την παρουσία τους στη ζωή θα καταξιώσουμε
και θα ανεβάσουμε ψηλότερα τον πολιτισμό μας.

Δ
ύο χώρες μεσογειακές, με πολλούς πολιτισμι-
κούς δεσμούς, συνδεόμενες πλέον επιπρόσθετα
και με μια αμυντική συμμαχία που βασίζεται στην

αίσθηση κοινής απειλής από την Τουρκία. Με ένα ακόμη
κοινό: το ότι το 2022 υπήρξε χρονιά εκλογών για τη Γαλλία
και -σχεδόν σίγουρα- θα είναι και για την Ελλάδα. Συγκυ-
ρία που οδηγεί σε μια ακόμη -ελάχιστα επιθυμητή-σύγ-
κλιση: Το ότι και οι δύο χώρες καθίστανται εξαιρετικά δυ-
σκυβέρνητες. Με άλλα λόγια, αμφότερες μπαίνουν σε πε-
ρίοδο πολιτικών περιδινήσεων και κραδασμών.

Στη Γαλλία αυτό οφείλεται στην -εδώ και χρόνια στην
πραγματικότητα- εκλογική ενίσχυση των αντισυστημικών
άκρων (αυτών που θέτουν υπό αμφισβήτηση τον δυτικό-
φιλο και ευρωκεντρικό προσανατολισμό της χώρας, χω-
ρίς να αποδέχονται απόλυτα όλο το αξιακό υπόστρωμα της
αστικής δημοκρατίας), η αθροιστική δύναμη των οποίων
σταθερά υπερβαίνει ή τουλάχιστον δεν υπολείπεται αυτής
των «ενδοσυστημικών» και μετριοπαθών πολιτικών δυ-
νάμεων. Μάλιστα, αυτή η υπερενίσχυση των άκρων δυ-
σχεραίνει και με άλλον τρόπο την κυβερνησιμότητα της
χώρας, επειδή τόσο οι δυνάμεις της μετριοπαθούς Αρι-
στεράς (Σοσιαλιστές και Οικολόγοι) όσο και οι δυνάμεις
της μετριοπαθούς Δεξιάς (πρωτίστως οι γκωλλικοί Repu-
blicains) διστάζουν να ενσωματωθούν στο τόξο κοινοβου-
λευτικής στήριξης της προεδρικής κυβέρνησης υπό τον

φόβο των εξοντωτικών εις βάρος τους επιθέσεων από
τους ακραίους του ευρύτερου χώρου τους. Λογικά λοιπόν
η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο όπου τα φιλοπροεδρικά
κόμματα θα συγκροτούν μια κυβέρνηση χωρίς κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία, εξαρτημένη για κάθε νομοθετική
πρωτοβουλία, εκ των πραγμάτων άτολμη και εύτρωτη.

Η επικείμενη πολιτική αστάθεια της Ελλάδας αντίθετα,
μετά τις εκλογές που πλην συγκλονιστικού (και όχι ιδιαί-
τερα ευχάριστου) απροόπτου θα διεξαχθούν το φθινόπω-
ρο, δεν οφείλεται στους εκλογικούς συσχετισμούς: Η χώ-
ρα μετά τη μεταστροφή/«κωλοτούμπα» του Τσίπρα το κα-
λοκαίρι του 2015 -η οποία απέδειξε πως οι καιροσκόποι
είναι λιγότερο επικίνδυνοι από τους ιδεολόγους- έχει την
τύχη να έχει δύο μεγάλα κόμματα τα οποία, παρά τον θό-
ρυβο που παράγουν οι συγκρούσεις τους, δεν διαφορο-
ποιούνται πάρα πολύ ως προς τους δυτικόφιλους διεθνο-
πολιτικούς προσανατολισμούς της. Και, ακόμη, την πρό-
σθετη τύχη να έχει ενισχυθεί πολιτικά και το τρίτο κόμμα
που κινείται εντός του ίδιου αξιακού πλαισίου. (Ενώ, σε
αντίθεση με ό,τι συνέβαινε την περίοδο 2012-15, κανένα
κόμμα των αντισυστημικών άκρων δεν πλησιάζει διψήφιο
ποσοστό. Θυμίζω πως τον Μάιο του 2012 ο… Καμμένος
κινήθηκε περί το 11%.)

Η προοπτική, όμως, πολιτικής αστάθειας και της δικής
μας χώρας υπάρχει, έχει δε θεσμικό υπόστρωμα: την ψη-

φισμένη ολοσχερή αναλογική, το πιο αναλογικό εκλογικό
σύστημα του κόσμου σήμερα μετά από αυτό της Ολλαν-
δίας. Βέβαια, υπάρχει και η προοπτική δεύτερων εκλογών
με ένα σύστημα που θα έχει πλειοψηφικά στοιχεία (έστω
αμβλυμμένα σε σχέση με τον προϊσχύσαντα εκλογικό νό-
μο), όπως υπάρχει και η τάση του ελληνικού εκλογικού
σώματος όταν η λαϊκή ψήφος οδηγεί σε ακυβερνησία, η
αμέσως επόμενη λαϊκή ετυμηγορία να λειτουργεί διορ-
θωτικά. Αλλά κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τίποτε,
ενώ η παρατεταμένη μεταβατική περίοδος με την προ-
οπτική υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό άσχετο με τη δι-
πλωματία δικαστή-πρωθυπουργό σε μια περίοδο φοβε-
ρών διεθνοπολιτικών τριγμών και περιδινήσεων ασφα-
λώς δεν είναι για καλό. Όπως για καλό δεν θα είναι -σε
σχέση και με την ευρύτερη σταθερότητα του δυτικού κό-
σμου, αλλά και όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά- το ότι
σύντομα οι ΗΠΑ θα έχουν στο Κογκρέσο πλειοψηφία
σκληρών τραμπικών, ενώ δεν αποκλείεται να δρομολογη-
θούν προσεχώς και διαδικασίες αποσύνθεσης του Ηνω-
μένου Βασιλείου (με άλλες σημαντικές δυτικές χώρες -
όπως η Ισπανία και το Βέλγιο- μόλις και μετά δυσκολίας
να συγκρατούν τις αντίστοιχες τάσεις).

Συμπέρασμα: Όποιος θα ήθελε να βάλει στοίχημα πως
ο κόσμος και ειδικά η περιοχή μας μπαίνει σε περίοδο
ακύμαντων νερών καλά θα έκανε να το ξανασκεφθεί.

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου 



Ω
ς «κοινή λογική, κοινωνική πολιτική, πο-
λιτική αλληλεγγύης, αλλά όχι προεκλογι-
κό τέχνασμα» χαρακτηρίζει την προσπά-
θεια στήριξης των ευάλωτων νοικοκυ-

ριών από πλευράς κυβέρνησης ο υποψήφιος βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Tομέα
Αθηνών Φώτης Καρύδας. Ο πολιτευτής του κυβερ-
νώντος κόμματος στηλιτεύει και την εργαλειοποί-
ηση του Μεταναστευτικού από την Άγκυρα, στέλ-
νοντας μήνυμα ότι «το διεθνές δίκαιο τηρείται και
τα σύνορα προστατεύονται». 

στον Νικόλα Καμπά-Κορωναίο

Η στήριξη των ευάλωτων στα όρια των δημοσιο-
νομικών αντοχών, σύμφωνα κυρίως με εκπρο-
σώπους της αντιπολίτευσης, σηματοδοτεί την
άτυπη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Πράγματι αξιολογείτε ως προεκλογική την επι-
δοματική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση;

Σε μια περίοδο παρατεταμένης και ιδιαίτερα δύ-
σκολης οικονομικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο, λό-
γω του πολέμου και των επιπτώσεών του σε όλα τα
επίπεδα, η στήριξη των ευπαθών και πιο εκτεθειμέ-
νων στους κινδύνους των ελλείψεων δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί πολιτική. Μπορεί να χαρακτηριστεί
κοινή λογική, κοινωνική πολιτική, πολιτική αλληλεγ-
γύης, αλλά όχι ένα προεκλογικό πολιτικό τέχνασμα.
Πρόκειται για δράσεις επιβεβλημένες από τις αξίες,
την ηθική και το κοινωνικά προσανατολισμένο πρό-
γραμμα της κυβέρνησης και όχι από δημοσκοπικά
αποτελέσματα και ψηφοθηρικές σκοπιμότητες. 

Τέτοιου είδους τεχνάσματα τα έχουμε δει σε πα-
λαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κόσμος τα
κατάλαβε και οι εμπνευστές τους δεν αποκόμισαν
τελικά κανένα όφελος. Σήμερα η κυβέρνηση, προ-
κειμένου να προστατεύσει το κάθε νοικοκυριό από
τις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις, διαθέτει πάνω από
το 3% του ΑΕΠ σε μέτρα στήριξης. Στα καύσιμα,
στην ηλεκτρική ενέργεια, στα βασικά αγαθά.

Αυτά μαζί με φοροελαφρύνσεις και μειώσεις ει-
σφορών αποτελούν όπλα στη φαρέτρα της κυβέρ-
νησης, και μόνο δύο πράγματα μπορεί να σημαί-
νουν: την κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετω-
πίζει στην καθημερινότητά της η μέση ελληνική οι-
κογένεια και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών
από το κυβερνητικό επιτελείο ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα παροχών.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση, που δεν
έχει να αντιτάξει τίποτα εκτός από υποσχέσεις και
ρητορικές πλειοδοσίας, προσπαθεί να βαφτίσει όλη
αυτή την προσπάθεια προεκλογική.

Οι μεταναστευτικές ροές τόσο στο Αιγαίο όσο
και στον Έβρο παρουσιάζουν αύξηση. Ταυτό-
χρονα, επαναλαμβάνονται και οι κατηγορίες
από πλευράς Τουρκίας για δήθεν εγκληματι-
κή αντιμετώπιση των μεταναστών από τις ελ-
ληνικές Αρχές.

Το ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον το ξέφραγο αμ-
πέλι που αποδείχτηκε ότι ήταν στη μεγάλη προσφυ-
γική κρίση του 2015 δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετω-
πίζει με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, την ίδια προσή-

λωση στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και την
ίδια ανθρωπιά πρόσφυγες και μετανάστες που φτά-
νουν στα σύνορά της. Καθημερινά τα πληρώματα
των σκαφών του Λιμενικού Σώματος σώζουν δεκά-
δες ανθρώπους ακόμη και από βέβαιο θάνατο, στον
οποίο τους στέλνουν χωρίς ίχνος ανθρωπιάς μέλη
δουλεμπορικών κυκλωμάτων από τα παράλια της
Τουρκίας.

Αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτό που συμβαί-
νει στο Ανατολικό Αιγαίο και τον Έβρο είναι οι
τουρκικές Αρχές που όχι μόνο δεν συγκρατούν τα
καραβάνια των μεταναστών, όπως έχουν υποχρέω-
ση, αλλά συχνά διαπιστώνεται ότι εξωθούν τους αν-
θρώπους αυτούς να έρθουν στη χώρα μας αδιαφο-
ρώντας για την τύχη τους. Οι δικοί μας λιμενικοί και
αστυνομικοί αποδεικνύουν καθημερινά το πόσο
ευαισθητοποιημένοι είναι σε αυτό το θέμα και με
πόσο επαγγελματισμό χειρίζονται το κάθε περιστα-
τικό με γνώμονα την ανθρώπινη ζωή.

Η ρητή εντολή της πολιτικής ηγεσίας των αρμό-
διων υπουργείων είναι η τήρηση των κανόνων του
Διεθνούς Δικαίου και η προστασία των συνόρων.

Όσον αφορά τις κατηγορίες της Τουρκίας… δεν εί-
ναι η πρώτη φορά που ακούγονται. Από τη μια, αντι-
δρά επειδή ούτε ο υβριδικός πόλεμος εναντίον μας
με την εργαλειοποίηση των μεταναστών τής βγαίνει
και, από την άλλη, και αυτές οι κατηγορίες εντάσ-
σονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανθελληνικής ρη-
τορικής της Άγκυρας.
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«Μπορεί να χαρακτηριστεί κοινή 
λογική, κοινωνική πολιτική, πολιτική 
αλληλεγγύης, αλλά όχι ένα προεκλογικό 
πολιτικό τέχνασμα. Πρόκειται για δράσεις
επιβεβλημένες από τις αξίες, την ηθική 
και το κοινωνικά προσανατολισμένο 
πρόγραμμα της κυβέρνησης και όχι 
από δημοσκοπικά αποτελέσματα 
και ψηφοθηρικές σκοπιμότητες»
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ “βαφτίζει”
προεκλογική τη στήριξη

των αδύναμων» 
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Α
διαπέραστο «τείχος» απέναντι
στον τουρκικό επεκτατισμό
στήνει η Αθήνα, με ενέργειες
που στοχεύουν στην ενίσχυση

της στρατιωτικής της παρουσίας στην
Ανατολική Μεσόγειο.

Την ώρα, λοιπόν, που η Τουρκία στρέφει
και πάλι τα «νύχια» της σε περιοχές ελλη-
νικού ενδιαφέροντος, προαναγγέλλοντας
την έξοδο του νέου πλωτού γεωτρύπανου
«Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» στις 15 Ιουλίου, η
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του
υπουργείου Άμυνας επισπεύδει τις διαδι-
κασίες για την αναβάθμιση του «αεροπλα-
νοφόρου» Κρήτη. Στην αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής εισήχθη το σχέδιο για τις ερ-
γασίες που αφορούν τη βελτίωση σημαν-
τικών υποδομών του Ναυστάθμου της
Σούδας, ώστε η δεύτερη μεγαλύτερη ναυ-
τική βάση της χώρας να μετατραπεί σε πα-
νίσχυρο οχυρό. Άλλωστε, η περιοχή πρό-
κειται να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο
του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, ενώ η
εγγύτητα της Σούδας στο θέατρο επιχει-
ρήσεων της Ανατολικής Μεσογείου προ-
σφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στις ελ-
ληνικές δυνάμεις αποτροπής.

Η αναβάθμιση της Σούδας προβλέπεται
στη Δομή Δυνάμεων 2021-2034, η οποία

έχει λάβει την έγκριση της Βουλής και
προβλέπει τη δημιουργία ενός ναυστάθ-
μου με μέγεθος και δυνατότητες αντίστοι-
χες με αυτόν της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, η
Σούδα θα διαθέτει νέες υποδομές και μη-
χανήματα υποστήριξης για τον μόνιμο ελ-
λιμενισμό μεγάλου αριθμού μονάδων επι-
φανείας και υποβρυχίων. Σε αντίθεση με
ό,τι συμβαίνει τώρα, που τα πλοία του Πο-
λεμικού Ναυτικού επισκέπτονται τη Σού-
δα κυρίως για τον ανεφοδιασμό τους, με
την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμι-
σης, ο ναύσταθμος θα έχει τη δυνατότητα
να πραγματοποιεί συντηρήσεις και επι-
σκευές, όπως γίνεται και στη Σαλαμίνα.
Ταυτόχρονα, ο μόνιμος ελλιμενισμός των
πλοίων σημαίνει ότι θα υπάρχουν υποδο-
μές και για τη στέγαση του προσωπικού
που θα χρειαστεί να μετακινηθεί στην
Κρήτη.

Η θωράκιση του νησιού κρίνεται απολύ-
τως απαραίτητη για την υπεράσπιση των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τα
οποία η Άγκυρα αμφισβητεί ανοιχτά με
τον αναθεωρητισμό της και επιθετικές
ενέργειες στο πεδίο. Όπως έγινε σαφές το
καλοκαίρι του 2020, με την κρίση του
«Ορούτς Ρέις», η Τουρκία με το μαξιμαλι-
στικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας»
επιδιώκει να αφαιρέσει την επήρεια των
ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες
της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κίνδυνος
μιας νέας απόπειρας «ενεργοποίησης»
του τουρκολιβυκού μνημονίου επιτάσσει
την επέκταση της επιχειρησιακής δυνατό-
τητας των Ενόπλων Δυνάμεων στην ευρύ-
τερη περιοχή και τη συνεχή παρουσία
ισχυρών μονάδων στην Κρήτη, ώστε να
βρίσκονται σε απόσταση «αναπνοής» από
τις «καυτές» ζώνες.

Εκτός από την άμεση πρόσβαση στην
Ανατολική Μεσόγειο, ο Ναύσταθμος της
Σούδας εξυπηρετεί και την ανάγκη ύπαρ-
ξης μιας δεύτερης πλήρως επιχειρησια-
κής ναυτικής βάσης στην περίπτωση που
η Σαλαμίνα βρεθεί στο στόχαστρο εχθρι-
κών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις
στα ενεργειακά και η μετατροπή της Ελλά-
δας σε κόμβο για τη μεταφορά φυσικού

αερίου από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώ-
πη επιβάλλουν τον αποτελεσματικό έλεγ-
χο της περιοχής και τη δυνατότητα άμεσης
αντίδρασης απέναντι σε οποιαδήποτε
πρόκληση.

Απόφαση της ηγεσίας είναι η Κρήτη να
αξιοποιηθεί στο μέγιστο λόγω της εξέχου-
σας γεωγραφικής της θέσης. Με τις νέες
φρεγάτες του Στόλου, τις υπερσύγχρονες
FDI Belharra και τις κορβέτες, η Ελλάδα
θα κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία
της στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα αναβαθμι-
σμένα F-16 Viper που θα βρίσκονται σε
υπηρεσία στην 115 Πτέρυγα Μάχης θα
αποτελούν το μακρύ «δόρυ» των Ενόπλων
Δυνάμεων στον αέρα.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αβύθιστο 
αεροπλανοφόρο 

η Κρήτη 
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Νέες υποδομές και
μηχανήματα υποστήριξης 
στη Σούδα για τον μόνιμο
ελλιμενισμό μεγάλου 
αριθμού μονάδων επιφανείας
και υποβρυχίων



Πάνω από 1.000 νεκροί και 1.500 τραυματίες από τον σεισμό 6,1 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν
Εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές

προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ
που χτύπησε το Νοτιοανατολικό Αφγανιστάν. Σύμφω-
να με το BBC, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι σκοτώθη-
καν και περισσότεροι από 1.500 τραυματίστηκαν, ενώ
εκατοντάδες σπίτια έχουν καταρρεύσει στην επαρχία
Πακτίκα, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 44 χιλιόμετρα
από την πόλη Χοστ, στο Νοτιοανατολικό Αφγανιστάν,
και έγινε αισθητός σε απόσταση μεγαλύτερη των 500
χιλιομέτρων, ως το Πακιστάν και την Ινδία, ανακοίνω-
σε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια
σε χωριά, ενώ τοπικές πηγές από την επαρχία Πακτί-
κα ανέφεραν ότι λόγω του σεισμού σημειώθηκε κατο-
λίσθηση.

Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν ξεκινήσει επιχείρηση
έρευνας και διάσωσης, ενώ χρησιμοποιούνται ελικό-
πτερα για να φτάσουν στους τραυματίες και να μετα-

φέρουν ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα στους πληγέν-
τες στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυ-
ρίως στον ορεινό όγκο του Χιντού Κους που βρίσκεται
πάνω στο σημείο όπου ενώνονται δύο τεκτονικές πλά-
κες, η ευρασιατική και η ινδική. Εκτιμάται ότι ο χθεσι-
νός είναι ο πιο φονικός σεισμός των τελευταίων δύο

δεκαετιών στη χώρα.
Ο σεισμός χτύπησε την ώρα που το Αφγανιστάν εί-

ναι αντιμέτωπο με τεράστια οικονομική και ανθρωπι-
στική κρίση, αφότου οι ισλαμιστές Ταλιμπάν κατέλα-
βαν πάλι την εξουσία ύστερα από 20 χρόνια, πέρυσι
τον Αύγουστο. Πολλές κυβερνήσεις έχουν επιβάλει
κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα της πολύπαθης χώ-
ρας, έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο
εξωτερικό και έχουν διακόψει την παροχή ανθρωπι-
στικής βοήθειας. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 23 εκατομμύρια άν-
θρωποι -περίπου το 55% του πληθυσμού του Αφγανι-
στάν- είναι αντιμέτωποι με ακραία επίπεδα πείνας, με
σχεδόν 9 εκατομμύρια ανθρώπους να κινδυνεύουν
από λιμοκτονία.

Ο ΟΗΕ ζήτησε φέτος ποσό-ρεκόρ ύψους 5 δισ. δο-
λαρίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανθρω-
πιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν και να εξασφαλίσει
ένα μέλλον για τη χώρα που απειλείται με ανθρωπι-
στική καταστροφή.

«Κ
όκκινο συναγερμό» σή-
μανε χθες ο Διεθνής Ορ-
γανισμός Ενέργειας
(ΙΑΕ), καλώντας την Ευ-

ρώπη να προετοιμαστεί «αμέσως» για
μια «πλήρη διακοπή των προμηθειών
ρωσικού αερίου αυτό τον χειμώνα». 

Δεδομένου ότι η ρωσική Gazprom
έχει προχωρήσει σε μείωση της ροής ή
σε πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας ευ-
ρωπαϊκών χωρών, ύστερα από την ει-
σβολή στην Ουκρανία, «η Ευρώπη θα
πρέπει να είναι έτοιμη για την περίπτωση
που η παροχή ρωσικού αερίου σταματή-
σει εντελώς», δήλωσε ο επικεφαλής του
ΙΑΕ Φατίχ Μπιρόλ στους «Financial Ti-
mes».

Η μείωση των προμηθειών, που απο-
φασίστηκε την περασμένη εβδομάδα
από τη Ρωσία, μπορεί να προοιωνίζεται
και νέες μειώσεις, τονίζει ο Μπιρόλ, κα-
θώς η Μόσχα προσπαθεί να χρησιμοποι-
ήσει τη διακοπή της ενεργειακής τροφο-

δοσίας σαν «μοχλό πίεσης» για τον πόλε-
μο στην Ουκρανία.

Σε δραματικά σχόλια σχετικά με το εν-
δεχόμενο ελλείψεων ενέργειας, ο Μπι-
ρόλ είπε ότι θα μπορούσε να εισαχθεί
ακόμα και δελτίο για τους χρήστες βιο-
μηχανικού φυσικού αερίου, εάν δεν λη-
φθούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας.

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επι-
διώκει την ενεργειακή απεξάρτησή της
από τη Ρωσία, όμως η Gazprom προπο-
ρεύθηκε διακόπτοντας τις παραδόσεις
αερίου σε πολλούς Ευρωπαίους πελάτες
οι οποίοι αρνήθηκαν να πληρώσουν σε
ρούβλια, όπως απαιτεί το Κρεμλίνο.

Σε αυτό προστίθεται η μείωση κατά
60% του αερίου που μεταφέρεται στην
Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord Stream
1, με την Gazprom να υποστηρίζει πως
αυτό οφείλεται σε δυσκολίες με τις
τουρμπίνες του γερμανικού ομίλου Sie-
mens εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων.

O ΙΑΕ υπογραμμίζει στην ετήσια έκθε-
σή του ότι «η Ευρώπη πρέπει να σπεύσει
να αντικαταστήσει τις ρωσικές ενεργει-
ακές προμήθειες και να διπλασιάσει την
ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας».

Η υποστήριξη των παλαιών πυρηνικών
υποδομών μπορεί να προσφέρει μια
ανάπαυλα όσον αφορά τις αυξήσεις των
τιμών της ενέργειας και τον περιορισμό
των προμηθειών, αναφέρει ο IEA.

«Υπό το φως του ανανεωμένου ενδια-
φέροντος για τον ρόλο της πυρηνικής
ενέργειας στη μετάβαση προς την καθα-
ρή ενέργεια, ο πόλεμος υπογράμμισε την
ανάγκη να διερευνηθούν επιλογές για
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις κα-
θώς και για την επαναλειτουργία υφιστά-
μενων σταθμών», τονίζει.

Ευρύτερα, τα 2,4 τρισεκατομμύρια δο-
λάρια που πρόκειται να επενδυθούν φέ-
τος στην ενέργεια περιλαμβάνουν δαπά-
νες-ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας, αλλά δεν καλύπτουν το χάσμα
στην προμήθεια ενέργειας και δεν συμ-
βάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής, αναφέρει ο οργανισμός.

Καθώς αυξήθηκε κατά 8% από την
προηγούμενη χρονιά, όταν η πανδημία
ήταν περισσότερο σοβαρή, η επένδυση
περιλαμβάνει μεγάλες αυξήσεις στον
τομέα του ηλεκτρισμού και προσπά-
θειες για την ενίσχυση της ενεργει-
ακής αποδοτικότητας, σύμφωνα με την
ίδια πηγή.

Η Μόσχα απειλεί να κλείσει
τελείως τις… κάνουλες 
και ο Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας βαράει
«καμπανάκι» προς 
τους Ευρωπαίους 
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«Ετοιμαστείτε για
πλήρη διακοπή
προμήθειας
ρωσικού αερίου»



Ε
ικόνες ντροπής. Εικόνες που
ξεπερνούν τα λόγια. Εικόνες
που πληγώνουν. Είναι οι εικό-
νες που αντικρίζουν καθημε-

ρινά οι κάτοικοι της πλατείας Αγίου Γε-
ωργίου στην Κυψέλη. 

Το «ρεπορτάζ» και η καταγγελία δεν εί-
ναι δημοσιογραφικό προϊόν. Το έκανε
«για εμάς χωρίς εμάς» ο δημοτικός σύμ-
βουλος Γιώργος Αποστολόπουλος. Πρώ-
το θύμα των «φιλότεχνων» της πλατείας
το «δίδυμο» γαλλικό γλυπτό που δημι-
ουργήθηκε στα τέλη του 19ου με αρχές
του 20ού αι. που παρά τις αντίξοες συν-
θήκες αντιστέκεται ακόμη, θυμίζοντας
πολιτισμό και όχι βαρβαρότητα. Πνιγμέ-

νο στην τοξικότητα των χρωμάτων με τα
οποία το περιέλουσαν οι «φιλότεχνοι»
αντιπαλεύει τη φθορά. Το θέμα είναι μέ-
χρι πότε;

Ο «καλλωπισμός» της πλατείας δεν
σταματά εκεί. Ένα καμένο αυτοκίνητο
προσθέτει την απαραίτητη νότα ενός
«βιομηχανικού ντιζάιν». Για να σοβαρευ-
τούμε… Η αδιαφορία και η εγκατάλειψη
«άνοιξαν την πόρτα» για να βρουν κατα-
φύγιο όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν
στη σκιά του δικού μας κόσμου. 

Άστεγοι, νταλαβέρια ναρκωτικών και

γενικώς μια θλίψη… Η όλη ιστορία δεν
είναι για την κριτική. Είναι για την ελπίδα

μήπως και όλοι αυτοί αντικρίσουν με-
θαύριο μια καλύτερη μέρα και η πλατεία
γεμίσει και πάλι με χαρούμενες παιδικές
φωνές που θα ξορκίζουν τη μιζέρια και
την κατάθλιψη. Ως γνωστόν, η ελπίδα πε-
θαίνει τελευταία…
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Καταστρέφουν γλυπτά, καίνε
αυτοκίνητα και έχουν μετατρέψει
την περιοχή σε κέντρο ναρκομανών 

Σε κλοιό… βαρβαρότητας
η πλατεία Αγίου Γεωργίου

Με τον υπερδιπλασιασμό των ημερήσιων κρουσμάτων
κορονοϊού μέσα σε ένα 24ωρο -4.832 θετικά κρούσματα
καταγράφηκαν από τον ΕΟΔΥ την περασμένη Δευτέρα και
12.537 προχθές- έδωσε με τον πιο ηχηρό τρόπο το στίγμα
του ο κορονοϊός.

Το επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ μας… γυρίζει πίσω στα
μέσα του περασμένου Απριλίου (13/4), οπότε είχαν καταγρα-
φεί στην πορεία αποδρομής της επιδημίας 11.487 κρούσματα,
αριθμός που έκτοτε κινούνταν κάτω από τα 10.000.

Το πρώιμο θερινό επιδημικό κύμα βρίσκεται στην ταχεία
πορεία προς την κορύφωσή του, η οποία τοποθετείται χρονι-
κά μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου. Τις επόμενες δύο
εβδομάδες θα αποτυπωθεί το πέρασμα των υποπαραλλαγών
της Όμικρον ΒΑ.4 και ΒΑ.5 και στα νοσοκομεία της χώρας, με

τους ειδικούς να αναμένουν την επίπτωση στους σκληρούς
δείκτες των διασωληνώσεων και των θανάτων.

Σε διάστημα μίας εβδομάδας, στη χώρα μας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 53.914 μολύνσεις ενώ από την αρχή του μή-
να έχουν καταγραφεί 109.295 κρούσματα. Για να γίνει κατα-
νοητή η αυξητική τάση, σημειώνεται ότι τον Μάιο καταγράφη-
καν 129.307 κρούσματα.

Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική, καθώς από τα 10.528
νέα κρούσματα που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ οι 6.493 μολύν-
σεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο και 783 σε Θεσσαλονίκη.

Την ίδια στιγμή, όμως, θεωρείται βέβαιη η υποκαταγρα-
φή των κρουσμάτων, καθώς δεν είναι υποχρεωτικός ο
έλεγχος για τον κορονοϊό. Τα τεστ διενεργούνται και δηλώ-
νονται κατά κύριο λόγο ως προαπαιτούμενο για τη λήψη

αναρρωτικής άδειας.
Για την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα

μίλησε στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, τονίζον-
τας ότι «είναι απολύτως ελεγχόμενη».

Ερωτηθείς εάν η άρση των μέτρων περιορισμού της πανδη-
μίας έγινε νωρίτερα λόγω της έλευσης των τουριστών, ο κ.
Πλεύρης δήλωσε ότι «είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης
που ήραμε τα μέτρα», επισημαίνοντας ότι άρση των μέτρων
έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και αυτές που
δεν έχουν καμία εξάρτηση από τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο κορονοϊός λειτουργεί
πάντοτε με κύματα: «Παρακολουθούμε την πορεία του κάθε
κύματος. Όπου υπήρχε κύμα τους θερινούς μήνες, κατά βάση
ήταν πιο ήπιο, αλλά δεν είχε βαριές νοσηλείες», είπε σχετικά.

Κορονοϊός: Υπερδιπλασιάστηκαν σε 24 ώρες τα κρούσματα - Στο «κόκκινο» η Αττική

ΚΥΨΕΛΗ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Π
άνω από 10 ώρες έδινε κατάθε-
ση χθες στους άνδρες του τμή-
ματος Ανθρωποκτονιών της
ΓΑΔΑ η Δήμητρα Πισπιρίγκου,

αδελφή της Ρούλας, η οποία βρίσκεται
προφυλακισμένη και κατηγορείται για τον
θάνατο της Τζωρτζίνας. Κατέθεσε στο
πλαίσιο της προανάκρισης για τις δολο-
φονίες της Ίριδας και της Μαλένας και
έδωσε τις δικές της εξηγήσεις σε σωρεία
ερωτημάτων. «Δεν πιστεύω ότι η Ρούλα
σκότωσε τα παιδιά», υποστήριξε η αδελ-
φή της 33χρονης, σε μια κατάθεση που
χωρίστηκε σε τρεις ενότητες. 

Στην πρώτη οι αστυνομικοί τής ζήτησαν
να τους μιλήσει για τη ζωή της με την
αδερφή της από τα παιδικά χρόνια έως και
σήμερα. Στη συνέχεια κλήθηκε να πει για
τις σχέσεις της Ρούλας με τον Μάνο Δα-
σκάλακη, ενώ η τρίτη ενότητα είχε να κά-
νει με τον θάνατο του μικρότερου παιδιού.
Και αυτό γιατί η Δήμητρα Πισπιρίγκου
ήταν αυτή που βρήκε νεκρή τη μόλις έξι
μηνών Ίριδα στην κούνια της.

Πώς βρήκε νεκρή την Ίριδα
Σύμφωνα με πληροφορίες της «P», η

Δήμητρα Πισπιρίγκου είπε ότι γύρω στις
11.30 το πρωί της 21ης Μαρτίου 2021 η
αδελφή της τής ζήτησε να ξυπνήσει το
έξι μηνών ανιψάκι της. Όταν ακούμπησε
την Ίριδα, όπως ανέφερε στους αστυνο-
μικούς, διαπίστωσε ότι το μωρό ήταν πα-
γωμένο. Αμέσως του έκαναν κάρπα, ει-
δοποίησαν το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι
ήταν νεκρό.

Οι αστυνομικοί θέλησαν να μάθουν κά-
θε λεπτομέρεια, οπότε και ζήτησαν από τη
Δήμητρα Πισπιρίγκου να γυρίσει τον χρό-
νο πίσω και να τους μιλήσει με ώρες και
γεγονότα. Ανέφερε ότι στις 10.30 το βράδυ
της 20ής Μαρτίου 2021 έβαλαν μαζί με τη

Ρούλα για ύπνο την Ίριδα και σχεδόν τέσ-
σερις ώρες αργότερα κοιμήθηκε και η
Τζωρτζίνα. Στη συνέχεια μαζί με την
αδελφή της κοιμήθηκε όχι μόνο στο ίδιο
δωμάτιο αλλά και στο ίδιο κρεβάτι. Οι
αστυνομικοί τη ρώτησαν αν κατά τη διάρ-

κεια της νύχτας η Ρούλα σηκώθηκε. Η Δή-
μητρα φέρεται να απάντησε ότι «ξύπνησε
στις επτά και μισή το πρωί από το κλάμα
της Ίριδας. Πήγε, της έβαλε την πιπίλα
στην κούνια, το μωρό ηρέμησε και η Ρού-
λα επέστρεψε αμέσως».

Ρωτώντας τη για το πόρισμα των ιατρο-
δικαστών, που αποφάνθηκαν ότι Ίριδα και
Μαλένα δολοφονήθηκαν, η Δήμητρα Πι-
σπιρίγκου, σύμφωνα με πληροφορίες,
φέρεται να είπε: «Για εμένα η αδελφή μου
δεν έχει σκοτώσει τα παιδιά. Θέλω να δι-
καιωθεί η μνήμη των παιδιών. Αν δεν
έχουν πεθάνει από παθολογικά αίτια και
τα έχει σκοτώσει κάποιος, να έρθουν να
μου το πουν τεκμηριωμένα». 
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Νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ηχητικό υλικό, θα
καταθέσει ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής στο Δικαστι-
κό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να εκδώσει το βού-
λευμα για την υπόθεση Novartis με βασικό
πρωταγωνιστή τον πρώην αναπληρωτή
υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγε-
λόπουλο.

Ο επιχειρηματίας εμφανίζεται έκπλη-
κτος, όπως ο ίδιος αναφέρει, μετά την ει-
σαγγελική πρόταση για τη μη παραπομπή
τού πρώην αναπληρωτή υπουργού και των
συνεργατών για τα αδικήματα της απόπει-
ρας εκβίασης και της δωροληψίας προς το
πρόσωπό του. Σε ανακοίνωσή του, μεταξύ
άλλων, θέτει και τα παρακάτω πέντε βασικά
ερωτήματα: 

Πρώτον: Πώς είναι δυνατόν να παρακάμ-
πτεται το αναμφισβήτητο, ακόμη και από τον ίδιο τον Πα-
παγγελόπουλο, πραγματικό γεγονός ότι κατά τη συνάντη-
ση που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου στις 10 Μαρτίου
2016 ο τότε υπουργός κατά της Διαφθοράς (!) μου ζήτησε
να καταβάλω τα «έξοδα» του εκδότη Φιλιππάκη;

Δεύτερον: Πώς να πιστέψω ότι η εισαγγελική λειτουρ-
γός επέδειξε την προσοχή που όφειλε για κατηγορίες
αυτής της φύσης και σοβαρότητας, όταν «μετέτρεψε» τη

συνάντηση που έλαβε χώρα στο Μέγαρο
Μαξίμου μεταξύ του Παπαγγελόπουλου,
του Παππά και εμού σε μια δήθεν «αθώα»
συνάντηση μεταξύ εμού και των Φιλιππά-
κη, Παπαγγελόπουλου και Τάρκα, για την
επίλυση μιας δήθεν «ιδιωτικής φύσης δια-
φοράς»;

Τρίτον: Πώς είναι δυνατόν να μη γίνεται
στην εισαγγελική πρόταση η παραμικρή
αναφορά στη συνομιλία μου με τον τότε
υπουργό Επικράτειας Νίκο Παππά, στην
οποία ο τότε υπουργός αναφέρεται σε
«μαγαζιά» και «ανθρώπους που βγάζουν
πολλά λεφτά» από αυτά τα «μαγαζιά»,

προδήλως μέσω παρανόμων μεθόδων; Υπό το φως, δε,
της συζήτησης στο Μέγαρο Μαξίμου, σε ποιον άραγε να
αναφερόταν ο τότε υπουργός Επικρατείας, αν όχι στον
κατηγορούμενο Παπαγγελόπουλο;

Τέταρτον: Πώς μπορεί η εισαγγελέας να λέει ότι οι Ισ-

ραηλινοί δικηγόροι μου «δεν επιβεβαιώνουν τον εκβια-
σμό μου», όταν υπάρχει στη δικογραφία ένορκη κατάθε-
ση του δικηγόρου μου, κ. Yuval Sasson, ο οποίος επιβε-
βαιώνει απόλυτα την απόπειρα εκβίασής μου;

Πέμπτον: Πώς είναι δυνατόν να αποσιωπάται πλήρως
και χωρίς καμία αιτιολογία το πρωτοφανές, υπογεγραμ-
μένο από τους Φιλιππάκη και Τάρκα έγγραφο ιδιωτικό
συμφωνητικό-Roadmap, με το οποίο δηλώνουν ότι αντι-
κείμενο της συμφωνίας είναι το «κλείσιμο» των φορολο-
γικών και ποινικών υποθέσεων, τις οποίες οι ίδιοι είχαν
δημιουργήσει μέσω ανώνυμων και επώνυμων καταγγε-
λιών αλλά και ενόρκων καταθέσεών τους σε βάρος εμού
και των συνεργατών μου; Πώς άραγε μπορούσαν αυτοί,
απλοί δημοσιογράφοι όντες, να «κλείνουν» ποινικές
υποθέσεις που οι ίδιοι δημιουργούσαν; Από πού αντλού-
σαν αυτήν τη δύναμη, αν όχι από τον κατηγορούμενο Πα-
παγγελόπουλο;

Ο Σάμπυ Μιωνής καταλήγει λέγοντας: «Θα καταθέσω
άμεσα υπόμνημα ενώπιον του Δικαστικoύ Συμβουλίου
με νέα αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ηχη-
τικό υλικό, από το οποίο δεν θα παραμένει πλέον καμία
απολύτως αμφιβολία για το τι πραγματικά συνέβη».

Υπόθεση Novartis: Καταθέτει νέο ηχητικό υλικό στο Δικαστικό Συμβούλιο ο Μιωνής και θέτει 5 ερωτήματα

Τι είπε στις τρεις ενότητες
της κατάθεσής της η Δήμητρα
Πισπιρίγκου: «Αν τα παιδιά
δεν έχουν πεθάνει από
παθολογικά αίτια και 
τα έχει σκοτώσει κάποιος, 
να έρθουν να μου το πουν
τεκμηριωμένα»

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

«Δεν πιστεύω ότι η Ρούλα
σκότωσε τα παιδιά»



ΠΕΜΠΤΗ 23 IOYNIOY 2022
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Αντιμέτωπος ξανά 
με την κατηγορία 
βιασμού ο προπονητής
της ιστιοπλοΐας;

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί
και πάλι αντιμέτωπος με την κατηγο-
ρία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση
της ανήλικης αθλήτριάς του βρίσκε-
ται ο προπονητής της ιστιο-
πλοΐας έπειτα από
έφεση που ασκήθη-
κε στην απαλλαγή
του από την Εισαγ-
γελία Εφετών.

Ο προπονητής,
που αθωώθηκε πριν
από λίγες από το Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας με
οριακή πλειοψηφία 4-3 για το αδίκη-
μα του βιασμού, ίσως να οδηγηθεί και
πάλι στο εδώλιο. Και αυτό γιατί η ει-
σαγγελέας Εφετών Ιωάννα Τσάλη,
βασιζόμενη σε νομικά επιχειρήματα
αλλά και στα γεγονότα της υπόθεσης,
άσκησε έφεση στην απαλλαγή του.

Στο σκεπτικό της η εισαγγελέας
επικαλείται απόφαση του Αρείου Πά-
γου, η οποία είχε κρίνει ότι για να
στοιχειοθετηθεί βιασμός δεν απαι-
τείται ενεργή αντίσταση από το θύμα,
ενώ στην προκειμένη περίπτωση η
αθλήτρια ήταν παιδί όταν την προσέγ-
γισε ο τότε προπονητής της, αρχικά
λεκτικά κολακεύοντάς την και στη
συνέχεια σωματικά.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ο κα-
τηγορούμενος από το 2010 ασκούσε
βία στο παιδί, ενώ απειλούσε ότι θα
σκοτώσει την ίδια και τα μέλη της οι-
κογένειάς της. Με απόφαση του Μει-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο προπο-
νητής της ιστιοπλοΐας καταδικάστη-
κε σε 13 χρόνια κάθειρξη για το αδί-
κημα της κατάχρησης ανηλίκου σε
ασέλγεια. 

Π
αγωμένη είναι η τοπική κοινωνία
στα Κιμμέρια της Ξάνθης από την
άγρια δολοφονία ενός 46χρονου
άνδρα -για ασήμαντη αφορμή

σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ- από έναν
42χρονο συγχωριανό του, ο οποίος έχει συλ-
ληφθεί από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Το
αιματηρό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις
21.00 το βράδυ της Τρίτης (21/6), όταν μια λο-
γομαχία μετατράπηκε σε συμπλοκή με τα χέ-
ρια και στη συνέχεια βγήκαν τα μαχαίρια.

Μάλιστα, το αρχικό περιστατικό συνέβη
σε κεντρικό σημείο της κωμόπολης με αρ-
κετούς θεατές, οι οποίοι είναι άγνωστο εάν
επιχείρησαν να τους χωρίσουν. Όπως προ-
κύπτει από το ρεπορτάζ, ο 46χρονος ήταν
αυτός που επικράτησε στη συμπλοκή με τα
χέρια και στη συνέχεια ο 42χρονος πήρε ένα
κουζινομάχαιρο, πήγε στην αυλή του σπιτιού
του συγχωριανού του και του κατάφερε θα-
νατηφόρα χτυπήματα στο στήθος. Από τη
συμπλοκή τραυματίστηκε στο χέρι και στον
μηρό και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποί-
ος μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-
κών του Νοσοκομείου Ξάνθης, όπου και συ-
νελήφθη. Πρόκειται για άτομο γνωστό στις
Αρχές με το παρατσούκλι «Τζέτκας», ο οποί-
ος είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή
βία, απειλές, σωματικές βλάβες και για τον
νόμο περί όπλων. 

Ο πρόεδρος του οικισμού, Εμίν Ογλού Ρα-

μαδά, ανέφερε: «Είναι γνωστός εδώ ο
42χρονος, τον ξέρουν όλοι. Γνωρίζουν τη
συμπεριφορά του, αλλά και πολλά από αυτά
που έχει κάνει. Εδώ ζούμε πάνω από 3.500
άνθρωποι. Δυστυχώς εμείς χάσαμε έναν οι-
κογενειάρχη στα καλά καθούμενα. Όλα συ-
νέβησαν σε κεντρικό σημείο του οικισμού.
Έγινε καβγάς, ήταν και άλλοι μπροστά, ο
αδελφός του θύματος και άλλοι φίλοι τους.
Τσακώθηκαν, άρχισαν να χτυπάνε ο ένας τον
άλλον. Ο 46χρονος τον είχε στριμώξει για τα
καλά και εκείνος έβγαλε το μαχαίρι και τον
σκότωσε».

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Ξάνθης, όπου οι γιατροί προσπάθησαν για
αρκετή ώρα να τον επαναφέρουν, αλλά χω-
ρίς αποτέλεσμα, καθώς υπέκυψε στα τραύ-
ματά του στον θώρακα και στην καρδιά.
Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και δύο παι-
διά, ενώ η δολοφονία του βύθισε στη θλίψη
την τοπική κοινότητα. Την προανάκριση
έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ξάνθης, συλλέ-
γοντας μαρτυρικές καταθέσεις για το μοι-
ραίο περιστατικό. 

Τον έσφαξε με...
κουζινομάχαιρο για
ασήμαντη αφορμή

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Μίλησαν» τα μαχαίρια στα
Κιμμέρια Ξάνθης - Πατέρας 
δύο παιδιών το θύμα, ενώ 
ο θύτης είχε κατηγορηθεί 
στο παρελθόν για 
ενδοοικογενειακή βία, απειλές,
σωματικές βλάβες και για 
τον νόμο περί όπλων 

«Αγρίμι» η γυναίκα
που ζούσε για 42 
χρόνια φυλακισμένη 
στο σπίτι της 

Για ένα «αγρίμι» που δυσκολεύεται να
επικοινωνήσει με τους άλλους ανθρώ-
πους και έχει ακόμη και το δικό της λεξι-
λόγιο κάνουν λόγο όσοι έχουν έρθει σε
επαφή με την 51χρονη γυναίκα από τη
Λάρισα, η οποία για 42 χρόνια ζούσε έγ-
κλειστη σε ένα σπίτι, λίγα χιλιόμετρα μα-
κριά από το κέντρο της θεσσαλικής μεγα-
λούπολης. 

Την ίδια ώρα, οι γείτονες κάνουν λόγο
για μια «παράξενη αγάπη» από τη μητέρα
προς την κόρη, μια «αγάπη» που είχε ως
αποτέλεσμα η ώριμη σήμερα γυναίκα να
βιώσει την παιδική ηλικία (σ.σ.: από την
Γ’ Δημοτικού), την εφηβεία, την ενηλι-
κίωση και τις επόμενες τρεις δεκαετίες
της ζωής της κλειδαμπαρωμένη σε ένα
οίκημα. Ο θάνατος της μητέρας της, σε
ηλικία 76 ετών, ήταν η αφορμή για να
αποκαλυφθούν τα μυστικά που κρύβον-
ταν πίσω από τις βαριές σιδερένιες πόρ-
τες, που όμως πολλοί γνώριζαν αλλά κα-
νείς δεν κινήθηκε δυναμικά για να απο-
καλυφθούν. Για αυτό και οι συγγενείς της
51χρονης γυναίκας υποστηρίζουν σήμε-
ρα ότι φοβόντουσαν τις απειλές της μητέ-
ρας της, κάτι που έχει προκαλέσει μεγά-
λη συζήτηση. 

Η γυναίκα έχει διαγνωστεί με αυτισμό,
αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για
να αναβιώσει στην Ελλάδα ένα «σύγχρο-
νο Κωσταλέξι», ούτε τα όσα ακούγονται
τώρα πως «αυτή δεν ήθελε να έχει επαφή
με τον κόσμο». Η 51χρονη υποβλήθηκε
σε ιατρικές εξετάσεις, δεν έχει σημάδια
κακοποίησης, ενώ πλέον την κατά το δυ-
νατόν ένταξή της στην κοινωνία έχουν
αναλάβει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δή-
μου Λάρισας.

Παπ. 



Την καταδίκη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με
ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, όπως δηλαδή κατα-
δικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη πρωτόδικα, ζήτησε η ει-
σαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονί-
κης για την υπόθεση του θανάτου 36χρονης μεσίτριας
στην οποία κατηγορούμενος είναι 43χρονος αγγειοχει-
ρουργός. Ο ειδικευόμενος γιατρός είχε καταδικαστεί ότι
πήγε να υποβάλει σε επέμβαση αφαίρεσης κιρσών τη γυ-
ναίκα μέσα σε ακατάλληλο χώρο του Ιπποκράτειου νοσο-
κομείο και όταν λόγω της αναισθησίας εκείνη έχασε τη

ζωή της, τη μετέφερε στη Χαλκιδική και την πέταξε σε
ερημικό σκουπιδότοπο. «Δεν ζήτησε βοήθεια, για να γλι-
τώσει από τις δικές του συνέπειες», είπε στην αγόρευση
της εισαγγελέως της έδρας του Εφετείου, καταγράφοντας
ένα προς ένα τα σημεία που κατά την άποψή της οδηγούν
στην ενοχή του κατηγορουμένου. Η άτυχη 36χρονη βρέ-
θηκε νεκρή στις αρχές Μαΐου 2017 στην ερημική περιοχή
της Χαλκιδικής. Είχε χάσει τη ζωή της από τις 26 Απριλίου
όταν πήγε στο Ιπποκράτειο για να υποβληθεί στην επέμ-
βαση αφαίρεσης των κιρσών.

Στο φουλ δουλεύουν τα επιτελεία των βουλευτών
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη φάση, ήδη όλοι
έχουν οργώσει τουλάχιστον μία φορά την περιφέρειά
τους, ενώ πλέον οργανώνουν μεγάλες στοχευμένες
εκδηλώσεις. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, σε μια ασφυ-
κτικά γεμάτη αίθουσα στην περιοχή των Λουτρών του
Λαγκαδά, πραγματοποίησε μια ανοιχτή εκδήλωση με

θέμα τα αγροτικά ζητήματα αλλά και τα χρόνια προ-
βλήματα που απασχολούν την ελληνική γεωργία. Ο
Σάββας Αναστασιάδης υποδέχθηκε πολιτικούς φίλους
στο Πανόραμα, ενώ για την ερχόμενη Δευτέρα 27/6
κάλεσμα έχει απευθύνει και ο Θόδωρος Καράογλου σε
εκδήλωση που επίσης θα πραγματοποιηθεί στο Πανό-
ραμα και θα αφορά την ισότητα των φύλων. 

Άρχισε το τρέξιμο: «Γαλάζιες» εκδηλώσεις και περιοδείες στη Β’ Θεσσ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στήριξη Δ. Πυλαίας 
στο «Χαμόγελο
του Παιδιού»

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγρα-
ψαν ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και ο
οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδι-
ού» με στόχο την υποστήριξη παι-
διών, οικογενειών και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων της διοικητικής
περιοχής του δήμου. Ο δήμαρχος
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης σημείωσε ότι
«πραγματικά θεωρούμε ότι “Το Χα-
μόγελο του Παιδιού” μπορεί να είναι
πιο φωτεινό και πιο αισιόδοξο σήμε-
ρα, γιατί το καταξιωμένο του έργο
που έχει ωφελήσει κάθε σπιτικό, κά-
θε οικογένεια, κάθε Έλληνα, επε-
κτείνεται στον δήμο μας».

Παρακολούθησε
βιβλιοπαρουσίαση 
εξ αποστάσεως 

Διαδικτυακά μεν, παρούσα δε…
. Ο λόγος για την ευρωβουλευτή
της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, η οποία
έστω και με αυτό τον τρόπο συμμε-
τείχε στην παρουσίαση του βιβλί-
ου της Άννας Καραμάνου «Η ειρη-
νική εξέγερση των θηλυκών Sapi-
ens» στη Θεσσαλονίκη. Οι πληρο-
φορίες, πάντως, λένε πως η Μαρία
Σπυράκη μάλλον θεωρεί ότι έκλει-
σε τον κύκλο της στην Ευρωβουλή,
καθώς μετρά ήδη δύο πετυχημέ-
νες θητείες, και πλέον βάζει πλώ-
ρη για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσ-
σαλονίκης.

ΠΑΣΟΚ: Ο Κοκολάκης
νέος γραμματέας 
της Νομαρχιακής Β’

Ο Κώστας Κοκολάκης είναι ο νέ-
ος γραμματέας της Νομαρχιακής
Επιτροπής Β’ Θεσσαλονίκης του
ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, οι
αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση της
οποίας ολοκληρώθηκαν χτες. Συγ-
κεκριμένα η κάλπη έβγαλε 12 ψή-
φους υπέρ και 1 λευκό. Αναπληρω-
τής γραμματέας εξελέγη ο Αχιλλέ-
ας Μεταλούλης. Ο Κώστας Πατσα-
λάς εξελέγη ομόφωνα εκπρόσω-
πος Τύπου της Νομαρχιακής, ενώ
για το Οργανωτικό έγιναν επίσης
εκλογές, όπου επικεφαλής ανα-
δείχθηκε η Αλεξία Λαζαρίδου.

«Καταπέλτης» η εισαγγελέας, ζήτησε 
την καταδίκη του αγγειοχειρουργού 

Έτοιμοι για διακοπές
οι δημοτικοί σύμβουλοι

Δύο τελευταία δημοτικά συμβούλια πριν από
την… ξεκούραση των «πολεμιστών» του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Την ερχόμενη Δευτέρα θα συνεδριά-
σει το σώμα και απομένει μία ακόμη συνάντηση πριν
από τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές. Βέ-
βαια, αυτή τη φορά η συνεδρίαση θα είναι διαφορε-
τική, καθώς μετά τη χαλάρωση των μέτρων άπαντες
θα πρέπει να βρίσκονται πίσω στα έδρανα. Τέλος οι
υπολογιστές και οι κάμερες!

Χαζομπαμπάς ο Αλ. Θάνος
Σε πελάγη ευτυ-

χίας πλέει ο αντιπε-
ριφερειάρχης Τουρι-
σμού της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακε-
δονίας, Αλέξανδρος
Θάνος, που έγινε για πρώτη φορά… χαζομπαμ-
πάς. Η σύζυγός του έφερε στον κόσμο το πρώτο
τους παιδάκι και το ζευγάρι απολαμβάνει την
ευτυχία του. Μάλιστα, ο κ. Θάνος θέλησε να μοι-
ραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς φί-
λους του και ανέβασε τα πατουσάκια του νεο-
γέννητου με την εξής λεζάντα: «Ή αυτά είναι τα
ομορφότερα πατουσάκια του κόσμου όλου ή εγώ
είμαι ο μεγαλύτερος χαζομπαμπάς… ή μήπως
ισχύουν και τα δύο».

Βούγιας: Παράλογη λύση…
Παράλογη λύση, που παίζει με τα διαλυμένα νεύ-

ρα των οδηγών, χαρακτηρίζει ο Σπύρος Βούγιας την
αμφιδρόμηση της 26ης Οκτωβρίου στα Δικαστήρια
ύστερα από 15 χρόνια. Ο πρώην υφυπουργός και
συγκοινωνιολόγος υποστηρίζει πως εφαρμόστηκε
ένας κυκλοφοριακός παραλογισμός από την Αττικό
Μετρό και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς αποκα-
ταστάθηκε η διπλή κατεύθυνση στον συγκεκριμένο
δρόμο ενώ η Δωδεκανήσου παρέμεινε μονόδρο-
μος, με αποτέλεσμα να γίνεται το αδιαχώρητο.

Η θέση του Ταχιάου
Θέση για την αμφιδρόμηση της 26ης Οκτωβρί-

ου και την κριτική που δέχεται η Αττικό Μετρό ΑΕ
πήρε ο πρόεδρός της Νίκος Ταχιάος. Σε ανάρτη-
σή του ξεκαθαρίζει πως η εταιρεία εφάρμοσε τις
επιταγές κυκλοφοριακών μελετών οι οποίες εκ-
πονήθηκαν προ του 2019 από τον Δήμο Θεσσα-
λονίκης και έτυχαν όλων των επιβαλλομένων εγ-
κρίσεων από το σύνολο των αρμόδιων αρχών.
Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος σημείωσε πως προ-
εξάρχοντα ρόλο σε ό,τι δεν άπτεται των αυστηρά
τεχνικών δεσμεύσεων για τον σχεδιασμό και την
κατασκευή των έργων μετρό και τραμ έχουν πάν-
τοτε οι οικείοι δήμοι. 
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Ψαρά

Ενεργειακή αναβάθμιση 
σε τέσσερα δημοτικά κτίρια 

Με χρηματο-
δότηση από το
«Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Βό-
ρειο Αιγαίο
2 0 1 4 - 2 0 2 0
(ΟΧΕ)» και με
συμβατικό προ-
ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό
325.832 ευρώ
ολοκληρώθηκαν τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε τέσ-
σερα κτίρια του ιστορικού δήμου. Συγκεκριμένα, το δημαρ-
χείο, η Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, το δημοτικό σχο-
λείο, το νηπιαγωγείο, καθώς και το Πολυδύναμο Περιφερει-
ακό Ιατρείο του νησιού είναι πλέον αναβαθμισμένα ενεργει-
ακά. «Οι παρεμβάσεις θα συμβάλουν καταλυτικά στη σημαν-
τική μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, στην εξοικονό-
μηση πόρων και στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυ-
πώματος», δήλωσε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος.

Καλαμάτα 

Δικαιώνονται έως την εκδίκαση
ασφαλιστικών μέτρων 
43 συμβασιούχοι

Δεκτό έκανε το αίτημα 43 συμβασιούχων - εργαζομένων
του Δήμου Καλαμάτας το οικείο Πρωτοδικείο και επανέρχον-
ται στην εργασία τους μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2022, οπότε
εκδικάζεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Οι προσφεύγον-
τες συμβασιούχοι εργάζονταν στους τομείς της καθαριότητας,
της ύδρευσης και λοιπών γεωτεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
Καλαμάτας με συμβάσεις που έληξαν στις 31 Μαΐου. Με την
προσωρινή διαταγή το Πρωτοδικείο Καλαμάτας αποδέχτηκε
το επιχείρημα των συμβασιούχων - εργαζομένων ότι «καλύ-
πτουν πάγιες ανάγκες του δήμου», όπως δήλωσε ο πληρεξού-
σιος δικηγόρος τους.

Τη συμβολή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για έργα
υποδομής και ζωτικής σημασίας για τον Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου
ζήτησε ο οικείος δήμαρχος Κώστας Λύρος από τον υφυπουργό

Γιώργο Καραγιάννη κατά τη συνάντησή τους στο ιστορικό
δημαρχείο. Ο δήμαρχος ζήτησε την κατασκευή κόμβου της Ιόνιας
Οδού στη θέση «Χαλαζιάς», την επίσπευση των αντιπλημμυρικών

έργων της Ιονίας οδού, καθώς και των διαδικασιών για την
αποκατάσταση της γέφυρας του Ευήνου, της γέφυρας Αιτωλικού

και της γέφυρας Κατοχής. Επιπροσθέτως, συζητήθηκε το θέμα
της αποκατάστασης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, της

συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες
και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης του δήμου. Ο κ.

Καραγιάννης δήλωσε ότι «η κυβέρνηση θα μεριμνήσει για την
ικανοποίηση των αιτημάτων, με την αρχή να γίνεται με τα

αντιπλημμυρικά έργα της Ιονίας οδού».

Ιόνια Νησιά

Διαδικτυακή ημερίδα
«Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή»

Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Προσαρ-
μογή στην Κλιματική Αλλαγή» διοργανώνει
την Τετάρτη 6 Ιουλίου η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων σε συνεργασία με το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, με την Ένωση
Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝ-
ΠΕ), την Κεν-
τρική Ένωση
Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ)
και την Ελλη-
νική Εταιρεία
Περιβάλλον-
τος και Πολιτι-
σμού (ΕΛ-
ΛΕΤ). Η Ημε-
ρίδα θα εστιά-
σει στις κάτω-
θι θεματικές
και τους κλιματικά τρωτούς τομείς: τάσεις
κλιματικών παραμέτρων, παράκτια ζώνη,
υδατικοί πόροι, τουρισμός, αγροτικός το-
μέας, ενέργεια, βιοποικιλότητα και οικο-
συστήματα, πολιτιστική κληρονομιά, και-
νοτόμες τεχνολογίες. Η ημερίδα επιδιώκει
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών των Ιονίων Νήσων σχετικά με τους
ευάλωτους τομείς του νησιού και τους τρό-
πους για την καλύτερη προσαρμογή τους
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Ανοίγουν τρία νέα
καταδυτικά πάρκα 
στον Παγασητικό

Με στόχο την ανάδειξη και ανάπτυξη του κατα-
δυτικού τουρισμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εγ-
καινιάζει τρία νέα καταδυτικά πάρκα στον Δυτικό
Παγασητικό Κόλπο, καθιστάμενη ως «η πρώτη πε-
ριφέρεια στη χώρα με επισκέψιμα Υποθαλάσσια
Μουσεία». Όπως διευκρίνισε ο περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός, «ζητάμε να στηριχθεί η λει-
τουργία του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου.
Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο τουριστικής προβο-
λής που στηρίζεται στο digital marketing και είναι
στοχευμένο στον ποιοτικό θεματικό τουρισμό». 

Παράλληλα, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης
Τουρισμού Γιάννης Μπουτίνας έθεσε προς το
υπουργείο Τουρισμού μια σειρά από θέματα που
αφορούν άμεσα τις τουριστικές επιχειρήσεις,
όπως η υποστελέχωση προσωπικού στις ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις, η καταπολέμηση του τερά-
στιου ενεργειακού κόστους, τα επιδοτούμενα προ-
γράμματα για ψηφιοποίηση να συμπεριληφθούν
στο νέο ΕΣΠΑ, η πρόσληψη ναυαγοσωστών μέσω
ΟΑΕΔ και εποχιακού προσωπικού για πισίνες ξε-
νοδοχείων, η διατήρηση μειωμένου ΦΠΑ στο 13%
και η μείωση ΕΝΦΙΑ σε ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις, οι τουριστικές εγκαταστάσεις υπαίθριων
δραστηριοτήτων να συμπεριληφθούν στις εγκατα-
στάσεις ειδικής τουριστικής υποδομή και το νομο-
θετικό πλαίσιο για airbnb με προδιαγραφές ΕΟΤ.
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Έργα υποδομής ζήτησε ο δήμαρχος από τον Καραγιάννη



E
να θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους δή-
μους της χώρας προέκυψε από την

πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βούλιου, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας παρουσία-
σαν το σχέδιό τους για την αναμόρφωση της
Δημοτικής Αστυνομίας.

Όπως προκύπτει λοιπόν από τις ανακοινώ-
σεις που ακολούθησαν του Συμβουλίου,
προωθείται μια σειρά από διατάξεις με σκο-
πό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της
Δημοτικής Αστυνομίας. Για να συμβεί αυτό,
το υπουργείο Εσωτερικών θα προσχωρήσει
στην ομαδοποίηση αρμοδιοτήτων σε τρεις
κατηγορίες με γνώμονα τις καθημερινές
ανάγκες των πολιτών και τη συχνότητα
άσκησής τους, στην κατάργηση αρμοδιοτή-
των που δεν συνάδουν με τον ρόλο της και
στην αναδιατύπωση των αρμοδιοτήτων προ-
κειμένου να είναι σαφές το πεδίο άσκησής
τους. Ακόμη προβλέπονται η κατηγοριοποί-

ηση δήμων με βάση αντικειμενικά κριτήρια
(έκταση και πληθυσμό) και η ανάθεση άσκη-
σης κατηγοριών αρμοδιοτήτων ανά κατηγο-
ρία δήμων, η δυνατότητα επιλογής άσκησης
αρμοδιοτήτων για τις δύο πρώτες κατηγορίες
δήμων (έως 3.500 μόνιμους κατοίκους και
από 3.501 έως 6.000 μόνιμους κατοίκους)
και η δυνατότητα επιλογής, επιπλέον των
υποχρεωτικών, αρμοδιοτήτων για δύο επό-
μενες κατηγορίες δήμων (από 6.001 έως
50.000 μόνιμους κατοίκους και από 50.001
έως 100.000 κατοίκους), καθώς και η άσκη-
ση αρμοδιοτήτων κατόπιν στελέχωσης της
Δημοτικής Αστυνομίας. 

Τέλος, προβλέπεται ότι θα γίνει συσχέτιση
του ωραρίου Δημοτικής Αστυνομίας με την
άσκηση κατηγοριών αρμοδιοτήτων, όπως και
ρύθμιση όλων των εκκρεμών θεμάτων υπη-
ρεσιακής κατάστασης των δημοτικών αστυ-
νομικών. Κατά την προώθηση των παραπάνω
ρυθμίσεων αναμένονται ανακοινώσεις και
για τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού
για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων σε Μάτι και Ζούμπερι
Προγραμματική σύμβαση για το έργο της

αντικατάστασης των αμιαντοτσιμεντοσωλή-
νων όλου του πεπαλαιωμένου δικτύου
ύδρευσης στις περιοχές Μάτι και Ζούμπερι
στη Νέα Μάκρη, προϋπολογισμού 4.215.000
ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης, παρουσία του δήμαρχου
Μαραθώνα Στέργιου Τσίρκα. Αναφερόμενος
στη σημασία της αναβάθμισης του δικτύου
ύδρευσης για τη δημόσια υγεία, ο κ. Πατού-
λης σημείωσε: «Η περιφέρεια βρίσκεται εμπράκτως δίπλα στους δήμους, στηρίζοντας
κομβικά έργα υποδομής, τα οποία αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και
προασπίζουν την ασφάλεια και την υγεία τους. Από την πλευρά του, ο κ. Τσίρκας εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την ολική αντικατάσταση των σωλήνων, χάρη στην οποία «θα επι-
λυθούν επιτέλους τα χρόνια προβλήματα των διακοπών υδροδότησης και ποιότητας του
νερού που δυσχέραιναν την καθημερινότητά των κατοίκων».

Συντονισμός 
κατά της
εγκληματικότητας 

Το θέμα της πάταξης της εγκλημα-
τικότητας και του συντονισμού των
δράσεων των συναρμόδιων υπουρ-
γείων κυριάρχησε στη συνάντηση
που είχε ο δήμαρχος Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός με τον υπουργό
Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο
κ. Βρεττός επισήμανε ότι το θέμα
είναι πολυδιάστατο, πολυπαραγον-
τικό και χρειάζεται λήψη γενναίων
αποφάσεων, ενώ έκανε αναφορά
στις διαρκείς προσπάθειες από την
πλευρά του δήμου και της Επιτρο-
πής και στην κατάθεση προτάσεων
στα συναρμόδια υπουργεία. Πα-
ράλληλα, τονίστηκε ότι απαιτούνται
μηδενική ανοχή σε παραβάσεις
από τον κρατικό μηχανισμό και πι-
στή τήρηση του σχεδιασμού, ώστε
να αντιμετωπιστεί άμεσα και καίρια
η παραβατικότητα στην περιοχή. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
αντιπολίτευση κατηγορεί ευ-
θέως τη δημοτική αρχή ότι
«παραποιεί» τα στοιχεία της
ανακύκλωσης απορριμμάτων
προκειμένου να «πανηγυρίζει»
για μεγάλη επιτυχία; Αφορμή
ήταν πρόσφατη «πανηγυρική»
ανακοίνωση του δήμου που ήρ-
θε με… μικρή καθυστέρηση
από την ανακοίνωση των σχετι-
κών στοιχείων από την περιφέ-
ρεια και ενώ «ξαφνικά», μέσα
σε λίγες μέρες, είχαν αλλάξει
τα δεδομένα… Το θέμα θα έχει
συνέχεια γιατί υπάρχει και «οι-
κονομικός αντίκτυπος». 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεκινά την
ανταποδοτική
ανακύκλωση
Στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αντα-
ποδοτικής Ανακύκλωσης εντάχθηκε
και ο Δήμος Αιγάλεω, σε συνεργασία
με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Αν-
ταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Συσκευασιών «Ανταποδοτική
Ανακύκλωση». Το πρώτο ολοκληρω-
μένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύ-
κλωσης (Σπιτάκια Ανακύκλωσης) της
πόλης είναι τοποθετημένο στο σταθμό
του Μετρό Αιγάλεω, στην πλατεία
Εσταυρωμένου. Στο σημείο αυτό οι
πολίτες μπορούν να επιστρέφουν για
ανακύκλωση πλαστικές, μεταλλικές
και γυάλινες συσκευασίες με αντα-
ποδοτικό κίνητρο, ενώ υπενθυμίζεται
ότι για κάθε 33 συσκευασίες που ανα-
κυκλώνουν τους επιστρέφεται 1 ευ-
ρώ, το οποίο μπορούν είτε να το εξαρ-
γυρώσουν στα συνεργαζόμενα σου-
περμάρκετ για δωρεάν αγορές είτε να
το δωρίσουν υπέρ του κοινωνικού έρ-
γου της «Αποστολής».

Γνήσιο υπογραφής
στο σπίτι

Μια νέα δυνατότητα που διευ-
κολύνει την καθημερινότητα των
πολιτών που έχουν κινητικά προ-
βλήματα δίνει πλέον ο Δήμος Βύ-
ρωνα, καθώς έπειτα από πρόσφα-
τη νομοθετική ρύθμιση καταργή-
θηκε η αρμοδιότητα βεβαίωσης
γνήσιου της υπογραφής από την
Ελληνική Αστυνομία. Στο εξής για
την εξυπηρέτηση πολιτών που
αδυνατούν να μετακινηθούν στο
ΚΕΠ για να λάβουν το γνήσιο της
υπογραφής τους με πρωτοβουλία
του δημάρχου Γρηγόρη Κατωπό-
δη δίνεται η δυνατότητα στους ερ-
γαζομένους του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» να μπορούν
να προβαίνουν σε βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής κατ’ οί-
κον. Η εξουσιοδότηση που θα εκ-
δοθεί είναι νομικά ισοδύναμη με
εξουσιοδότηση που φέρει το γνή-
σιο της υπογραφής. Για τα σχετικά
ραντεβού οι πολίτες μπορούν να
επικοινωνούν με το ΚΕΠ Βύρωνα.
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ΥΠΕΣ: Τι αλλάζει στη
Δημοτική Αστυνομία
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Λ
ύση στο θέμα με τις άδικες
και «βαριές» αναδρομικές
επιβαρύνσεις έως 200%
στους ιδιοκτήτες ακινήτων

που αποκάλυψαν τα «αδήλωτα τετρα-
γωνικά» στους δήμους την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 23
Μαρτίου 2022 δίνει διάταξη που περι-
λαμβάνεται σε υπό διαβούλευση νομο-
σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες ιδιο-
κτήτες που λόγω «νομοθετικού κενού»
κλήθηκαν να καταβάλουν αναδρομικά
δημοτικά τέλη και πρόστιμα σε βάθος 14
ετών, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους
που απαλλάχτηκαν.

Δεύτερη ευκαιρία
Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτή-

τες θα πάρουν πίσω τα ποσά που πλή-
ρωσαν, αφού προηγουμένως υποβά-
λουν σχετική αίτηση στον δήμο όπου
βρίσκεται το ακίνητο, συνοδευόμενη
με τα απαραίτητα στοιχεία και παρα-

στατικά που να αποδεικνύουν την επι-
βάρυνση.

Εν τω μεταξύ, «δεύτερη ευκαιρία»
έως τις 30 Ιουνίου έχουν οι ιδιοκτήτες
ακινήτων για να αποκαλύψουν στους
δήμους τα «αδήλωτα τετραγωνικά» ή να
διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στα
στοιχεία των ακινήτων τους χωρίς να
επιβαρυνθούν με αναδρομικές χρεώ-
σεις τελών και προστίμων. Πάντως,
σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απο-
κλείεται η προθεσμία να παραταθεί για
έναν ακόμη μήνα.

Όσοι έχουν ανοικτές υποθέσεις με
τους δήμους για τα ακίνητά τους θα
πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
� Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων για
την πραγματική επιφάνεια των ακινή-
των στους δήμους λειτουργεί στη διεύ-
θυνση https://tetragonika.govapp.gr.
� Όσοι δηλώσουν τον πραγματικό αριθ-
μό των τετραγωνικών μέτρων των ακι-
νήτων τους, όπως αυτός είναι ήδη δη-
λωμένος στο Ε9, θα απαλλαγούν πλή-
ρως από αναδρομικές χρεώσεις δημο-
τικών φόρων και δημοτικών τελών,
προστίμων και προσαυξήσεων που
φθάνουν μέχρι και το 200% για τις χρο-
νικές περιόδους πριν από το 2020. 
� Με την υποβολή της δήλωσης θα
υπάρξει προσαύξηση 20% στα οφει-

λόμενα τέλη της περιόδου από την 1η
Ιανουαρίου 2020 μέχρι τη μέρα υπο-
βολής.
� Δεν χρειάζεται όλοι οι ιδιοκτήτες να
δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια
του ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώ-
ματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότη-
τα ή επικαρπία). Αρκεί να δηλωθεί από
έναν ιδιοκτήτη.
� Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό πα-
ροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνη-
τα ή ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν
είναι ηλεκτροδοτούμενο. Επιλέγοντας
ακίνητο με αριθμό παροχής, θα προστε-
θούν αυτομάτως στη δήλωση και όσα

ακίνητα έχουν στον δήμο με τον ίδιο
αριθμό παροχής.
� Τα ποσά για τα αδήλωτα τετραγωνικά
μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόπο-
σες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο
μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας,
τα 10 ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυ-
σικά πρόσωπα, και τα 50 ευρώ για νο-
μικά πρόσωπα.

Μόλις 3,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν
υποβληθεί, παρόλο που η πλατφόρμα άνοιξε νωρίτερα
από κάθε άλλη χρονιά. Η καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή τους είναι η 30ή Ιουνίου, αλλά δεδομένου
ότι η υποβολή των αιτήσεων κινείται με αργό ρυθμό, όλα
δείχνουν παράταση, πιθανόν έως τα τέλη Ιουλίου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τις δηλώσεις
που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα προκύπτει ότι το
31,5%, ήτοι 990.820 φορολογούμενοι, πληρώνει φόρο

884 εκατ. ευρώ για τα εισοδήματα του 2021, το 54,56%
έχει μηδενικό εκκαθαριστικό, ενώ σχεδόν το 13,94%
λαμβάνει επιστροφή φόρου. 

Φέτος ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθά-
ριση των δηλώσεων, ο οποίος υπολογίζεται περίπου
σε 3 δισ. ευρώ, θα μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ ίσες
μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως
το τέλος Ιουλίου και την τελευταία έως τα τέλη Φε-
βρουαρίου 2023.

Πιο αναλυτικά, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν
χρεωστικό εκκαθαριστικό και επιλέξουν να πληρώσουν
εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου θα
έχουν έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού, ενώ εκτός
από τις 8 μηνιαίες δόσεις και φέτος υπάρχουν και άλλες
δύο επιλογές για τους οφειλέτες, είτε να εντάξουν τον
πρόσθετο φόρο εισοδήματος στην πάγια ρύθμιση των
24 δόσεων είτε να τον εξοφλήσουν μέσω της πιστωτικής
τους κάρτας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Ποιοι θα λάβουν
επιστροφή...
προστίμων

Τι ορίζει διάταξη 
του υπουργείου
Εσωτερικών

Βέβαιη η παράταση για τις δηλώσεις στα εισοδήματα του 2021

ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Μ
ε εισοδηματικές αυξή-
σεις από την 1η/1/2023
για πρώτη φορά μετά τα
δώδεκα «πέτρινα» χρό-

νια των μνημονιακών περιορισμών
αναμένεται να κλείσει ο ευρύς κύ-
κλος των παρεμβάσεων της κυβέρνη-
σης και του υπουργείου Εργασίας για
τη στήριξη των συνταξιούχων, αλλά
και της κοινωνικής ασφάλισης. 

Στο προχθεσινό Υπουργικό Συμβού-
λιο, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης περιέγραψε τον οδικό χάρτη
και παρέθεσε την έκθεση πεπραγμέ-
νων της κυβέρνησης στους τρεις βασι-
κούς πυλώνες, δηλαδή την εργασία,
την κοινωνική ασφάλιση και την κοι-
νωνική προστασία. Συγκεκριμένα:

1. Ενισχύθηκε το εισόδημα των
συνταξιούχων. Εκτός από την αύξηση
που θα δοθεί από την 1η/1/2023, σε
225.000 συνταξιούχους με 30 χρόνια
ασφάλισης και άνω, δόθηκαν αυξή-
σεις 7,21% στα ποσά των κύριων συν-
τάξεων. 

2. Ακυρώθηκαν οι περικοπές των
προηγούμενων ετών σε 235.000 συν-
ταξιούχους με άθροισμα μηνιαίας κύ-
ριας και επικουρικής σύνταξης άνω
των 1.300 ευρώ. 

3. Πάνω από 1.000.000 συνταξιού-
χοι και 213.316 κληρονόμοι έλαβαν
επιστροφή συντάξεων συνολικού
ύψους 1,2 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της
εφαρμογής σχετικών δικαστικών
αποφάσεων. 

4. Το διαθέσιμο εισόδημα των συν-
ταξιούχων ενισχύθηκε μέσω της μεί-
ωσης της περικοπής για όσους συν-
ταξιούχους εργάζονται (από 60% σε
30%), της αύξησης των συντάξεων στα
ορφανά τέκνα, της σημαντικής μεί-
ωσης της προσωπικής διαφοράς για
πάνω από 550.000 συνταξιούχους,
της μείωσης του φορολογικού συντε-
λεστή από 22% σε 9%, ενώ έρχεται και
η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης που θα περιλαμβάνει και τους
δημόσιους υπαλλήλους.

5. Μπαίνει τέλος στο πρόβλημα των
εκκρεμών συντάξεων. Σε μια τριετία
εκδόθηκαν διπλάσιες συντάξεις ανά
έτος, με 900 λιγότερους υπαλλήλους.
Ήδη το πρώτο πεντάμηνο του 2022

έχουν εκδοθεί 113.000 συντάξεις -
δηλαδή σχεδόν τόσες όσες εκδόθη-
καν ολόκληρο το 2019- ενώ τον Μάιο
σημειώθηκε νέο ιστορικό ρεκόρ, με
30.000 συντάξεις. Μάλιστα, μέσα σε
δύο χρόνια έχουν μειωθεί κατά 75% οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές σε συνταξι-
ούχους, οι εκκρεμείς απαιτήσεις μέ-
χρι και το 2018 έχουν μηδενιστεί, ενώ
ως το τέλος Αυγούστου θα έχουν μη-
δενιστεί και όλες οι εκκρεμείς αιτή-
σεις που υποβλήθηκαν μέχρι και το
2021. Έχουν, επίσης, μηδενιστεί όλες
οι εκκρεμότητες στο ΝΑΤ και στο
ΜΤΠΥ.

6. Με την ασφαλιστική μεταρρύθμι-
ση για τη νέα γενιά, θα δοθούν στο
μέλλον υψηλότερες επικουρικές
συντάξεις με το σύστημα των ατομι-
κών «κουμπαράδων». 

7. Μείωση των εισφορών χωρίς να
απειληθεί η βιωσιμότητα του ασφαλι-
στικού συστήματος. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επενδύσεις 
4 δισ. από τα ΗΑΕ
στην Ελλάδα 
Σε τουλάχιστον 4 δισ. ανέρχονται
τα… πετρο-ευρώ που σχεδιάζουν να
επενδύσουν στη χώρα μας κρατικά
funds και επιχειρηματίες από τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο-
χεύοντας κυρίως στους κλάδους
ενέργειας και τουρισμού. 
Κορυφαία στελέχη από τα πέντε με-
γαλύτερα επενδυτικά ταμεία της χώ-
ρας και είκοσι σημαντικές επιχειρή-
σεις συμμετέχουν στο διήμερο ελ-
ληνοεμιριτιανό φόρουμ, ενώ χθες ο
υπουργός Βιομηχανίας και Υψηλής
Τεχνολογίας των Εμιράτων δρ Σουλ-
τάν Αλ Τζαμπέρ συναντήθηκε με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δέν-
δια και τον υφυπουργό Εξωτερικών,
αρμόδιο για θέματα οικονομικής δι-
πλωματίας, Κώστα Φραγκογιάννη.
Οι είκοσι επιχειρήσεις από τα ΗΑΕ
που συμμετέχουν στο φόρουμ προ-
έρχονται από τους τομείς τουρισμού,
ενέργειας, αγροτοβιομηχανίας,
υγείας, φαρμακοβιομηχανίας, μετα-
φορών, υποδομών και διαχείρισης
αποβλήτων. Οι πιο γνωστές είναι οι
Emirates Telecommunications Cor-
poration (Etisalat), Abu Dhabi In-
vestment Authority (ADIA), Interna-
tional Petroleum Investment Com-
pany (IPIC), Eagle Hills Properties
LLC, Abu Dhabi National Energy
Company-TAQA, Dubai Holding
Group, Al Dahra Agricultural Com-
pany και Fly Emirates.
Σημειώνεται ότι τον προηγούμενο
μήνα υπεγράφη στρατηγική συμφω-
νία επενδυτικής συνεργασίας μετα-
ξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας, της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και
του κρατικού βιομηχανικού και
επενδυτικού Ομίλου Αμπού Ντάμπι
ADQ, ενώ οι συνολικές άμεσες
επενδύσεις των ΗΑΕ ανέρχονται σε
207 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47
εκατ. ευρώ επενδύθηκαν πέρσι.
Πλήθος εταιρειών από τα ΗΑΕ έχουν
εξαγοράσει ή έχουν κάνει συμφω-
νίες για συνεργασία με ελληνικές
εταιρείες όπως ο Νηρέας και η ΣΕ-
ΛΟΝΤΑ, το Costa Navarino, οι Μύλοι
Λούλη, ο «Αστέρας» Βουλιαγμένης,
η Motor Oil, η ΔΕΗ ΑΠΕ, ξενοδοχεία,
τουριστικά συγκροτήματα, αλυσίδες
εστίασης κ.ά.
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Ο απολογισμός 
του υπουργείου Εργασίας
για τους συνταξιούχους

Αύξηση το 2023, πρώτη 
φορά μετά 12 χρόνια!

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Α
πό την 1η Ιουλίου τίθεται σε
εφαρμογή ο νέος μηχανι-
σμός υπολογισμού της
χονδρεμπορικής τιμής στο

ρεύμα, καθώς, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Political», δόθηκε και
επίσημα η έγκριση της Κομισιόν στο
σχετικό σχέδιο της κυβέρνησης που
στόχο έχει να περιορίσει το υπέρμε-
τρο ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. 

Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη σε
επίπεδο τεχνικών κλιμακίων ανάμεσα
στο υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και τα στελέχη των αρμό-
διων κοινοτικών αρχών, διευθετήθη-
καν και οι τελευταίες εκκρεμότητες,
με την ευρωπαϊκή πλευρά να δηλώνει,
σύμφωνα με πληροφορίες, πως εντός
της ερχόμενης εβδομάδας θα αποστα-
λεί στην Αθήνα και το comfort letter,
ώστε να επισημοποιηθεί και γραπτώς
η συμφωνία. 

Την «ατζέντα» της τηλεδιάσκεψης
απασχόλησαν οι λεπτομέρειες ως προς
την εφαρμογή του μηχανισμού, οι οποί-
ες αναμένεται να αποτυπωθούν σε σχε-
τική Υπουργική Απόφαση, όπως προ-
βλέπει σχετική διάταξη του νομοσχεδί-
ου του ΥΠΕΝ, το οποίο βρίσκεται αυτές
τις μέρες υπό συζήτηση στη Βουλή. 

Τα επίπεδα που θα κινηθούν
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές εί-

χαν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία
για το πλαφόν από τα τέλη Μαΐου, κατά
τη συνάντηση του υπουργού ΠΕΝ Κώ-
στα Σκρέκα στις Βρυξέλλες με τη γενική
διευθύντρια Ενέργειας Ντίτε Τζουλ
Γιόργκενσεν. Αυτή η αρχική συμφωνία
έδωσε τη δυνατότητα να ενταχθεί στο
νομοσχέδιο του υπουργείου, που προ-
αναφέρθηκε, σχετική ρύθμιση που πε-
ριγράφει τον τρόπο λειτουργίας του μη-
χανισμού. 

Στην Υπουργική Απόφαση που θα

ακολουθήσει θα αποτυπωθούν αναλυτι-
κά οι τιμές των πλαφόν ανά τεχνολογία
για την αποζημίωση των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες σύμ-
φωνα με πληροφορίες θα κινούνται στα
επίπεδα των: 
� 110 ευρώ/MWh για τα υδροηλεκτρι-
κά, τιμές αρκετά υψηλότερες από κά-
ποιες αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν
λόγο για 80-90 ευρώ.
� 85 ευρώ/MWh για τις ΑΠΕ.
� 230-240 ευρώ/MWh για τις μονάδες
φυσικού αερίου. Η τιμή είναι ενδεικτική
και προκύπτει με τιμή αερίου, για παρά-
δειγμα, στα 100 ευρώ/MWh και τιμή
ETS, δηλαδή δικαιωμάτων CO2, στα 80
ευρώ/MWh. 
� 200 ευρώ/MWh και πάνω για τις λιγνι-
τικές μονάδες της ΔΕΗ. Στον λιγνίτη, το
κόστος είναι γύρω στα 30 ευρώ/MWh,
επομένως με ETS στα 80 ευρώ/MWh και
με βάση τη μαθηματική φόρμουλα που
συνυπολογίζει κάθε εξωγενές κόστος,

βγαίνει μια τιμή 205 ευρώ/MWh.
Σύμφωνα με τον μηχανισμό, η διαφο-

ρά μεταξύ του πλαφόν και της τιμής χον-
δρικής θα κατευθύνεται στο Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης. Έτσι, σύμφω-
να με σχετικούς υπολογισμούς του
υπουργείου, μαζί με το κονδύλι που θα
διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, το επόμενο εξάμηνο το σύνολο της
οικονομικής ενίσχυσης στους λογαρια-
σμούς ρεύματος θα προσεγγίσει τα 3,2
δισ. ευρώ.

Στα 3,2 δισ. η ενίσχυση
Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Κώ-

στας Σκρέκας, με το ποσό αυτό θα απορ-
ροφάται έως και το 85% της αύξησης σε
όλες τις κατοικίες (κύριες και μη), το
100% στους ευάλωτους καταναλωτές
(ΚΟΤ) και το 82% στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις. Στην περίπτωση των αγροτι-
κών τιμολογίων, η απορρόφηση των αυ-
ξήσεων θα κινείται στο 90%-95%.

Ένα κοινό έργο σύνδεσης Σόφιας και Θεσσαλονί-
κης με αγωγό υδρογόνου εξετάζει η βουλγαρική Bul-
gartransgaz στο πλαίσιο ευρύτερων σχεδίων για δί-
κτυα διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. 

Όπως μεταδίδει το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσε-
ων ΒΤΑ, μιλώντας για τη διαφοροποίηση των πηγών
φυσικού αερίου, ο εκτελεστικός διευθυντής της Bul-
gartransgaz δήλωσε ότι το πρώτο βήμα για τη Βουλ-
γαρία έγινε με την απόφαση για την κρατική Bulgar-
transgaz να γίνει μέτοχος στον τερματικό σταθμό του
υγροποιημένου φυσικού αερίου (στην Αλεξανδρού-

πολη), που θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιανουαρί-
ου 2024 το αργότερο. Αυτό θα παράσχει στη Βουλγα-
ρία μια εναλλακτική πηγή και μάλιστα σε ανταγωνι-
στική τιμή. Τότε, το έργο επέκτασης της εγκατάστα-
σης αποθήκευσης φυσικού αερίου στο χωριό Σιρέν
θα εξυπηρετεί όχι μόνο τη Βουλγαρία, αλλά και τις
χώρες της περιοχής, και τα δύο μαζί θα προσφέρουν
περισσότερη σταθερότητα στην αγορά, σημείωσε ο
Μαλίνοφ.

Όσον αφορά το υδρογόνο, η Bulgartransgaz εργά-
ζεται πάνω σε αρκετά σχέδια, συμπεριλαμβανομένου

του κοινού έργου για τη σύνδεση των δικτύων υδρο-
γόνου των δύο χωρών, σύμφωνα με το ίδιο τηλεγρά-
φημα. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί τουλάχιστον 5%
συνδεσιμότητα έως την 1η Ιανουαρίου 2025, αλλά τα
μέρη έχουν μεγαλύτερη φιλοδοξία να επιτύχουν συν-
δεσιμότητα έως και 10%-15%, δήλωσε ο Μαλίνοφ. Επι-
πλέον, υπάρχουν σχέδια για εντελώς νέα δίκτυα, ανά-
μεσα στα οποία ένας αγωγός υδρογόνου για τη λεκά-
νη του ποταμού Μαρίτσα ( Έβρος) στον Νότο, καθώς
και ένα κοινό έργο σύνδεσης Σόφιας και Θεσσαλονί-
κης με αγωγό υδρογόνου, μεταδίδει το ΒΤΑ.

Η Κομισιόν έδωσε 
το «πράσινο φως» 
στην κυβέρνηση για 
να εφαρμοστεί από 1ης
Ιουλίου ο νέος μηχανισμός
υπολογισμού 
της χονδρεμπορικής τιμής -
Αναμένεται Υπουργική
Απόφαση

Bulgartransgaz: «Εργαζόμαστε για αγωγό υδρογόνου που θα συνδέσει Σόφια - Θεσσαλονίκη»

«Σφραγίδα»
Βρυξελλών
για το πλαφόν
στο ρεύμα 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Ε
ξαιρετικά ενθαρρυντικές
διαγράφονται οι προβλέψεις
για τη φετινή τουριστική
χρονιά, όπως επεσήμανε ο

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων, στην 30ή ετήσια τακτι-
κή γενική συνέλευσή του στο Μουσείο
Μπενάκη. Παραμένει εγγυητής σταθε-
ρότητας, κοινωνικής συνοχής και ανά-
πτυξης και κατόρθωσε να «επιβιώσει»
την περσινή χρονιά παρά τις όποιες
δυσκολίες.

Ο τουρισμός κάθε νέα σεζόν βρί-
σκεται αντιμέτωπος με νέες προκλή-
σεις και οι στόχοι επαναπροσδιορί-
ζονται συνεχώς, με μόνες σταθερές τις
αξίες της αυθεντικότητας, της βιωσι-
μότητας και της ποιότητας του τουρι-
στικού μας προϊόντος.

«Ο ελληνικός τουρισμός καλείται
για ακόμη μια φορά να προσαρμοστεί
και να σταθεί στο ύψος των περιστάσε-
ων. Να λειτουργήσει και φέτος κάτω
από δύσκολες συνθήκες, να αντιμετω-
πίσει ακόμη μια περίοδο κρίσεων για
πολλοστή φορά όμως μέσα στην τε-
λευταία δεκαετία. Καλείται και πάλι να
στηρίξει τη μεγάλη εθνική προσπά-

θεια ανάκαμψης. Ο ελληνικός τουρι-
σμός και στη μεγάλη οικονομική κρίση
της δεκαετίας του ’10 αλλά και στα
χρόνια της πανδημίας στήριξε εισοδή-
ματα, δημιούργησε πολλές θέσεις ερ-
γασίας, συνέβαλε καθοριστικά στην
κοινωνική συνοχή της περιφέρειας»,
τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ από το
βήμα της 30ής τακτικής γενικής συνέ-
λευσης.

Εθνικός μοχλός ανάπτυξης
Η φετινή γενική συνέλευση συμπί-

πτει με το πέρας μιας διετίας πρωτό-
γνωρων προκλήσεων και με το ξεκί-
νημα ενός νέου κεφαλαίου για τον ελ-

ληνικό τουρισμό. Ο κλάδος πλήρωσε
βαρύ το τίμημα της πανδημίας και η
στήριξη της Πολιτείας βοήθησε ώστε
να συγκρατηθούν οι απώλειες των
επιχειρήσεων και να θωρακιστεί η
απασχόληση.

«Ο τουρισμός μας συνεπώς καλείται
να ευθυγραμμίσει το μοντέλο του με
την ψηφιακή λειτουργία και το οικολο-
γικό υπόδειγμα. Διαθέτει άλλωστε τα
κατάλληλα όπλα, το ελληνικό brand
βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα
παγκοσμίως. Διαθέτει μεγάλη διασπο-
ρά στις αγορές του. Έχει σύμμαχο μια
Πολιτεία που διαρκώς εκσυγχρονίζει
το κράτος. Πάνω από όλα όμως κινεί-

ται μέσα στο ασύγκριτο φυσικό και πο-
λιτιστικό τοπίο της πατρίδας μας, η

αξιοποίησή του αποτελεί ένα μονα-
δικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο
τουρισμός πρέπει να είναι ελκυστι-
κός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά
και σε όσους εργάζονται σε αυτόν»,
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία
του στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ.

Οι προοπτικές για τη σεζόν χαρα-
κτηρίζονται ιδιαιτέρως ευοίωνες,
όπως επεσήμανε και ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός, ενώ η συνύπαρξη του

ανταγωνιστικού τουρισμού με τον σε-
βασμό στη φύση αποτελεί προτεραι-
ότητα της ελληνικής Πολιτείας. Ο του-
ρισμός αποτελεί έναν πολυεπίπεδο
εθνικό μοχλό ανάπτυξης τόσο στα
κέντρα όσο και στις περιφέρειες με
καινοτόμες και τολμηρές προτάσεις.

«Πρέπει να είναι ελκυστικός
όχι μόνο στους επισκέπτες
αλλά και σε όσους 
εργάζονται σε αυτόν», 
είπε ο πρωθυπουργός 
στη ΓΣ του ΣΕΤΕ

Η Διυπουργική Επιτροπή Έργων ΣΔΙΤ έδωσε το
«πράσινο φως» και ξεκινούν οι διαγωνισμοί για τα
εξής τέσσερα έργα ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δη-
μόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) συνολικού
προϋπολογισμού 960.140.000 €:
� Κάθετος Άξονας Δράμας - Αμφίπο-
λης (Παλαιοκώμη).
� Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση
της αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2
και λειτουργία/συντήρηση του τμήμα-
τος γέφυρας Αξιού ποταμού - Έδεσσας.
� Έργα αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού του
Ταυρωνίτη Ποταμού ΠΕ Χανίων Κρήτης.  

� Κατασκευή φράγματος ποταμού Ενιπέα Φαρσά-
λων (στη θέση Παλιοδερλί), δικτύων διανομής νε-

ρού και λοιπών συνοδών έργων.
«Σχεδιάζοντας την Ελλάδα τού αύ-

ριο, χρειάζονται συμμαχία όλων των
υγειών δυνάμεων του τόπου αλλά και
ευθυγράμμιση με τη νέα φιλοσοφία
που διέπει πλέον τον σχεδιασμό μας
για τις σύγχρονες υποδομές της χώ-
ρας. Αυτή της βιώσιμης ανάπτυξης και
της ορθολογικής αξιοποίησης και δια-

χείρισης των φυσικών μας πόρων», σημείωσε
σχετικά ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Κώστας Καραμανλής. «Πιστεύουμε ακράδαντα
ότι όταν υπάρχουν πολιτική βούληση, σωστός
σχεδιασμός και οργανωμένη επίβλεψη, μπορούν
τα έργα υποδομής να γίνονται πραγματικότητα»,
ανέφερε ο αρμόδιος υφυπουργός Γιώργος Κα-
ραγιάννης.

Τα έργα θα συμβάλουν στη βελτίωση της ασφά-
λειας των οδικών υποδομών και στην τουριστική
αναβάθμιση των περιοχών, προσφέροντας γρήγο-
ρες και ασφαλείς μετακινήσεις, μειώνοντας το κό-
στος των μεταφορών και αυξάνοντας την ανταγωνι-
στικότητα του πρωτογενούς και δευτερογενούς το-
μέα της οικονομίας κάθε περιοχής.

Εγκρίθηκαν οι διαγωνισμοί για τέσσερα έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 960.140.000 €

«Το ελληνικό brand
στην κορυφαία
πεντάδα
παγκοσμίως»

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ:
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ύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις των αναλυ-
τών, με δεδομένο

ότι δεν διαφαίνονται ση-
μαντικές ειδήσεις που θα
μπορούσαν να δώσουν
κατεύθυνση, ως επικρα-
τέστερο σενάριο για το
ελληνικό χρηματιστήριο
δείχνει αυτό που θέλει να
συνεχίζεται η υψηλή
εξάρτησή του από την πο-
ρεία των διεθνών αγορών.

Επίσης, προβληματίζει
η καθαρή αξία συναλλα-
γών, η οποία επιμένει να
κινείται σε αποκαρδιωτι-
κά επίπεδα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Τεχνικά απαιτείται η υπέρβαση των 877 - 896 μονάδων (συγκλίνουν
οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών) για κίνηση προς τις 944 και 950 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, ιδιαίτερα αν παραβια-
στούν οι 800, «καραδοκεί η καταπακτή» που οδηγεί προς τις 789 - 780 και 740 μονάδες. Στην περίπτωση του δείκτη
υψηλής κεφαλαιοποίησης, πρώτο ζητούμενο είναι η ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 2.054 (εκθετικός ΚΜΟ 200
εβδομάδων). Αν αυτή στεφθεί με επιτυχία, ο επόμενος στόχος των αγοραστών θα είναι οι 2.090 - 2.092, 2.110, 2.119 -
2.164 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 2.194 και 2.202 μονάδες.

Intralot: Αύξηση κεφαλαίου
έως 66,8 εκατ. ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
έως και 66,8 εκατ. ευρώ αποφάσισε η In-
tralot, σύμφωνα με ανακοίνωση του διοι-
κητικού συμβουλίου της εταιρείας. Συγ-
κεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ η
Intralot ανακοίνωσε ΑΜΚ ποσού έως
66.840.064,50 ευρώ, με την έκδοση έως
222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομα-
στικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστι-
κής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβο-
λή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης
των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας.

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της Καραμολέγκος
Η ΕΜ. ΚΑΡ. Μονοπρόσωπη ΑΕ ανακοί-
νωσε ότι στις 20/6 ολοκληρώθηκε η
διαδικασία άσκησης από τον προτεί-
νοντα του δικαιώματος εξαγοράς, μέσω
της οποίας ο προτείνων απέκτησε συ-
νολικά 223.309 κοινές, ονομαστικές
μετοχές της Αρτοβιομηχανία Καραμο-
λέγκος (η εταιρεία) έναντι τιμήματος
€3,22 ανά μετοχή. Κατόπιν αυτού, ο
προτείνων και οι κ.κ. Εμμανουήλ Καρα-
μολέγκος, Ολυμπία Σάρρου και η εται-
ρεία Holdway Limited κατέχουν το
100% των μετοχών και δικαιωμάτων
ψήφου της εταιρείας.

Σημαντική ανάπτυξη για 
τη ΔΕΠΑ Εμπορίας το 2021

H ΔΕΠΑ Εμπορίας παρουσίασε ση-
μαντική ανάπτυξη κατά το 2021 τόσο σε
μερίδιο αγοράς όσο και σε επίπεδο μει-
κτής κερδοφορίας. Χάρη στην εμπορι-
κή της πολιτική και τη σωστή διαχείρι-
ση του χαρτοφυλακίου και του μείγμα-
τος των συμβάσεων, η εταιρεία αύξησε
το μερίδιο αγοράς της κατά 41%, από
39% το 2020 σε 55% το 2021. Παράλλη-
λα, η μεγάλη άνοδος των τιμών του φυ-
σικού αερίου το διάστημα Οκτωβρίου -
Δεκεμβρίου 2021 συνέβαλε στην ενί-
σχυση της κερδοφορίας της.

Την επίσημη συνεργασία τους για την από
κοινού ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέρ-
γειας στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσαν
η Intrakat και η βελγική Parkwind. Με μεγάλη
εμπειρία σε έργα υπεράκτιας ανάπτυξης και
με εξειδίκευση σε έργα τοπικών υποδομών, οι
δύο εταιρείες λειτουργούν συμπληρωματικά
μεταξύ τους. Με έδρα στην Ελλάδα και με ση-
μαντική διεθνή παρουσία, ο Όμιλος Intrakat,
βασικό μέλος της Intracom Holdings, είναι
κορυφαίος παίκτης στον κατασκευαστικό το-

μέα της χώρας και προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο
δραστηριοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται Δημόσια Έργα Υποδομών, ΣΔΙΤ - Παραχωρήσεις, ΑΠΕ - πε-
ριβαλλοντικά και αναπτυξιακά έργα Ακίνητης Περιουσίας.

Η Πλαστικά Κρήτης και το εργοστάσιο στην Κίνα

Υψηλή εξάρτηση του ΧΑ από τις διεθνείς αγορές

Η Intrakat συμπράττει με τη βελγική Parkwind

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πρώτες ύλες για τη βιομηχανία πλαστι-
κών και ειδικά φύλλα θερμοκηπίων θα
παράγει το νέο εργοστάσιο της Πλαστικά
Κρήτης στην Κίνα. Οι κτιριακές εγκατα-
στάσεις του νέου εργοστασίου στη βιομη-
χανική περιοχή Jiangbei Wujiang New
Area της επαρχίας Anhui έχουν αναπτυχ-
θεί σε μια έκταση 46,6 στρεμμάτων, είναι
εξαιρετικά σύγχρονες και το συνολικό
κόστος της επένδυσης ξεπέρασε τα 18 εκατ. ευρώ. Την επένδυση υλοποίησε η Anhui Hitec Industries,
100% θυγατρική της Shanghai Hitec Plastics, στην οποία η Πλαστικά Κρήτης διαθέτει το 75% του μετοχι-
κού κεφαλαίου μέσω της Plastika Kritis Far East.
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ΠΓ Νίκας ΑΒΕΕ ανακοίνωσε, εν συνεχεία
αντιστοίχου ενημερώσεως του Ελληνικού
Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ΑΕ, ότι κα-

τόπιν ολοκλήρωσης και της άσκησης του δικαιώ-
ματος εξαγοράς, στις 21/6, η Cryred Investments
Limited (ο προτείνων) καταχωρήθηκε στο Σύστημα
Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) ως κύριος 2.632.919 μετά ψή-
φου κοινών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας. Κα-
τόπιν τούτου, ο προτείνων και τα πρόσωπα που
ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα, σύμ-
φωνα με το άρθρο 2(ε) του νόμου, κατέχουν σήμε-
ρα, άμεσα και έμμεσα, 53.154.140 συνολικά κοινές
μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της εταιρείας, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνο-
λικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και
των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η Intracom Defense 
στη Eurosatory 2022

Στην Μπεχτσινάρ γραφεία 
της ΑΕΓΕΚ στη Θεσσαλονίκη

Στην υπογραφή προσυμφώνου με την Μπε-
χτσινάρ για την πώληση χώρων γραφείων
που διατηρεί σε πολυώροφο κτίριο στη Θεσ-
σαλονίκη, έναντι του ποσού του 1,5 εκατ. ευ-
ρώ, προχώρησε η ΑΕΓΕΚ, όπως ανέφερε σε
σχετική ανακοίνωσή της. Η υπογραφή του
οριστικού συμβολαίου πώλησης και μεταβί-
βασης θα ολοκληρωθεί κατόπιν πλήρωσης
των όρων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω
προσύμφωνο το αργότερο έως τις 30/9/2022.

Τα ΕΛΤΑ στην εποχή 
της «πράσινης λειτουργίας»

Με το σχέδιο «Project Green» τα ΕΛΤΑ ση-
ματοδοτούν την έναρξη της μεταστροφής του
ομίλου προς την εφαρμογή των κριτηρίων
ESG, θεσπίζοντας ταυτόχρονα συγκεκριμέ-
νους στόχους για τη μείωση του περιβαλλον-
τικού του αποτυπώματος σε κάθε λειτουργία
της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί μεί-
ωση των εκπομπών CO2 των ΕΛΤΑ κατά του-
λάχιστον 40% στο σύνολο της επιχειρησιακής
δραστηριότητας μέχρι το 2030. Για πρώτη φο-
ρά η βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνεται στις
προτεραιότητες του ομίλου και αποτυπώνεται
με διαφάνεια.

Η Wolt επεκτείνεται σε νέους
κλάδους λιανικής
Με παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πά-
τρα, Λάρισα, Βόλο, Ηράκλειο, Χανιά και πά-
νω από 800 τοπικές επιχειρήσεις από όλο το
φάσμα του λιανεμπορίου, που διαρκώς αυ-
ξάνονται και προσφέρουν νέες επιλογές για
τους καταναλωτές, συνεχίζεται η ανάπτυξη
της Wolt. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
στην εφαρμογή της Wolt μπορεί κάποιος να
βρει mini markets και μανάβικα, κρεοπω-
λεία, κάβες, ανθοπωλεία και delicatessen.
Καθημερινά οι επιλογές για τους πελάτες
της Wolt διευρύνονται με τοπικά καταστή-
ματα, όπως φαρμακεία, βιβλιοπωλεία, κα-
ταστήματα καλλυντικών ή παιχνιδιών, μετα-
ξύ πολλών άλλων κατηγοριών. 

Χαϊδεμένος: Πρόθεση συμμετοχής
σε διαγωνισμό του υπ. Παιδείας

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολι-
κού Έτους 2023-2024 για τις ανάγκες των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης» του υπουργείου Παιδείας προτίθεται να
συμμετάσχει η εταιρεία Χαϊδεμένος. Πιο ανα-
λυτικά, προτίθεται είτε η ίδια είτε ως μέλος
κοινοπραξιών να συμμετάσχει στον συγκε-
κριμένο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Νίκας: Με 100% 
η Cryred Investments και
συντονισμένα πρόσωπα

Άνοιγμα σε νέες αγορές για την Ικτίνος

Και σε νέες αγορές απευθύνεται για τις εξαγωγές
των μαρμάρων της η Ικτίνος Ελλάς ΑΕ μετά τη μεγά-
λη μείωση των πωλήσεών της στην Κίνα, η αγορά της
οποίας λειτουργεί από το 2020 σε συνθήκες lock-
down, με τα ταξίδια να έχουν ουσιαστικά σταματήσει
και το «πλασάρισμα» προϊόντων να γίνεται με… φω-
τογραφίες και βίντεο. Παρά τις επιπτώσεις του κορο-
νοϊού, η Ικτίνος -εξαγωγική σε ποσοστό 97%- πέτυχε
πέρυσι οριακή αύξηση του τζίρου της, στα 33 εκατ.
ευρώ από 32,6 εκατ. (+1%), και κατόρθωσε να έχει
μόνο συγκρατημένη πτώση των ΕΒΙΤDA, στα 7,2
εκατ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ (-1%). 

Η Intracom Defense (IDE) έλαβε μέρος στη
διεθνή έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Eu-
rosatory 2022, που πραγματοποιήθηκε στο
Παρίσι μεταξύ 13 και 17 Ιουνίου 2022 και στην
οποία συμμετείχαν 1.800 εκθέτες από 62 χώ-
ρες. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της
εταιρείας, τα εκτιθέμενα προϊόντα και οι λύ-
σεις της IDE προσέλκυσαν σημαντικό ενδια-
φέρον από τις στρατιωτικές αντιπροσωπείες
του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ισπανίας, του Ισ-
ραήλ, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Ολλαν-
δίας, του Ομάν, της Σαουδικής Αραβίας και της
Σλοβενίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Η
πρώτη μετωπική σύγ-
κρουση του νέου προ-
έδρου της ΕΠΟ Παναγιώτη
Μπαλτάκου με τον Βαγγέ-

λη Μαρινάκη έγινε και απομένει να
δούμε πώς θα εξαπλωθεί το ωστικό
κύμα και ποιους θα συμπαρασύρει.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομο-
σπονδίας ενέκρινε μόνο το ένα από
τα τρία χρόνια συμβολαίου που υπέ-
γραψε η ΠΑΕ Ολυμπιακός με την
Cosmote TV, ύψους 40 εκατ. ευρώ!
Και αυτό διότι, σύμφωνα με το κατα-
στατικό της, από την περίοδο 2023-
24 θα πρέπει να ισχύσει η κεντρική
διαχείριση στα τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα, να τα διαπραγματεύεται δηλα-
δή η Super League 1 συνολικά και
όχι η κάθε ΠΑΕ ξεχωριστά. Το εν λό-
γω καταστατικό εγκρίθηκε από το
Πρωτοδικείο.

Τι ωστόσο αναφέρει ο νόμος
2725/99; Ότι η κάθε ανώνυμη εται-

ρεία μπορεί από μόνη της να δια-
πραγματεύεται. Με αυτό το σκεπτικό
ο Ολυμπιακός, συνεπικουρούμενος
από τον Παναθηναϊκό, προσέφυγε
στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ,
που απαρτίζεται από τακτικούς δικα-
στές εφέτες, και ζήτησε να μην
ισχύει η απόφαση της Super League
1 περί κεντρικής διαχείρισης. Και
δικαιώθηκε! Δηλαδή, δύο δικαστή-
ρια της χώρας ήρθαν σε ευθεία αντί-
θεση. Το μεν Πρωτοδικείο ενέκρινε
το καταστατικό που ανέφερε ρητά
περί κεντρικής διαχείρισης και οι
εφέτες στο Διαιτητικό Δικαστήριο το
ακύρωσαν!

Σε ένα πόνημα της «Ολιστικής Με-
λέτης» των δύο υπερκείμενων ποδο-
σφαιρικών συνομοσπονδιών
FIFA/UEFA, που συνετάχθη για τη
«σωτηρία» του ελληνικού ποδο-
σφαίρου, το οποίο συνεχίζει να είναι
υπό επιτροπεία, αναφέρεται ότι καλό

θα ήταν να υπάρχει κεντρική διαχεί-
ριση. Έχει ωστόσο συμβουλευτικό
χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικό.

Τι θα γίνει από τώρα και στο εξής; Ο
Ολυμπιακός -ενδεχομένως και ο
Παναθηναϊκός- θα προσφύγει στα
ποινικά και αστικά δικαστήρια της
χώρας, υποστηρίζοντας ότι παρα-
βιάζεται ο νόμος 2725/99. Η ΕΠΟ θα
υποστηρίξει ότι ο νόμος παραβιάζει
το λεγόμενο «αυτοδιοίκητο» του πο-
δοσφαίρου. Το οποίο κατάντησε…
μπακαλόχαρτο από τις ίδιες τις δύο
υπερεθνικές συνομοσπονδίες, για
αυτό και έχουν θέσει σε επιτροπεία
το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τρία τε-
λευταία χρόνια.

Στην επόμενη Γενική Συνέλευση
της ΕΠΟ θα περάσει και σχετικό άρ-
θρο που θα προβλέπει τιμωρία των
ΠΑΕ που αρνούνται την κεντρική
διαχείριση, με ποινές που φτάνουν
μέχρι και την αφαίρεση βαθμών, κα-

θώς και σε μεγάλα χρηματικά πρό-
στιμα. Όπως γίνεται αντιληπτό, το
επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει
με… νταούλια.

Όπως είναι γνωστό, ο Παναγιώτης
Μπαλτάκος εξελέγη πρόεδρος της
ΕΠΟ, καθότι μοναδικός υποψήφιος,
με συντριπτικά ποσοστά. Δεν στηρί-
χτηκε από τον Ολυμπιακό και τον Πα-
ναθηναϊκό.

Μετωπική Μπαλτάκου 
με Μαρινάκη!

Με πρόσχημα την κεντρική
διαχείριση των τηλεοπτικών,
η ΕΠΟ δεν ενέκρινε 
το τριετές συμβόλαιο 
του Ολυμπιακού 
με την Cosmote TV 



O
πως ήταν αναμενόμενο,
ο Γιώργος Μπαρτζώκας
όχι μόνο έμεινε στον

Ολυμπιακό αλλά και υπέγραψε
τριετές συμβόλαιο με τους
αδερφούς Αγγελόπουλους.
Λογικό. Κατέκτησε το νταμπλ
με τον Ολυμπιακό ύστερα από
25 χρόνια, τον οδήγησε στο Fi-
nal 4 του Βελιγραδίου, όπου
στην τελευταία ανάσα του αγώ-
να με την Εφές έχασε τον δρό-
μο για τον τελικό, και γενικά οι
«ερυθρόλευκοι» έπαιξαν καλό
μπάσκετ. Τι… δώρο ωστόσο θα
κάνουν οι Αγγελόπουλοι στον
Μπαρτζώκα για την παραμονή,
ειδικά μετά την απόσυρση του
Γιώργου Πρίντεζη; Τα ονόματα δίνουν και παίρνουν.
Πρώτος ο Νικ Καλάθης, ο οποίος τσακώθηκε με τον προ-
πονητή του στην Μπαρτσελόνα Σαρούνας Γιασικεβίτσι-
ους, άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό. Δεύτερος,

ο ύψους 2,08μ. Αμερικανός Ντόντα Χολ της Μονακό για
αντικαταστάτη του Χασάν Μάρτιν. Τρίτος, κάποιος σουτέρ
σε περίπτωση που δεν ανανεώσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, κα-
θότι θέλει να παίξει στο ΝΒΑ. 

«Παιδί και εγώ του Πειραιά μέχρι το 2025» Άρης - Γκόμελ: 
Στη Θεσσαλονίκη 
και τα δύο ματς

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα διεξαχθούν και
τα δύο παιχνίδια του Άρη με την Γκόμελ από τη
Λευκορωσία για το Conference League. Στο
πρώτο ματς, όπου θα είναι γηπεδούχος ο Άρης,
θα υπάρχει κόσμος στο γήπεδο, όχι όμως και
στο δεύτερο, το οποίο θα γίνει κεκλεισμένων
των θυρών. Η UEFA, όπως είναι γνωστό, δεν
επιτρέπει σε ομάδες από τη Λευκορωσία να φι-
λοξενούν διεθνείς αγώνες στο έδαφός τους λό-
γω του πολέμου.

SL1: Νέος πρόεδρος 
ο Παπαϊωάννου
Ο ιδιοκτήτης της
Λαμίας Πανουρ-
γιάς Παπαϊωάννου
θα είναι ο νέος
πρόεδρος της Su-
per League 1 στις
εκλογές που θα γί-
νουν αύριο Παρα-
σκευή. Μοναδικός

υποψήφιος, θα
διαδεχτεί τον Γιώργο Μποροβήλο. Δεν

προβλέπονται θεαματικές αλλαγές στη
λειτουργία της Super League 1 με την

παρουσία του Παπαϊωάννου στην προ-
εδρία. Η Super League 1 δεν λειτούργησε

ποτέ ως συνεταιρισμός κοινής ωφελείας.

Καλαίσθητη και
συμβολική νέα φανέλα

Πολύ θετική εντύπωση αισθητικά προκάλεσε
η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού ενόψει της
προσεχούς σεζόν. Η πρώτη και βασική φανέλα
έχει χοντρές πράσινες και άσπρες ρίγες, ενώ οι
«πράσινοι» αποδίδουν με υδατογράφημα τιμή
στα 100 χρόνια από τη δημιουργία της Λεωφό-
ρου. Παράλληλα, πάνω στον άσπρη ρίγα υπάρ-
χουν τα ονόματα των θρύλων του «τριφυλλιού».

Πήρε Ζινκερνάγκελ 
ο Ολυμπιακός

Τον Δανό εξτρέμ Φιλίπ Ζινκερνάγκελ, 27 ετών,
απέκτησε ο Ολυμπιακός από τη Γουότφορντ.
Αγωνίστηκε την περσινή σεζόν δανεικός στη
Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, η
οποία πήρε την άνοδο στην Premier League
έχοντας 7 γκολ και 10 ασίστ σε 50 αγώνες με την
αγγλική ομάδα. Ο παίκτης αναμενόταν χθες βρά-
δυ στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξε-
τάσεις.

Η FIFA λύνει τα χέρια της ΑΕΚ
Με απόφαση της FIFA οι ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο με
ρωσικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ως «ελεύθεροι»
την προσεχή αγωνιστική σεζόν ή όσο διαρκέσει ο πόλεμος στην
Ουκρανία. Αυτό ίσως αποτελέσει το «κλειδί» της ΑΕΚ για να εντάξει
και πάλι τον διεθνή Πολωνό μέσο Γκρέγκορζ Κριχόβιακ, ο οποίος
ανήκει στην Κράσνονταρ. Το θέμα επιμελείται ο νέος τεχνικός
διευθυντής της Ένωσης, ο Πολωνός Ράντοσλαβ Κουχάρσκι.

Στην Cosmote TV 
τα φιλικά 
του Ολυμπιακού

Η Cosmote TV θα μεταδώσει τα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Aύριο Παρασκευή: Ριντ -
Ολυμπιακός (19.00). Σάββατο: Φορτούνα Ντίσελντορφ - Ολυμπιακός (19.00). Δευτέρα: Κρακοβία -
Ολυμπιακός (19.00). Τετάρτη: Σλάβια Πράγας - Ολυμπιακός (19.00). Η αποστολή του Ολυμπιακού
πέταξε χθες για την Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. «Πρώτος στόχος, η είσοδος
στους ομίλους του Champions League», οι δηλώσεις του Ελ Αραμπί.
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Ο
ι γειτονιές της Αθήνας μετατρέπονται
αυτό το καλοκαίρι σε μια μεγάλη σκηνή,
καθώς θα φιλοξενήσουν παραστάσεις
μουσικής και θεάτρου. Ο Δήμος Αθηναί-

ων άνοιξε στις 18 Ιουνίου την αυλαία των εκδηλώ-
σεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31
Ιουλίου. Στην Αθήνα θα δούμε περισσότερες από
70 εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους με ελεύ-
θερη είσοδο για το κοινό, που θα πραγματοποι-
ηθούν σε 17 διαφορετικές γειτονιές της πόλης.

Το θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα, που θα μετα-
μορφώσει τiς γωνιές της Αθήνας συνθέτοντας ένα
πολιτιστικό τοπίο στην καλοκαιρινή Αθήνα, έχει
τίτλο «Όλη η Αθήνα μια σκηνή», με τη διαμόρφω-
ση του προγράμματος να γίνεται έπειτα από «ανοι-
χτή» πρόσκληση που απηύθυνε η δημοτική αρχή
σε όλους τους καλλιτέχνες.

Οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις
του καλοκαιρινού προγράμματος είναι τα θέατρα
Κολωνού και Γκράβας, τα Άλση Παγκρατίου και
Προμπονά, ο Λόφος Λαμπράκη, οι Πλατείες Αυδή,
Κουμουνδούρου, Βικτωρίας, Αγίου Ελευθερίου
Αχαρνών, Πλυτά και Αγίας Μαρίνας Θησείου, οι κή-

ποι του Κέντρου Τεχνών στο πάρκο Ελευθερίας και
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στον Σταθμό Λαρίσης,
τα γήπεδα Κονίστρας στα Πετράλωνα και Ελληνο-
ρώσων και στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη.
Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις θα βρίσκονται τα
Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία
συμπράττουν με εξαιρετικούς καλλιτέχνες και υπό-
σχονται στο κοινό ξεχωριστές μουσικές βραδιές.

Ο Δήμος Αθηναίων καινοτομεί και για πρώτη
φορά φέρνει τον πολιτισμό στην οθόνη των κινη-
τών μας με ένα πάτημα. Συγκεκριμένα, όλες οι εκ-
δηλώσεις του Δήμου Αθηναίων, τα νέα του πολιτι-
σμού, μουσεία, venues, έρχονται στην οθόνη μας
εύκολα μέσα από το επίσημο portal του πολιτι-
σμού του Δήμου Αθηναίων και apps που μας ενη-
μερώνουν για τις δράσεις στον δήμο και στη γειτο-
νιά μας.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος το-
ποθετήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης, ο οποίος δήλωσε: «Ο πολιτισμός είναι
αυτό που έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο. Να
βγούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να διασκεδάσουμε
στα άλση, στα θέατρα και στις πλατείες της γειτο-

νιάς μας με την οικογένειά μας, τους φίλους μας
και τις παρέες μας. Και αυτό ακριβώς προσπαθού-
με με το νέο μας πρόγραμμα “ Όλη η Αθήνα μια
σκηνή”, στηρίζοντας και πάλι, όπως κάναμε την
περίοδο της πανδημίας, τους καλλιτέχνες και τους
εργαζόμενους στον πολιτισμό. Για να μπορούμε να
απολαμβάνουμε υπέροχα αθηναϊκά πολιτιστικά
καλοκαίρια!».

Το πρόγραμμα «Όλη η Αθήνα μια σκηνή» πραγ-
ματοποιείται στο πλαίσιο του Culture is Athens / Ο
πολιτισμός είναι η Αθήνα, του τριετούς σχεδίου
που έχουν ανακοινώσει ο δήμος και οι φορείς του,
το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση, την ανάδειξη
και την ενοποίηση του πολιτιστικού ιστού της Αθή-
νας αλλά και στην έμπρακτη στήριξη των καλλιτε-
χνών και των εργαζομένων στον κλάδο του πολιτι-
σμού.

Το «μενού» του πολιτιστικού προγράμματος πε-
ριλαμβάνει συναυλίες με σπουδαίους καλλιτέ-
χνες, όπως η συναυλία του Πασχάλη μαζί με την
Μπέσσυ Αργυράκη στις 28 Ιουνίου στο Θέατρο
Γκράβας ή η συναυλία του Δημήτρη Ζερβουδάκη
στην Πανόρμου στις 27 Ιουλίου.

Όλη η Αθήνα μια σκηνή 

Δήμου
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Περήφανος μπαμπάς

Διαπρέπει στον αθλητισμό ο γιος του Γιώργου
Καράβα. Ο 9χρονος Φίλιππος κατέκτησε τα
πρώτα του μετάλλια και ο διάσημος μπαμπάς
έσπευσε να ανακοινώσει τα καλά νέα στα προ-
σωπικά του social media: «Αγοράκι μου, η υπε-
ρηφάνεια, η συγκίνηση και ο θαυμασμός μου για
σένα δεν περιγράφεται με λέξεις! Σήμερα απέ-
δειξες στον εαυτό σου ότι κανένας στόχος δεν
είναι άπιαστο όνειρο. Αυτό σου το χαμόγελο εί-
ναι το καλύτερο δώρο που μου χάρισες», έγραψε
ο coach του «GNTM».

Πρώτη βουτιά

Ξεκίνησε τα θαλασσινά μπάνια με την κορούλα
της η Ευγενία Δημητροπούλου. Η γλυκιά μαμά
επέλεξε δημοφιλή παραλία της Αττικής και πό-
ζαρε στο Instagram τρισευτυχισμένη. «Ναι!
Πρώτο μπάνιο για φέτος! Πρώτο μπάνιο με κου-
βαδάκια, έξτρα πετσέτες, ταπεράκι, χωρίς διά-
βασμα στην παραλία αλλά με μια γλυκιά κούρα-
ση που απαιτεί έξτρα δόση εσπρέσο! Υγ.: Ευχαρι-
στώ για τις συμβουλές σχετικά με τις παραλίες,
τις κρατάω όλες για μελλοντική χρήση», ανέφε-
ρε ευχαριστώντας τους followers που της υπέ-
δειξαν όμορφες αμμουδιές στην πόλη.

Το... τραπέζι σε ένα σπουργι-
τάκι έκανε μέρα μεσημέρι ο
Γιώργος Καραμίχος! Το συμπα-
θέστατο πουλάκι προσγειώθηκε
στο πιάτο του δημοφιλούς ηθο-
ποιού και μοιράστηκαν μαζί μια
μπουκιά ψωμάκι. «Η χαρά είναι
απλή. Όπως πρέπει να είναι η
ζωή μας. Το να ταΐσεις ένα θηλυ-
κό σπουργίτι είναι αρκετό για να
σε γεμίσει με λίγα λεπτά ευτυ-
χίας», έγραψε με ενθουσιασμό
ο φιλόζωος πρωταγωνιστής.

Έχει φίλους 
τα πουλιά

S
old out η παραθαλάσσια συναυλία του Κωστή Μαραβέγια
στην πυρόπληκτη Αγία Άννα της Εύβοιας. Το live ήταν με
δωρεάν είσοδο για όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας και ο ίδιος

στην πολιτιστική «αναδάσωση» της περιοχής: «Ήταν μια μεγάλη αγ-
καλιά που με γέμισε με αληθινή χαρά και συγκίνηση. Την επόμενη
μέρα έγινε ο καθαρισμός της παραλίας. Ευχαριστώ όλους εσάς που
ήρθατε στη Βόρεια Εύβοια και ανταλλάξαμε δυο κουβέντες και
πολλά χαμόγελα. Πίστη και αισιοδοξία για τους νέους ανθρώπους
που συνάντησα και είδα την έμπρακτη θέλησή τους για αλλαγή και
αλληλεγγύη. Εις το επανιδείν, παιδιά. Και του χρόνου! Εύχομαι μέ-
σα από την καρδιά μου να μη χαθεί άλλο πράσινο αυτό το καλοκαίρι.
Κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας. Και ας λύσουμε επιτέλους αυτή
την παρεξήγηση. Η φύση δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε
ανάγκη. Καλό καλοκαίρι, αδέρφια».

Πρώτη επέτειος
Έναν χρόνο ευτυχισμένου έγγαμου βίου γιόρτασε στην Ύδρα η
Παναγιώτα Βλαντή! Η επιλογή του νησιού δεν ήταν τυχαία, αφού
εκεί παντρεύτηκε μυστικά τον περασμένο Ιούνιο τον αγαπημέ-
νο της Γιάννη Βλάχο. Η πρωταγωνίστρια και ο σύζυγός της επέ-
στρεψαν και φέτος το καλοκαίρι στην «αρχόντισσα του Αργοσα-
ρωνικού» απολαμβάνοντας ήρεμες διακοπές. «Η Ύδρα με τους
ζεστούς ανθρώπους, το εξαιρετικό φαγητό και τα μοναδικά

Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λε-
βέντες! Πίσω από τα κάγκελα οδηγήθηκε ο
Γιάννης Στάνκογλου για τις ανάγκες των γυ-
ρισμάτων της νέας τηλεοπτικής σειράς «Μια
νύχτα του Αυγούστου» της Βικτόριας Χίσ-
λοπ, συνέχειας του θρυλικού σίριαλ «Το Νη-
σί». Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο ηθο-
ποιός στο Instagram ήταν από την πρώτη
μέρα του σετ, με τον ίδιο να εύχεται «καλή
μας αρχή».
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Από την Εύβοια με αγάπη

Στην ψειρού



Η
τεχνική του High Smas Face Lift είναι
από τις δημοφιλέστερες επεμβάσεις
στην ειδικότητα της πλαστικής χει-
ρουργικής. Σκοπός της επέμβασης αυ-

τής είναι η ανανέωση του προσώπου και η επανα-
φορά των πτωτικών ιστών στη θέση που ήταν στη
νεανική ηλικία.

Η γήρανση του ανθρώπινου προσώπου ξεκινά
και αφορά κυρίως το κεντρικό οβάλ του προσώ-
που, ενώ μετά την 6η δεκαετία αρχίζει και επε-
κτείνεται στο περιφερικό οβάλ του ανθρώπινου
προσώπου. 

«Αυτό που βλέπει κάποιος στον καθρέφτη και
δεν του αρέσει η μορφολογία του προσώπου είναι
η πτώση των ιστών που βρίσκονται κάτω από το
δέρμα, συγκεκριμένα μια ανατομική δομή που
λέγεται μυοαπονευρωτικό πέταλο (SMAS) super-
ficial muscular aponeurotic system. Αυτό είναι
και το κλειδί της επιτυχημένης επέμβασης που
λέγεται High Smas Face Lift. 

Το Smas είναι ένας ινομυώδης ιστός που βρί-
σκεται μεταξύ των μυών του προσώπου και του
δέρματος, εκτείνεται από το τριχωτό της κεφαλής
μέχρι τη βάση του λαιμού, είναι αυτό που παίζει
τον στηρικτικό ρόλο στη νεανική ηλικία. Η επέμ-
βαση κινητοποιεί και αναρτά το Smas σε υψηλό-
τερη θέση, έτσι ώστε να αναρτώνται en block σε
υψηλότερη θέση οι πτωτικοί ιστοί, εκεί όπου βρί-
σκονταν 10-15 χρόνια πριν», αναφέρει ο πλαστι-
κός χειρουργός Βασίλης Κρέτσης και συμπληρώ-
νει: «Ο πλαστικός χειρουργός που θα αναλάβει

αυτή την επέμβαση θα έχει μια εκτενή συζήτηση
με τον ασθενή και θα πρέπει να ενημερωθεί για το
σχήμα των τομών, καθώς και για το αν η επέμβαση
αυτή θα συνδυαστεί με μια άλλου είδους επέμβα-

ση βλεφαροπλαστική, Brow lift, Neck Lift, προ-
σθήκη λίπους. Έπειτα από πλήρη προεγχειρητικό
και εργαστηριακό έλεγχο η επέμβαση πραγματο-
ποιείται με γενική αναισθησία. Η επέμβαση ανά-
λογα του προβλήματος μπορεί να διαρκέσει από 3
έως 5 ώρες, καθώς τις περισσότερες φορές συν-
δυάζεται και με άλλες αισθητικές επεμβάσεις».

Ο ασθενής μετά το τέλος της επέμβασης παρα-
μένει 24 ώρες στο νοσοκομείο και φεύγει την
επόμενη μέρα. Το οίδημα και οι μώλωπες, αν
υπάρχουν, υποχωρούν σταδιακά μέσα σε 7-15 μέ-
ρες, ενώ τα ράμματα αφαιρούνται από την 5η μέ-
ρα έως τη 10η μέρα.

Ο ασθενής στην πλειονότητα των περιπτώσεων
μπορεί να γυρίσει στις επαγγελματικές του υπο-
χρεώσεις σε 10-15 μέρες. Η πλήρης αποκατάστα-
ση του προσώπου γίνεται έπειτα από 4-6 μήνες.
Το High Smas Face Lift είναι μια επέμβαση που
πραγματικά χαρίζει ξεκούραστο ανανεωμένο
πρόσωπο χωρίς να υπάρχει κανένα ίχνος παρεμ-
βατικότητας.
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Σκοπός της επέμβασης η ανανέωση
του προσώπου και η επαναφορά
των πτωτικών ιστών στη θέση 
που ήταν στη νεανική ηλικία

Γίνεται από λίγους
Είναι μια επέμβαση που γίνεται από λί-
γους πλαστικούς χειρουργούς στον κό-
σμο, αλλά είναι η μόνη που μπορεί να
επαναφέρει τα χαρακτηριστικά του αν-
θρώπινου προσώπου στη νεανική ηλι-
κία, καθώς διορθώνει το οβάλ σχήμα
του προσώπου, απαλύνει τις ρινοπα-
ρειακές ρυτίδες, αποκαθιστά τη χαλά-
ρωση των βλεφάρων, αφαιρεί τις σα-
κούλες, ανορθώνει φρύδια και κροτά-
φους, αποκαθιστά τη χαλάρωση του
λαιμού και την πτώση των παρειών. Πέ-
ρα από το τριγωνικό σχήμα που έχει
αποδώσει το High Smas Face Lift, η
προσθήκη λίπους δίνει το χαμένο λίπος
των δεκαετιών που πέρασαν, αλλά κυ-
ρίως διότι όλος ο ιστός μέσα από μια ει-
δική επεξεργασία προσδίδει πάρα πο-
λύ μεγάλο αριθμό βλαστοκυττάρων στο
ανθρώπινο πρόσωπο, με αποτέλεσμα
να φαίνεται όχι μόνο πιο νεανικό αλλά
και πιο λαμπερό.

Βασίλης Κρέτσης, πλαστικός
χειρουργός 

H i g h  S m a s  Fa c e  L i f t  
Επέμβαση νεότητας



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)
Για εσάς τους τους Κριούς η περίοδος αυτή που
ανοίγεται μπροστά σας θα σας δημιουργήσει
πολλές ευκαιρίες, συζητήσεις και ανταλλαγή
απόψεων. Οι σχέσεις σας στηρίζονται πάνω στην
επικοινωνία και στην ανταλλαγή γνώσεων και θε-
μάτων που σας απασχολούν.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα
αυτή την περίοδο, αλλά αυτήν τη φορά η προσω-
πική σας ζωή συνδέεται με τα δικά σας χρήματα
αλλά και με τον τρόπο που διαχειρίζεστε από κοι-
νού και με άλλο πρόσωπο τα χρήματά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Αφροδίτη από σήμερα στο δικό σας ζώδιο σας
κάνει πιο γοητευτικούς, περισσότερο ανήσυ-
χους με τις σχέσεις σας αλλά και αρκετά ευμε-
τάβλητους. Η αξιοπιστία σας τίθεται σε αμφι-
σβήτηση από τους άλλους, αλλά εσείς έχετε μια
δική σας φιλοσοφία που δύσκολα μπορεί να
μπει σε περιορισμό.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Το ένστικτό σας είναι αλάνθαστο αυτή την περίο-
δο και μάλιστα θα υπάρξουν καταστάσεις που θα
τις προβλέψετε με ακρίβεια. Η Αφροδίτη στον
κρυφό δωδέκατο τομέα σας ίσως σας κάνει σιω-
πηλούς με την προσωπική σας ζωή αλλά και αρ-
κετά φλύαρους με τις κρυφές ενέργειες.

Λέων
(23/7-22/8)
Θα αναπτύξετε τον κοινωνικό σας κύκλο, αλλά θα
υπάρξουν και κάποιοι θαυμαστές ή θαυμάστριες
που θα καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθησή σας.
Βεβαία, θα νιώθετε πολλές φορές τη διάθεσή σας
να αλλάζει και να κλείνεστε στον εαυτό σας, απο-
φεύγοντας να μιλήσετε στους άλλους για τα συ-
ναισθήματά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε αρκετά δημοφιλείς αυτή την περίοδο, ενώ η
Αφροδίτη στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας θέλει να
σας χαρίσει ακαταμάχητη γοητεία. Γενικότερα
εσείς του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια
πλούσια περίοδο από γεγονότα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ευμετάβλητες σε έναν βαθμό οι διαθέσεις σας,
αλλά είστε από τα ζώδια που μέσα από τις εναλ-
λαγές θα έχετε και τα αποτελέσματα που επιθυ-
μείτε. Ίσως ταξιδέψετε ή αναζητήσετε την περι-
πέτεια σε μια μετακίνηση που θα κάνετε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Αφροδίτη στο ζώδιο των Διδύμων φωτίζει τα
βαθύτερα συναισθήματά σας για ένα πρόσωπο
που μάλλον δεν έχει τη δική σας εμμονική κατά-
σταση. Αφήστε τα πράγματα να κυλήσουν με με-
γαλύτερη ελευθερία, γιατί μόνο έτσι θα έχετε την
πιο σωστή άποψη για τον/τη σύντροφο.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Αφροδίτη θα βρίσκεται μέχρι τα μέσα του Ιουλί-
ου στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό
σας, όπου και θα σας δώσει αρκετά όμορφες
στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι
καιρός να αγαπήσετε την ποικιλία, όχι την απι-
στία, αλλά και τις εναλλαγές με το πρόσωπο που
σας έχει κερδίσει. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα χρειαστεί να κάνετε πολλές αλλαγές στην κα-
θημερινότητά σας και μάλλον θα νιώσετε ότι ήρθε
η στιγμή να φανερώσετε τα συναισθήματά σας
στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Αν είστε μό-
νοι, θα έχετε μια ξαφνική γνωριμία που θα σας
ενώσουν οι κοινοί στόχοι.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Αφροδίτη στο ζώδιο των Διδύμων έως τις 18
Ιουλίου θα σας κάνει ακαταμάχητους και έτοι-
μους να κάνετε την υπέρβαση μέσα από τους
προσωπικούς σας στόχους. Πολύ πιθανόν η επι-
τυχία ενός παιδιού σας, αν είστε γονείς, να σας
γεμίσει υπερηφάνεια.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με την Αφροδίτη να βρίσκεται στην καρδιά του
καλοκαιριού στο ζώδιο των Διδύμων, η οικογέ-
νεια και γενικότερα ο τόπος που έχετε ζήσει και
μεγαλώσει θα παίξει έναν βασικό παράγοντα
στην καθημερινότητά σας. Η επικοινωνία και η
παρουσία αγαπημένων σας προσώπων θα σας
γεμίσουν με χαρά. 
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Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Διδύμων,
βάζοντας μια πιο ανάλαφρη και
χαλαρή περίοδο στις σχέσεις των
Διδύμων, Τοξοτών, Ιχθύων και

Παρθένων. Ίσως είναι η πιο καλή στιγμή για να
νιώσουμε το καλοκαίρι με διάθεση για ταξιδάκια,
επικοινωνία αλλά και την επιθυμία να
γνωρίσουμε καινούργια πράγματα που θα
χορτάσουν τις πνευματικές μας ανησυχίες. 



Υ
πάρχουν ευφυείς τακτικισμοί και παιδα-
ριώδεις τακτικισμοί, όπως αυτοί στους
οποίους επιδίδεται το τελευταίο 48ωρο ο
ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι παιδαριώδεις διότι εκ-

κινούν είτε από πολιτική αφέλεια είτε από σοβαρή
υποτίμηση της κοινής λογικής. Δύο ενδεχόμενα που
κανένα δεν λειτουργεί υπέρ της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης.

Πρόσφατα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης πρότεινε στον πρωθυπουργό να ορίσει ημε-
ρομηνία εκλογών τον Σεπτέμβριο και να υποκατα-
στήσει ουσιαστικά την εκλεγμένη κυβέρνησή του
από υπηρεσιακή. Ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση
στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις για μετε-
κλογική κυβερνητική συνεργασία. Στη συνέχεια
πήρε τη σκυτάλη ο πρώην τσάρος της οικονομίας
Ευκλ. Τσακαλώτος για να δηλώσει ανοικτός σε συ-
νεργασία με τον Γιάνη Βαρουφάκη (είχε αποχωρή-
σει από τον ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας την ηγεσία του
για ξεπούλημα της χώρας και των ιδεών της), με το
επιχείρημα ότι ψηφίζεις απλή αναλογική, πρέπει να
είσαι και έτοιμος να τα βρεις και με ανθρώπους με
τους οποίους έχεις διαφωνήσει στο παρελθόν. Μό-
νο που εδώ δεν μιλάμε για απλή διαφωνία. Ο ένας
ήθελε την Ελλάδα στα βράχια των αχαρτογράφητων
νερών έξω από την ΕΕ και ο άλλος υλοποίησε το
τρίτο μνημόνιο για να τη διατηρήσει εντός των ευ-
ρωπαϊκών ορίων. 

«Έπιασε την μπαλιά» η Νέα Δημοκρατία και σχο-
λίασε χθες δηκτικά ότι το «μέτωπο Τσίπρα - Βαρου-
φάκη, που με τις καταστροφικές επιλογές του οδή-
γησε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, ξανασυγκρο-
τείται. Αυτός που λείπει είναι ο κ. Καμμένος. Αλλά το
2022 δεν είναι 2015».

Αλήθεια τώρα, θεωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι τους κά-
νουν καλό όλα αυτά; Κάνει καλό σε έναν αρχηγό, ο
οποίος κυβέρνησε τη χώρα επί 56 συναπτούς μή-

νες, να εισηγείται -μέσα σε αυτή την παγκοσμίως
πρωτόγνωρη συγκυρία- την ουσιαστική ακυβερνη-
σία της χώρας από τώρα μέχρι να συγκροτηθεί κυ-
βέρνηση στις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές; Να
μπει δηλαδή το εθνικό σκαρί στον αυτόματο πιλότο,
ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ενός θερμού καλο-
καιριού με την Τουρκία.

Δεν έχει λογική. Εκτός και αν -που είναι και το πι-
θανότερο- ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές τον Σεπτέμβριο,
σκεπτόμενος ότι αν ο πρωθυπουργός τις κάνει, θα
διατυμπανίσει ότι έσυρε τον κ. Μητσοτάκη σε φθι-
νοπωρινές κάλπες και αν δεν τις αποφασίσει, θα τον
εγκλωβίσει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, η
οποία θα αυξήσει τις φθορές για τη ΝΔ.

Αν αυτό είναι το σκεπτικό -γιατί άλλη εξήγηση δύ-
σκολα μπορεί να δώσει κανείς-, τότε για μία ακόμη
φορά ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει το δέντρο και όχι το δάσος.

Και αυτό διότι το βασικό, στέρεο επιχείρημα του
πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο προσφυγής στις
κάλπες το φθινόπωρο είναι η αδήριτη ανάγκη δια-
σφάλισης πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας
στη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης το λέει και το εννοεί ότι
θέλει να λειτουργήσει απολύτως θεσμικά και να
εξαντλήσει την τετραετία.

Αν εμφορούνταν από παλαιοκομματικές αντι-

λήψεις, θα είχε κάνει τις εκλογές έναν χρόνο νω-
ρίτερα ή ακόμη και πριν από λίγους μήνες για να
απασφαλίσει τη «βόμβα» της απλής αναλογικής
και να ανανεώσει την εντολή διακυβέρνησης του
τόπου. 

Κάθε μέρα που περνάει, η μείζων αντιπολίτευση
επιβεβαιώνει με τη στάση της τον προβληματισμό
του πρωθυπουργού για τους κινδύνους που ελλο-
χεύουν για τη χώρα από μια παρατεταμένη προ-
εκλογική περίοδο, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει το
άσπρο μαύρο για να διχάσει και να πολώσει. Ο κ.
Τσίπρας τού πρόσφερε με την πρότασή του το κα-
λύτερο άλλοθι.

Είτε το αξιοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης είτε όχι, ένα
είναι βέβαιο, ότι η φράση του Μάο Τσε Τουνγκ «με-
γάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση», την οποία
χρησιμοποίησαν το 2015 τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για
να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι θα τους βγει σε
καλό η φασαρία που θα προκληθεί από την ελληνική
άρνηση να δεχτεί τους όρους των Ευρωπαίων για
νέα συμφωνία χρηματοδότησης, έχασε πια τη ση-
μασία της. Τώρα, εν έτει 2022, η σκέψη της αναταρα-
χής φέρνει στον νου την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και του
πνεύματος της επαναστατικής γυμναστικής που τον
διακρίνει.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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H φράση του Μάο Τσε Τουνγκ 
«μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση» 

έχει χάσει πια τη σημασία της


