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Ο
σους… τόνους δηλητηρίου και αν έχουμε
καταπιεί σαν άλλοι Μιθριδάτηδες μέσα από
την καθημερινή επαφή με την ανεξέλεγκτη
βία, με τα ανήκουστα περιστατικά κακο-

ποίησης, με τα αδιανόητα που μπορεί να πράξει ένας
άνθρωπος εν βρασμώ ή εν πλήρει ψυχική ηρεμία,
πάντα κάτι θα προκύψει που θα μας σοκάρει, θα μας
συγκλονίσει για ένα διάστημα, για να υποχωρήσει στη
συνέχεια, να ξεχαστούμε και εμείς μέχρι το επόμενο. 

Οι περιορισμοί του κορονοϊού ήρθαν να λειτουργή-
σουν σαν την Πανδώρα που έβγαλε το πώμα από το
πιθάρι και απελευθέρωσε όλα τα κακά, όλους τους
πόνους της ανθρωπότητας, σύμφωνα με ψυχολόγους
και ψυχαναλυτές. Και στο μπαράζ ενδοοικογενει-
ακής βίας, το τσουνάμι των γυναικοκτονιών και των

κακοποιήσεων εντός της προστατευόμενης εστίας,
προστίθεται πλέον η ανεξέλεγκτη κοινωνική βία, η
βία των δρόμων, σκληρή και αδυσώπητη, με νεκρούς
για ένα πείραγμα, για ένα κινητό τηλέφωνο, για ένα
σκούντημα στον δρόμο για την τουαλέτα… 

Η μέχρι πρότινος υποβόσκουσα τάση αντικοινωνι-
κής συμπεριφοράς πλέον εκρήγνυται και οι φορείς
της σκέφτονται και δρουν σαν να μην τρέχει τίποτα,
κακοποιώντας, βιάζοντας, ληστεύοντας και δολοφο-
νώντας οποιονδήποτε είχε την ατυχία να βρεθεί στο
διάβα τους την «κακιά στιγμή». Και πριν προλάβεις να
αναλογιστείς το παράλογο του συγκεκριμένου «καρ-
τεριού» θανάτου, βλέπεις τα ρεπορτάζ για τη νέα γυ-
ναικοκτονία στο Κουκάκι. 

Σε περιπτώσεις όπως η δολοφονία από αλλεπάλ-

ληλα χτυπήματα του άτυχου 42χρονου, η λογική εξα-
φανίζεται και το μόνο που πλανιέται είναι ένα τερά-
στιο «γιατί;». Γιατί να γίνει κάτι τέτοιο, πόσω μάλλον
για μια ασήμαντη αφορμή, αλλά και γενικότερα, γιατί
να πυκνώνουν τέτοια περιστατικά, φονικά, που κάπο-
τε συνέβαιναν αραιά και έμεναν στην ιστορία, και
πλέον έχουν μια τραγική περιοδικότητα.

Η κοινωνία μας «γκετοποιείται», οι κακοποιητικές
συμπεριφορές, η βία, οι δολοφονίες έχουν γίνει μια
δυσμενής «κανονικότητα», η οποία δεν ξέρουμε πώς
θα τερματιστεί. Όσο κλείνουμε τα μάτια και αδιαφο-
ρούμε για αυτά που συμβαίνουν και όσο νομίζουμε
ότι όλα αυτά βρίσκονται μακριά μας, τόσο συμβάλ-
λουμε και εμείς στην εξέλιξη του φαινομένου.
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Τ
α πρώτα συμπεράσματα από τις
περιοδείες των μεικτών κυβερνη-
τικών κλιμακίων εξετάζει το «γα-
λάζιο» κομματικό επιτελείο. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες, οι πολίτες εστιάζουν
περισσότερο στην επίλυση των καθημερι-
νών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν,
όπως είναι το ζήτημα της ακρίβειας, παρά
στον χρόνο που θα διεξαχθούν οι εκλογές. 

Ουσιαστικά, η κοινωνία ταυτίζεται με το
κυβερνητικό αφήγημα που είναι η ολοκλή-
ρωση των μεταρρυθμίσεων προκειμένου
στο τέλος της τετραετίας οι ψηφοφόροι να
μπορούν να συγκρίνουν τα πεπραγμένα της
κυβέρνησης της ΝΔ με εκείνα της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ.

Μια πρώτη γεύση θα πάρουμε την Τετάρ-
τη 6 Ιουλίου κατά την προ ημερησίας συζή-
τηση στη Βουλή που ζήτησε ο πρωθυπουρ-
γός για την κοινωνική πολιτική. Στόχος του
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να αναδείξει
την εικόνα που παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ,
όπως την υψηλότατη ανεργία, τους χαμη-
λούς μισθούς, τις εκατοντάδες χιλιάδες εκ-
κρεμείς αιτήσεις συντάξεων και τις τερά-
στιες έμφυλες ανισότητες στον εργασιακό
χώρο, και πως έχει αλλάξει η εικόνα του
κράτους προς το καλύτερο παρά τις πρωτό-
γνωρες κρίσεις που υπήρξαν. «Αυτό ακρι-
βώς εννοούμε όταν λέμε ότι η Νέα Δημο-
κρατία, η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός δεν
θα παρακολουθήσουμε την τοξικότητα, τη
μυθομανή σκανδαλολογία, την ηθική σπί-
λωση, όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν τον

τραμπισμό αλά γκρέκα», σημείωσε ο Γιάν-
νης Οικονόμου.

Στις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις που
έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι ερω-
τηθέντες εμφανίζονται διχασμένοι για το
ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, με
τους «γαλάζιους» ψηφοφόρους να συντάσ-
σονται με την άποψη του πρωθυπουργού να
ολοκληρώσει την κυβερνητική θητεία.

Εκλογολόγοι χαρακτηρίζουν θετικό το γε-
γονός αυτό, καθώς στην περίπτωση που αλ-
λάξουν οι εκλογικοί σχεδιασμοί του Μαξί-
μου, τότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα, από τη
στιγμή που όσοι θέλουν να στηθούν κάλπες
το 2023 προέρχονται από την εκλογική βά-
ση της ΝΔ και λογικά θα συμφωνήσουν με
τους λόγους που θα αναγκάσουν τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να προσφύγει στη λαϊκή
ετυμηγορία.

Ωστόσο, το κλίμα πόλωσης που ήδη αρ-
χίζει να διαμορφώνεται στο πολιτικό σκη-
νικό με υπαιτιότητα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης προβληματίζει ιδιαίτερα το
Μαξίμου, που έχει τονίσει κατ’ επανάλη-
ψη πως μια παρατεταμένη προεκλογική
περίοδος θα δημιουργήσει σοβαρά προ-
βλήματα στην πορεία της χώρας. «Η δική
μας πρόθεση είναι ότι σε καιρούς αστά-
θειας, σαν κι αυτούς που ζούμε, χρειάζε-
ται κυβερνητική σταθερότητα. Οι παρατε-
ταμένες εκλογικές αναμετρήσεις προφα-
νώς και δεν συμβάλλουν σε αυτή την κυ-

βερνητική σταθερότητα», τόνισε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Εκτός από τον χρόνο των εκλογών, πολλές
συζητήσεις γίνονται για τον αριθμό των
αναμετρήσεων, αν δηλαδή θα είναι δύο ή
τρεις. Ο πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει
πως μετά τις πρώτες κάλπες θα προσφύ-
γει εκ νέου στη λαϊκή ετυμηγορία προκει-
μένου να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνη-
ση. Στην περίπτωση που το εκλογικό απο-
τέλεσμα δεν δώσει αυτοδυναμία στη ΝΔ
και το ΚΙΝΑΛ για να συνεργαστεί ζητήσει
άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό, τότε
δεν αποκλείεται να έχουμε και τρίτη εκλο-
γική αναμέτρηση. 

ΣΣωτήρης Σταθόπουλος 
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Στόχος του πρωθυπουργού είναι
να αναδείξει την εικόνα χάους
που παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚA ΜΗΝYΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝIΑΣ 

Στο πεδίο της σύγκρισης φέρνει
ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα



ΤΡΙΤΗ 28 IOYNIOY 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

E
τοιμος να απαντήσει σε κάθε
πρόκληση, παγίδα ή και προ-
βοκάτσια που επιλέξει ο Τούρ-
κος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη είναι εκ των πραγμάτων ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, που μεταβαίνει εντός
της ημέρας στην ισπανική πρωτεύουσα,
όπου αύριο και μεθαύριο θα πραγματο-
ποιηθεί μια κρισιμότατη σύνοδος για το
μέλλον της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής
ασφάλειας. 

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της Συμ-
μαχίας καλούνται να συνδιαμορφώσουν
το νέο δόγμα ασφάλειας, στο φόντο τη συ-
νεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία και των νέων γεωστρατηγικών δε-
δομένων που αυτή θέτει στην Ευρασία,
αλλά και ευρύτερα. Επίσης, να τοποθετη-
θούν έναντι ζητημάτων όπως η ένταξη της
Σουηδίας και της Φινλανδίας στο Σύμφω-
νο, η αύξηση του αμυντικού μπάτζετ, αλλά
και η ενίσχυση των νατοϊκών δυνάμεων
στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας,
κάτι που ζητούν μετ’ επιτάσεως οι χώρες
της Βαλτικής, οι οποίες νιώθουν… καυτή
την ανάσα του ρωσικού επεκτατισμού.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Έλληνας πρω-
θυπουργός προσέρχεται στη Μαδρίτη για
να επαναβεβαιώσει το ενισχυμένο γεω-
πολιτικό εκτόπισμα που διαθέτει πλέον η
χώρα μας, ύστερα από τις αμυντικές συμ-
φωνίες που έχει υπογράψει τόσο με τη
Γαλλία όσο και με τις ΗΠΑ. Στον αντίποδα,
η Τουρκία εξακολουθεί με τα τερτίπια και
το ανατολίτικο παζάρι που κάνει να…

σπαταλά την υπομονή εταίρων και συμμά-
χων, καθώς αρνείται προσώρας να ανάψει
το πράσινο φως στην εισδοχή στη Συμμα-
χία Σουηδίας και Φινλανδίας, ζήτημα στο
οποίο εκ των πραγμάτων δοκιμάζονται
στην πράξη η αλληλεγγύη και η συνοχή
εντός της Συμμαχίας έναντι της ρωσικής
επιθετικότητας.

«Δεν ψαχνόμαστε για καβγά 
- Θα απαντήσουμε με δυναμισμό»

Στην πραγματικότητα η Αθήνα μετρά
τούτη την ώρα τις πραγματικές διαθέσεις
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το εάν θα
πραγματοποιήσει τελικώς την απειλή, που
εκτοξεύει ημέρες τώρα, ήτοι να θέσει εν-
τός της Ολομέλειας της Συμμαχίας τους
ανυπόστατους, ανιστόρητους και έωλους
ισχυρισμούς του περί αποστρατιωτικοποί-
ησης και μειωμένης ελληνικής κυριαρχίας
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ
και ημέρες, εξάλλου, έχει διαμηνύσει
προς πάσα κατεύθυνση, μηδέ της ίδιας της
Τουρκίας εξαιρουμένης, ότι η απάντησή
της σε κάθε υποψία προσβολής της κυ-
ριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιω-
μάτων τόσο διπλωματικά όσο και επί του
πεδίου θα είναι άμεση και δυναμική.
Εξάλλου, όλα τα πιθανά και απίθανα σενά-
ρια της τουρκικής προκλητικότητας τέθη-

καν επί τάπητος και κατά τη χθεσινή σύ-
σκεψη που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Στη Σύνοδο
του ΝΑΤΟ, όπως κάνουμε σε όλα τα φό-
ρουμ, απαντούμε με ψυχραιμία, τεκμη-
ριωμένα και με αποφασιστικότητα, και με
επιχειρήματα αποδομούμε τους παράλο-
γους, ανιστόρητους και έωλους τουρκι-
κούς ισχυρισμούς. Εμείς δεν πηγαίνουμε
στη Μαδρίτη με το ζωνάρι λυμένο για κα-
βγά, αλλά δεν θα αφήσουμε καμία πρό-
κληση αναπάντητη, είμαστε ανυποχώρητοι
στην υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρ-
χίας», επεσήμανε σχετικώς ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ρί-
χνοντας τρόπον τινά την μπάλα στο γήπεδο
της Τουρκίας να επιλέξει πώς θα συμπερι-
φερθεί κατά το διήμερο της κρίσιμης συ-
νάθροισης των κρατών-μελών της Συμμα-
χίας. Έως και αργά χθες το βράδυ στην κυ-
βέρνηση δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις
για το πώς θα κινηθεί ο Τούρκος πρόεδρος
στην Ισπανία, ούτε εάν θα επέλεγε να στή-
σει θέμα στην Ολομέλεια ή στα διμερή
ραντεβού που επιδιώκει να έχει στο περι-
θώριο της Συνόδου. Σε κάθε περίπτωση,
ανώτερες διπλωματικές πηγές τόνιζαν
πως το κλίμα για την Τουρκία στους κόλ-
πους της Συμμαχίας μόνον ευχάριστο δεν
είναι, στο φόντο της απροθυμίας της να
συναινέσει στην ένταξη Σουηδίας και Φιν-
λανδίας, αλλά και στην απαράδεκτη πρα-
κτική της να αψηφά επιδεικτικά τις κυρώ-
σεις της Δύσης κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυ-

πουργός στη Μαδρίτη και στο περιθώριο
των εργασιών της Συνόδου θα έχει διμε-
ρείς συναντήσεις με τον Βρετανό πρωθυ-
πουργό Μπόρις Τζόνσον και τον Καναδό
ομόλογό του Τζάστιν Τριντό.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός
προσέρχεται στη Μαδρίτη
για να επαναβεβαιώσει 
το ενισχυμένο γεωπολιτικό
εκτόπισμα που διαθέτει
πλέον η χώρα μας

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Έτοιμος
διά παν 
ενδεχόμενο

Το σχέδιο Ερντογάν
να «τινάξει στον 
αέρα» τη Σύνοδο

Σε διπλωματικούς κύκλους
υπάρχει η έντονη ανησυχία πως

ο Τούρκος πρόεδρος ετοι-
μάζεται να στήσει παγί-

δα και να «τινάξει» τα
πάντα στον αέρα στο
τέλος της Συνόδου,
όταν και δεν θα υπάρ-

χει περιθώριο αντί-
δρασης από την ελληνι-

κή πλευρά. Το σκεπτικό εί-
ναι ο Ερντογάν να μην αναφέρει
τίποτα κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών, να κινηθεί η διαδικασία
σε ενωτικό κλίμα και να θέσει
τα παράλογα αιτήματά του στις
κατ’ ιδίαν κλειστές συσκέψεις
και στα γεύματα εργασίας των
υπουργών Εξωτερικών και
Άμυνας. Και βέβαια ο ίδιος να
κρατήσει για τον εαυτό του το
θεαματικό φινάλε στη συνέν-
τευξη Τύπου που θα παραχωρή-
σει μετά την «οικογενειακή
φωτογραφία», όταν και θα εκ-
στομίσει τις κορόνες του, το πι-
θανότερο για αποστρατιωτικο-
ποίηση των νησιών και για προ-
σβολή των ελληνικών κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων.
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Σ
τη δημιουργία κλίματος έντα-
σης ενόψει της Συνόδου Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ, που ξεκινάει αύ-
ριο στη Μαδρίτη, επιδίδεται τις

τελευταίες ώρες η Άγκυρα. Για τον σκοπό
αυτό έχουν επιστρατευτεί όλα τα διαθέσι-
μα «μέσα»: από ρητορικές επιθέσεις και
υβριδικές απειλές μέχρι τη γνωστή τουρ-
κική προπαγάνδα που «δουλεύει» πυρε-
τωδώς διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις.

Από το περασμένο Σάββατο η Άγκυρα
προχώρησε στην αναβάθμιση της προ-
κλητικής της ρητορικής με μια συντονι-
σμένη «επίθεση» από τον αντιπρόεδρο
Φουάτ Οκτάι και τον στενό συνεργάτη του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Ιμπραήμ Κα-
λίν. Στις απειλές πολέμου του Οκτάι, ο
οποίος υποστήριξε ότι σύντομα «θα ξεκι-
νήσει η αμφισβήτηση των νησιών και...
όπου πάει», πλειοδότησε ο εκπρόσωπος
του Τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν,
ανοίγοντας και πάλι θέμα αποστρατιωτι-
κοποίησης των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου. «Όταν κάποιος προσπαθεί να πα-
ραβιάσει τα δικαιώματά μας, τότε παίρ-
νουμε ξεκάθαρη θέση. Η στρατιωτικοποί-
ηση των νησιών είναι ένα από αυτά τα ζη-
τήματα. Αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση
του Διεθνούς Δικαίου. Εμείς τώρα αναφε-
ρόμαστε στη νομική βάση. Η στρατιωτικο-
ποίηση των νησιών είναι παράνομη, σύμ-

φωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης του
1923, όπως και τη Συνθήκη των Παρισίων
του 1947», ισχυρίστηκε σε τηλεοπτική συ-
νέντευξη ο Καλίν.

O εκπρόσωπος της τουρκικής Προ-
εδρίας υπεραμύνθηκε και του παράνομου
τουρκολιβυκού μνημονίου, υποστηρίζον-
τας ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν και στρα-
τιωτική συμφωνία προκειμένου να «προ-
στατεύσουν» τις θαλάσσιες ζώνες που πε-
ριλαμβάνει το μνημόνιο. «Αυτές οι συμ-
φωνίες αλληλοσυμπληρώνονται. Θα πρέ-
πει να δείξουμε το στρατιωτικό μας βάρος
για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι τη
Λιβύη. Βλέπετε πόσο μεγάλη περιοχή μάς
έδωσε αυτό το μνημόνιο», είπε ο Καλίν.

Ανακάλυψαν και... πράκτορες
Η Άγκυρα επιχειρεί να «ζεστάνει» τα

νερά και με τη διασπορά fake news, όπως
στην περίπτωση της σύλληψης του Μοχά-
μεντ Αμάρ Αμπάρα με την κατηγορία της
κατασκοπίας υπέρ της Ελλάδας. Οι τουρ-
κικές Αρχές βιάστηκαν να μιλήσουν για
«επιτυχία» και μάλιστα λίγα 24ωρα πριν
από τη Σύνοδο Κορυφής, επιχειρώντας να
προσθέσουν ένα ακόμη «όπλο» στη φαρέ-
τρα της Άγκυρας. Το θέμα έσπευσε να

κλείσει η Αθήνα ξεκαθαρίζοντας μέσω δι-
πλωματικών πηγών πως «η εξαφάνισή
του είχε δηλωθεί στην ελληνική πρεσβεία
στην Άγκυρα πριν από λίγες εβδομάδες
και έκτοτε είχε επανειλημμένως και μετ’
επιτάσεως θέσει το ζήτημα στις τουρκικές
Αρχές, οι οποίες όμως ουδέποτε έδωσαν
απάντηση».

Θέση στο προκλητικό κρεσέντο πήρε
και ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολί-
τευσης Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ο οποίος
ανέβασε τους τόνους ενόψει των προσε-
χών εκλογών. Ο Κιλιντσάρογλου απείλησε
πως όταν οι Ρεπουμπλικάνοι αναλάβουν
κυβέρνηση «θα τους δείξουμε τι θα συμ-
βεί με τα όπλα που βρίσκονται στα νησιά».

Η ελληνική πλευρά πάντως είναι απο-
φασισμένη να μην παίξει το παιχνίδι της
έντασης που επιδιώκει η Άγκυρα, αλλά
καθιστά σαφές ότι δεν προτίθεται να
αφήσει αναπάντητες τις προκλήσεις. Ο
Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει να καταγρά-
φεται κάθε παραβίαση του εθνικού ενα-
έριου χώρου ώστε να ενημερώνονται
άμεσα οι σύμμαχοι και εταίροι της χώ-
ρας. Μάλιστα, εκτός από τις υπερπτή-
σεις, για κάθε παραβίαση θα επιδίδεται
διάβημα διαμαρτυρίας από την ελληνι-

κή πρεσβεία στην Άγκυρα. Ταυτόχρονα,
η ελληνική διπλωματία εντείνει τον «μα-
ραθώνιο» για τη διεθνοποίηση των
τουρκικών προκλήσεων και την ανάδει-
ξη των εθνικών θέσεων.

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον
Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζογιάν,
τον οποίο ενημέρωσε για την έξαρση της
τουρκικής παραβατικότητας σε επίπεδο
ρητορικής αλλά και για την αναθεωρητική
συμπεριφορά της που λειτουργεί αποστα-
θεροποιητικά για την ευρύτερη περιοχή.
Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε και ο
υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας, τονί-
ζοντας με τη σειρά του ότι «θέλουμε να χτί-
σουμε μια ασφαλή και ειρηνική περιοχή
και ελπίζουμε ότι οι γείτονές μας θα στα-
ματήσουν την επεκτατική τους πολιτική».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Με διασπορά fake news 
και κατασκοπικά σενάρια
δημιουργούν ένταση λίγες ώρες
πριν από τη Διάσκεψη του ΝΑΤΟ 

Φτιάχνουν κλίμα 
στο παρά 5 της Συνόδου 



Κ
αι να θέλει κάποιος, δεν μπο-
ρεί να ξεχάσει όλες εκείνες
τις μαύρες σελίδες που στιγ-
μάτισαν αρνητικά τη χώρα μας

όταν το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την Ελλάδα
στο χείλος της καταστροφής, εκτοξεύον-
τας το δημόσιο χρέος με νέα μνημόνια,
κλείνοντας τις τράπεζες και οδηγώντας
την Ελλάδα, στο παρά ένα, λίγο πριν από
την έξοδο από την ΕΕ. 

Στις 27 Ιουνίου 2015, λίγο μετά τα μεσά-
νυχτα, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας, σε διάγγελμά του, ανακοίνωσε
στους Έλληνες πολίτες πως θα γίνει δη-
μοψήφισμα ως απάντηση στο τελεσίγρα-
φο των Ευρωπαίων δανειστών. Ακολού-
θησε μία εβδομάδα γεμάτη εντάσεις. Το

απόλυτο χάος. Οι τράπεζες έκλεισαν, το
χρηματιστήριο έκλεισε, επιβλήθηκαν
capital controls. Χειρότερος από όλα ήταν
ο διχασμός στην κοινή γνώμη για το «ΝΑΙ»
και το «ΟΧΙ». Εντέλει επικράτησε το «ΟΧΙ»
με ποσοστό 61,31% και η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έκανε… κωλοτούμπα και
υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, που ουσια-
στικά είχε απορριφθεί από τους πολίτες. Ο
άνθρωπος που θα έδιωχνε την τρόικα, που
φώναζε το «go back madame Merkel»,
που θα έσκιζε τα μνημόνια με έναν νόμο
και ένα άρθρο, εξευτέλισε όσο κανείς άλ-
λος τον ελληνικό λαό οδηγώντας μας στην
απόλυτη φτωχοποίηση, ακριβώς πριν από
επτά χρόνια. Ήταν Σάββατο 27 Ιουνίου
2015 όταν το Eurogroup απέρριψε το αίτη-

μα για παράταση του προγράμματος. Την
επόμενη μέρα, Κυριακή 28 Ιουνίου, το
Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας απο-
φασίζει να τεθούν οι τράπεζες σε αργία
έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015. Η κυβέρ-
νηση Τσίπρα επιβάλλει capitals controls.
«Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες». Η
φράση που έμεινε στην ιστορία και απο-
δόθηκε στον Γιάνη Βαρουφάκη από δημο-
σιογράφο του περιοδικού «New Yorker».
Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, η ελληνική κυ-
βέρνηση δεν πληρώνει τη δόση 1,6 δισ.
προς το ΔΝΤ. Την Κυριακή 5 Ιουλίου πραγ-
ματοποιήθηκε το δημοψήφισμα, το οποίο
λίγο αργότερα κουρέλιασε ο… συστημι-
κός πλέον Τσίπρας που υπέστη οβιδιακή
μετάλλαξη. Και έκτοτε η Μπέτυ Μπαζιάνα

-κατά δήλωσή της - έκλεγε με μαύρο δά-
κρυ κάθε 5 του Ιούλη! Αυτά θα γραφτούν
με μελανά γράμματα στη σύγχρονη Ιστο-
ρία του τόπου και θα διδάσκονται στα σχο-
λεία μας. «Οι ίδιοι άνθρωποι, επτά χρόνια
μετά», όπως γράφει ο γραμματέας της ΝΔ
Παύλος Μαρινάκης στα social media,
«παραμένουν αμετανόητοι και υπόσχον-
ται ότι τη δεύτερη φορά θα το πάνε μέχρι
τέλους. Οι πολίτες όμως γνωρίζουν και θα
τους αφήσουν με μια θλιβερή ανάμνηση». 
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Οι άνθρωποι που 
έσυραν τη χώρα στις 
χειρότερες περιπέτειες 

Σε διάταξη προεκλογικής μάχης βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ
όπως επιβεβαιώθηκε και χθες στη συνεδρίαση του Πο-
λιτικού Συμβουλίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με το βλέμ-
μα στραμμένο στη δύσκολη καθημερινότητα των πολι-
τών μίλησε με σκληρή γλώσσα για τις κυβερνητικές
πρωτοβουλίες. «Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που ο
Έλληνας θα νιώσει εξαιτίας της ακρίβειας ξένος στον τό-
πο του για ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές.  Είναι
αφόρητο το κόστος ζωής σε επίπεδο καθημερινότητας,
ακόμη και καλοκαιρινών διακοπών», επισήμανε ο πρό-
εδρος του Κινήματος ανοίγοντας τη συνεδρίαση του Πο-
λιτικού Συμβουλίου. 

Αμφισβήτησε, μάλιστα, την αποτελεσματικότητα των
μέτρων στήριξης για την ενέργεια και ειδικά για το Fuel
Pass, υποστηρίζοντας: «Με την Ελλάδα να έχει την τρίτη
υψηλότερη τιμή βενζίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το
δεύτερο χαμηλότερο ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύνα-
μης, τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για το Fuel

Pass 2 θα εξανεμισθούν τις επόμενες εβδομάδες, κα-
θώς η βενζίνη θα οδεύει στα 3 ευρώ».  Για το πολιτικό
κλίμα που έχει διαμορφωθεί και την παρατεταμένη
εκλογολογία υπογράμμισε την εκλογική ετοι-
μότητα του κόμματός του: «Έχουν κατεβά-
σει τα μολύβια εδώ και καιρό. Δεν υπάρ-
χει κυβερνητικό έργο. Εμείς δεν είμα-
στε μάντεις, ούτε θα κάνουμε τις χαρ-
τορίχτρες για το πότε θα διεξαχθούν
οι εκλογές. Εμείς προετοιμαζόμαστε
για εκλογές και θα είμαστε έτοιμοι
όποτε και αν γίνουν». Και πρόσθεσε:

«Είναι αδιανόητο ο πρωθυπουργός να
προσπαθεί από τη μια να το παίζει θεσμικός
λέγοντας ότι θέλει να εξαντλήσει την τετραετία και
από την άλλη να προετοιμάζει εκλογές. Πολύ εύκολα
έγινε το “θα γίνει” “θέλω”. Αποδεικνύονται έτσι η ανακο-
λουθία και ένας βαθύς τακτικισμός σε μια ιδιαίτερα κρί-

σιμη περίοδο για τα εθνικά μας θέματα και για την οικο-
νομία». Αναφορικά με την εντεινόμενη τουρκική προ-
κλητικότητα, επανέλαβε ότι απαιτείται ένα ευρωπαϊκό

σχέδιο αποτροπής και όχι κατευνασμού, επιση-
μαίνοντας την ανάγκη να τεθεί εμπάργκο

όπλων προς τη γειτονική χώρα. «Η Τουρ-
κία αγωνίζεται να βάζει λέξεις σε ψηφί-
σματα σε κάθε φόρουμ που συμμετέχει,
χτίζοντας έτσι μια αναθεωρητική πολιτι-
κή. Δεν μπορεί η ελληνική εξωτερική
πολιτική να γίνεται πεδίο για να κάνουν

κάποιοι δημόσιες σχέσεις στις Βρυξέλ-
λες. […] Δεν γίνεται να μην αγωνιζόμαστε σε

κάθε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, του ΝΑΤΟ για να υπάρχουν

θέσεις που θα ασκούν πίεση στην Τουρκία να αλλάξει
στρατηγική». 

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Νίκος Ανδρουλάκης: «Είμαστε έτοιμοι για εκλογές» 

Επτά χρόνια από 
το δημοψήφισμα 
της συμφοράς 

Ο  Λ Α Ο Σ  Δ Ε Ν  Ξ Ε Χ Ν Α  



Ξ
επέρασε κάθε όριο θράσους ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος δεν δίστασε για
μικροπολιτικούς λόγους να αφήσει υπαινιγμούς για το πόθεν έσχες του
Θάνου Πλεύρη, καθώς σε αυτό ρητώς αναγράφεται ότι οι όποιες μεταβο-

λές στην περιουσιακή του κατάσταση οφείλονται στην κληρονομιά που απέκτησε
μετά τον τραγικό θάνατο της μητέρας του πριν από δύο χρόνια σε τροχαίο. Η
ανάρτηση στο Διαδίκτυο του αψύ Σφακιανού, ο οποίος διερωτήθηκε πώς τα ακί-
νητα του υπουργού από 4 έγιναν 32 και οι καταθέσεις του από 323.000 έφθασαν
τις 452.000, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος
από το βήμα της Βουλής έδωσε τη δέουσα απάντηση στον πρώην αναπληρωτή
υπουργό. «Ειλικρινά, σας μιλώ μέσα από την καρδιά μου, μακάρι να ζούσε η μη-
τέρα μου να μην την είχε χτυπήσει το αμάξι και να μην είχα αυτά τα ακίνητα. Δεν
περιμένω από τον κ. Πολακη να σεβαστεί τη μητέρα μου, εδώ δεν σεβάστηκε τη
δική του μητέρα που είχε βάλει σε αντιδικία», είπε συγκινησιακά φορτισμένος ο
Θ. Πλεύρης, καλώντας τον Π. Πολάκη να σταματήσει να είναι λασπολόγος. 

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Καλοκαιρινή γιορτή είχε η Κιβωτός
του Κόσμου και τα παιδιά του πατέ-
ρα Αντωνίου υποδέχτηκαν κόσμο
στο Πολεμικό Μουσείο, στην αί-
θουσα του αμφιθεάτρου. Εκεί είδα-
με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως, τη Νάντια Γιαννακοπού-
λου αλλά και την υφυπουργό Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου
Σοφία Βούλτεψη, που με τις ενέρ-
γειές της έχει φέρει προσφυγό-
πουλα από την Ουκρανία σε κατάλ-
ληλες δομές και συνεργάζεται στε-
νά με την Κιβωτό. 

ΑΞΙΖΕΙ

Για τις 6 Ιουλίου προετοιμάζονται τα κομματικά επιτε-
λεία, κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου και η Κουμουνδούρου,
για την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. 

Από τη μεριά της κυβέρνησης θα γίνει ένας μακρο-
σκελέστατος απολογισμός των πολιτικών και μεταρ-
ρυθμίσεων που έχουν προωθηθεί τρία χρόνια τώρα
και θα καταλήξει στα μέτρα στήριξης της κυβέρνη-
σης στους πολίτες για τα θέματα του πληθωρισμού
και της ενεργειακής κρίσης αλλά και στις κινήσεις
της ελληνικής διπλωματίας με φόντο την ελληνο-
τουρκική κρίση και τις εξελίξεις που θα προκύψουν
από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 

Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει αφορμή για μια εφ’
όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση για να υποστη-
ρίξει ότι ο πληθωρισμός και τα ακριβά καύσιμα είναι
«έργα Μητσοτάκη». Ο πρωθυπουργός καθυστέρησε
αυτήν τη ενημέρωση στη Βουλή, διότι ήθελε να έχει
ολοκληρώσει όλο το δύσκολο πρόγραμμά του, με τε-
λευταίο ορόσημο τις 5 Ιουλίου, όταν θα μιλήσει στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης της κυρίας
Μετσόλα. Όπως είναι φυσικό, λένε πολλοί ότι η μάχη
Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Βουλή θα είναι από τις τελευ-
ταίες -αν όχι η τελευταία- στη Βουλή, υποστηρίζοντας
ότι αν προκηρυχθούν εκλογές, δεν θα υπάρξει άλλη.

Αποστομωτική απάντηση 
του Πλεύρη στον Πολάκη

Η τελευταία μάχη Μητσοτάκη - Τσίπρα στις 6 Ιουλίου;

Μου λένε ότι «πέφτει» πολύ χρήμα στα νότια για
την παραγγελία δημοσκοπήσεων. Δαπανώνται τε-
ράστια κονδύλια προς τις δημοσκοπικές εταιρείες
για να βρουν την αποδοχή των υποψήφιων βου-
λευτών. Σε τέτοιο βαθμό που δημοσκόπος μού έλε-
γε ότι πλέον η παραγγελία δημοσκοπήσεων γίνεται
συνεργατικά. Δηλαδή, μαζεύονται τρεις, μοιράζον-
ται το κόστος και τους βγαίνει πιο φθηνά…

Διά του τρία πλέον τα γκάλοπ

Ψάχνονται στον ΣΥΡΙΖΑ
για το Επικρατείας

Μου λένε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν να
βρουν ιδιαίτερα δημοφιλές στέλεχος για να
κοσμήσουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας προ-
κειμένου να προσελκύσουν απολιτίκ κόσμο.

Και τι καλύτερο από το να
πείσουν να ηγηθεί μια

τραγουδίστρια ή μια
ηθοποιός αυτής της
προσπάθειας... Οι τε-

λευταίες πληροφορίες
θέλουν να εξετάζονται
σοβαρά οι περιπτώσεις

της Νατάσσας Μποφί-
λιου και της Μαριάν-
νας Τουμασάτου, ενώ

ως χρυσή εφεδρεία πα-
ραμένει η περίπτωση της

Έλενας Ακρίτα. Μιλάμε για
εντελώς διαφορετική στρατηγική από εκείνη
της Νέας Δημοκρατίας, που προσπαθεί να εν-
τάξει στο ψηφοδέλτιο ακαδημαϊκούς κύρους. 

Γρίφος ο Χαρδαλιάς
«Γαλάζιοι» παράγοντες του Νοτίου Το-

μέα Αθηνών σκέφτονταν ότι αν υπήρχε η
πιθανότητα να κατέβει ο Νίκος Χαρδα-
λιάς στην περιφέρειά τους, θα είχε ήδη
ανακοινωθεί, όπως συνέβη με τις υπο-

ψηφιότητες του Στέλιου Πέτσα
και των Ζαχαράκη, Συρεγ-

γέλα, Νικολάου, Μη-
χαηλίδου. Εκ πρώτης
έχουν ένα δίκιο και το
πιθανότερο είναι να

μην κατέβει. Ωστόσο,
λόγω δημοφιλίας στα δε-

ξιά κοινά η περίπτωσή του
θεωρείται ιδιάζουσα. Μάλιστα, στέλεχος
του κόμματος μου έλεγε ότι αν δεν τον
δούμε σε κάποια μεγάλη περιφέρεια,
μπορεί και να τον δούμε στην Ευρυτανία.
Για τις μικρότερες περιφέρειες θα απο-
φασίσει αργότερα ο πρωθυπουργός… 

Μετά τον γάμο, 
στις Σέρρες 

Σαν σήμερα, 109 χρόνια πριν, ο ελληνι-
κός στρατός απελευθερώνει το Σιδηρό-
καστρο και αναγκάζει τους Βούλγαρους
να εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή
των Σερρών. Έτσι, οι Έλληνες πετυχαί-
νουν, μετά και τη νικηφόρα μάχη της Βέ-
τρινας, να ανοίξουν τον δρόμο της απε-
λευθέρωσης και για ολόκληρη την Ανατο-
λική Μακεδονία. Στο Σιδηρόκαστρο Σερ-
ρών, λοιπόν, είδαμε τον Τάσο Χατζηβασι-
λείου να τιμάει τους πεσόντες ήρωες της
απελευθέρωσης. Παρόλο που είχε ξενυ-
χτήσει τις προηγούμενες μέρες, αφού
βρέθηκε στον γάμο των συνεργατών του
Κυρ. Μητσοτάκη, των Χρ. Ζωγράφου και
Κ. Κάπη στην Κέα, ο βουλευτής Σερρών
μπόρεσε και ταξίδεψε για Σέρρες. 



Στο Πόρτο Γερμενό εθεάθη την Κυριακή
να τρώει ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Κα-
ρατζαφέρης με τον πρώην δήμαρχο Βιλ-
λίων Κώστα Μακρυνόρη. Μάλιστα, αυτή-
κοος μάρτυς που έτρωγε σε διπλανό τραπέ-
ζι μού ανέφερε ότι στη συζήτηση ο κ. Μα-
κρυνόρης εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να
είναι παρών στις επερχόμενες εκλογές.

ΗΗ ακρίβεια στη Βουλή
Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για

όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνι-
κή πολιτική θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή
στις 6 Ιουλίου. 

Τη συζήτηση ζήτησε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενη-
μέρωση των πολιτικών συντακτών το μεση-
μέρι της Δευτέρας. Όπως εξήγησε ο Γιάν-
νης Οικονόμου, στη συζήτηση αυτή θα ανα-
δειχθούν οι πολιτικές της κυβέρνησης και
τα αποτελέσματά τους. «Στα τρία χρόνια της
διακυβέρνησής μας εφαρμόσαμε πολιτι-
κές με έντονο κοινωνικό πρόσημο που υλο-
ποιήθηκαν χάρη στο οικονομικό σχέδιο και
τις νομοθετικές παρεμβάσεις», τόνισε ο
Γιάννης Οικονόμου, ανακοινώνοντας τη συ-
ζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή.

Άστραψε και βρόντηξε
ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος με
αφορμή επίκαιρη
ερώτηση του βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη
για την αναγκαιότητα των Ομά-
δων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμά-
των. «Δεν δέχομαι ούτε ένα έγκλημα ούτε
μια κακουργηματική πράξη μέσα στο πανε-
πιστήμιο», ήταν η κατηγορηματική θέση του
υπουργού, ο οποίος παρουσίασε φωτογρα-
φίες παραβατικότητας μέσα στα πανεπιστή-
μια, με χαρακτηριστικό παραδείγματα όσα
συμβαίνουν με τη βιβλιοθήκη στο ΑΠΘ. «Για
εσάς, αλήθεια, λογική και πρόοδος στο πα-
νεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης είναι να
υπάρχει βιβλιοθήκη ή βαριοπούλες, γκρε-
μισμένα τούβλα από μια κατάληψη στο χθες
και στις ιδεοληψίες του;», διερωτήθηκε ο
υπουργός απευθυνόμενος στον πρώην
υπουργό, με το ερώτημα να μένει μετέωρο.

Μια ενδιαφέρου-
σα πρόταση έκανε ο
Γιώργος Κουμου-
τσάκος σε συνέν-
τευξή του που μας
έκανε να αναρωτη-
θούμε το εξής: Αφού
η ελληνική ναυτιλία
είναι στην κορυφή του κόσμου και απο-
τελεί στρατηγικό κεφάλαιο για την ελ-
ληνική οικονομία, γιατί δεν υπάρχει
έδρα ναυτιλιακών σπουδών στην Ακα-
δημία Αθηνών; Τα οφέλη από μια τέτοια
κίνηση θα είναι πολλά, καθώς η ναυτι-
λία έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα που
συνδιαμορφώνει και άλλες επιστήμες
όπως η Ναυπηγική, η Μετεωρολογία , η
Γεωστρατηγική κ.ά. Μήπως να το έβλε-
παν εκεί στο υπουργείο Παιδείας; 

Μ
αθαίνω ότι διακεκριμένος πρώην
υπουργός των κυβερνήσεων Κώ-
στα Καραμανλή αλλά και Αντώνη
Σαμαρά εδώ και έναν χρόνο είναι

στην αναμονή για να πάρει το «OK» του Κυριά-
κου και να είναι υποψήφιος βουλευτής. Βε-
βαίως, το «OK» αργεί πολύ και ο άνθρωπος
έχει βάλει λυτούς και δεμένους και από Ευ-
ρώπη αλλά και από Ελλάδα ώστε να μη μείνει
στα αζήτητα…

Μια από τις μεγάλες σπαζοκε-
φαλιές του Αλέξη Τσίπρα εί-
ναι ποιον θα ρίξει απέναντι
στον Κώστα Μπακογιάννη για

τη διεκδίκηση του Δήμου
Αθηναίων. Από τα υπάρχοντα

πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει κανείς, οπότε οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Αλέ-
ξης έχει κάνει στενό μαρκάρισμα σε γνωστό τη-
λεπαρουσιαστή. 
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«Ούτε ένα κακούργημα
μέσα σε πανεπιστήμιο»

Η πρόταση για έδρα 
στην Ακαδημία Αθηνών

Το γεύμα Μακρυνόρη -
Καρατζαφέρη 

Ποια θα πάει 
στη θέση του Νάσου;

Ο Νάσος Ηλιόπουλος θα κατέβει υποψή-
φιος βουλευτής στην Α’ Αθήνας και εκ των
πραγμάτων θα αντικατασταθεί από άλλον εκ-
πρόσωπο επί του Τύπου. Ή άλλη, λέω εγώ,
μιας και, όπως μαθαίνω, έχει γίνει ήδη πρότα-
ση σε συγκεκριμένη δημοσιογράφο, η οποία -
έτσι κι αλλιώς- δεν κρύβει τις πολιτικές της
πεποιθήσεις. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε
πώς θα αντιδράσει η εσωκομματική αντιπολί-
τευση όταν μαθευτεί το όνομά της… 

O πρώην υπουργός
στην... αναμονή

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
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υ



Τα
...

 Π
ρό
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πα

LOCK

Από την πολιτική στο σανίδι…
Ο λόγος για τη Ζέφη Δημαδάμα, η οποία από τα πανεπιστημιακά έδρανα και το

ΠΑΣΟΚ στρέφεται τώρα στην τέχνη, τολμώντας μάλιστα για πρώτη φορά να συμ-
μετάσχει σε θεατρική παράσταση. Ειδικότερα, η κυρία Δημαδάμα, μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος των Γυναικών του PES, απο-
φάσισε να δοκιμαστεί στη θεατρική σκηνή, συγκεκριμένα στην παράσταση της
Ελένης Σκότη με τίτλο «Συνηθισμένοι χωρισμοί και ασυνήθιστες συναντήσεις»,
σε κείμενα της δημοσιογράφου και συγγραφέως Αγγελικής Σπανού. Άντε, καλή
επιτυχία να έχει…  

Ο γάμος του Χρήστου και της Κύρας
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Γιατροί 
στα ψηφοδέλτια
Καλά, για την κυρία Παγώνη σάς τα
έχω γράψει επανειλημμένως. Υπάρ-
χουν και άλλοι διάσημοι γιατροί που
δέχονται πιέσεις να είναι υποψήφιοι
στις επικείμενες εκλογές. Η Αθηνά
Λινού ακούγεται εντόνως ότι θα εί-
ναι στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Προς Κουμουνδούρου οδεύει και ο
Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ο οποίος
έτσι κι αλλιώς έχει καλές σχέσεις με
τον Τσίπρα. Το όνομα του Αθανάσιου
Εξαδάχτυλου ακούγεται για την Α’
Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, ενώ μένει
να δούμε τι θα αποφασίσουν ο Νίκος
Καπραβέλος, διευθυντής στη ΜΕΘ
του «Παπανικολάου», που και αυτός
έχει δεχτεί προτάσεις, αλλά και ο
γιατρός Γιώργος Τρελλόπουλος, επί-
σης πολύ αγαπητός στη Θεσσαλονί-
κη, ιδιαίτερα από τον κόσμο του ΠΑ-
ΣΟΚ. Σίγουρη θεωρείται η κάθοδος
του Δημήτρη Κούβελα στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης, αφού πλέον είναι και
πρόεδρος κόμματος (Πνοή Ελευθε-
ρίας), αλλά και του έτερου «μαχητή»
κατά των εμβολιασμών, του Φαίδωνα
Βόβολη, ο οποίος επίσης είναι αρχη-
γός κόμματος (Ελεύθεροι Ξανά) και
θα κατέλθει στην Α’ Αθήνας. 

Στο στόχαστρό του έβαλε την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων (ΕΕΤΤ) ο επικεφαλής
της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Μιχάλης Κατρίνης, αφού σε ανάρτη-
σή του στο Twitter τής «χρεώνει»
αδράνεια σε σχέση με τις προαναγ-
γελλόμενες αυξήσεις στις χρεώσεις
των εταιρειών κινητής πέραν του εν-
σωματωμένου χρόνου ομιλίας. Πα-
ράλληλα, ο Μιχάλης Κατρίνης ανα-
ρωτιέται πότε επιτέλους η Ανεξάρ-
τητη Αρχή και το αρμόδιο υπουργείο
θα αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε
να προστατευτούν οι καταναλωτές
και από τις νέες χρεώσεις. 

Περί Ευάγγελου
Αποστολάκη 

Κάτι ιδέες που έπεσαν στον ΣΥΡΙΖΑ να
ζητήσουν από τον πρώην υπουργό Άμυνας
να κατέβει υποψήφιος με σταυρό στην
Κρήτη μάλλον πέφτουν στο κενό, διότι ο κ.
Αποστολάκης φαίνεται να έχει δηλώσει «ή
στο Επικρατείας ή πουθενά». Ο πρώην
υπουργός Άμυνας θεωρεί, λέει, υποτιμη-
τικό έπειτα από όσα έχει κάνει στη ζωή του
να κατέβει στη μάχη του σταυρού. Ωραία
ιδέα έχει πάντως για τον κοινοβουλευτι-
σμό ο κ. Αποστολάκης.

Ξύλο στον Δήμο Μάνδρας
Ένα απίστευτο περιστατικό συ-

νέβη πριν από λίγες μέρες μέσα
στο δημαρχείο του Δήμου Μάν-
δρας - Ειδυλλίας, όταν, σύμφωνα
με πληροφορίες, αντιδήμαρχος
γρονθοκόπησε... αντιδήμαρχο
(και μάλιστα γυναίκα) και την
έστειλε στο νοσοκομείο! Σύμφω-
να με όσα αποκαλύπτουν τοπικά
ΜΜΕ, το επεισόδιο σημειώθηκε
την περασμένη Τετάρτη στο δημαρχείο του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας... Ακολού-
θησαν μηνύσεις και τα σχετικά. Ο δήμαρχος Χρήστος Στάθης μόλις ενημερώθηκε για
το περιστατικό διέταξε την αποπομπή του αντιδημάρχου από τα καθήκοντά του, αν
και ο αντιδήμαρχος είχε παραιτηθεί μετά τις διαστάσεις που έλαβε το περιστατικό. 

Αναμφίβολα είναι ο γάμος του καλοκαιριού με έντο-
νο πολιτικό άρωμα… Με τα δεσμά του γάμου ενώθη-
καν το Σάββατο στη Τζια οι στενοί συνεργάτες του
πρωθυπουργού Κύρα Κάπη και Χρήστος Ζωγράφος.
Η νύφη Κύρα Κάπη είναι η διευθύντρια Επικοινω-
νίας του Μεγάρου Μαξίμου και ο γαμπρός είναι ο
Χρήστος Ζωγράφος, αναπληρωτής διευθυντής Τύ-
που. Παρόντες στον γάμο ήταν ο πρωθυπουργός μα-
ζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα δύο τους παιδιά,
Σοφία και Κωνσταντίνος, και μεταξύ άλλων ο διευ-
θυντής του πρωθυπουργικού γραφείου Γρηγόρης

Δημητριάδης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρ-
τσος, ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού
Αλέξης Πατέλης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Γιάν-
νης Βλαστάρης, ο βουλευτής Κωνσταντίνος Κυρα-
νάκης, η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου,
ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, ο γραμματέας
της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, ο γενικός διευθυντής
και πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο Θα-
νάσης Νέζης, η Αριστοτελία Πελώνη, ο Γιάννης
Πευκιανάκης και ο γγ του ΕΛΚ Θανάσης Μπακόλας.
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Ο
ταν μια κυβέρνηση διά στόματος πρωθυπουργού

διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια πρόωρων

εκλογών, αυτά φουντώνουν και μόνο η τελική ημε-

ρομηνία απομένει. Η εξάντληση της τετραετίας είναι μια

μεγάλη περίοδος όπου το πολιτικό κλίμα θα είναι έντονα

τοξικό και με απρόβλεπτες συνέπειες για το κυβερνών

κόμμα. Σήμερα έχει μια δημοσκοπική διαφορά της τάξης

των 8-10 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Στο

τέλος της τετραετίας μπορεί κανείς να προβλέψει με βε-

βαιότητα πού θα βρίσκεται δημοσκοπικά έπειτα από έναν

δύσκολο χειμώνα;

Οι εθνικές εκλογές είναι προ των πυλών. Όσοι θα πά-

ρουν μέρος ζητώντας την ψήφο των πολιτών θα πρέπει να

προετοιμαστούν. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ πολύ

μικρός. Για να κερδίσουν την ψήφο, σταυρό - σταυρό, των

πολιτών στο εκλογικό παραβάν θα πρέπει να γνωρίζουν τα

εξής βασικά. Οι πολίτες ψηφίζουν όσους γνωρίζουν, εμπι-

στεύονται την εικόνα τους και τους έχουν μείνει στη μνήμη

για κάτι έξυπνο που έκαναν ή είπαν.
Τα προεκλογικά tips έχουν γραφτεί για αυτό τον λόγο. Να

ξεχωρίσετε με την ευρηματικότητα του λόγου σας, να αυ-
ξήσετε την αναγνωρισιμότητά σας και να κερδίσετε τον πο-
λυπόθητο σταυρό του πολίτη. Κρατήστε τα. Θα σας χρει-
αστούν! 

1. Σημασία δεν έχει πώς μια κυβέρνηση παίρνει την

εξουσία, σημασία έχει πώς τη χάνει. Πολλές φορές την
αφήνει να χαθεί για να βγάλει ο ερχόμενος «τα κάστανα
από τη φωτιά».

2. Οι πολίτες που δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική εί-

ναι πολύ εύκολο να πέσουν στις αγκάλες του αριστερού και

δεξιού λαϊκισμού. Στόχος τους είναι να μετατρέψουν τις

ανέφικτες επιθυμίες τους σε βεβαιότητες. Αυταπάτη!

3.Το ισοπεδωτικό σύνθημα «όλοι το ίδιο είναι» θα ακου-

στεί κατά κόρον από τις νέες γενιές. Οι νέοι θεωρούν δεδο-

μένη τη δημοκρατία, αλλά δεν κάνουν κάτι να την υπερα-

σπιστούν, ενώ πολλές φορές τη «ματώνουν».
4. Η χαμηλή ποιότητα του πολιτικού λόγου, η εκπροσώ-

πηση των πολιτών από πολιτικούς από το «κάτω ράφι», κα-

θώς και η μη επαρκής ενημέρωση των πολιτών για τις πο-

λιτικές προτάσεις των κομμάτων αποτελούν τους κύριους

λόγους της αποχής στις βουλευτικές εκλογές.
5.Σημαντικοί παράγοντες που θα καθορίσουν το εκλογι-

κό αποτέλεσμα είναι η κλιματική αλλαγή, η ακρίβεια και οι

ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην προηγούμενη κυβέρνηση

είχαμε Μάτι και Συμφωνία των Πρεσπών.
6. Αρκετοί μικροί κομματικοί συνδυασμοί θα πάρουν το

εισιτήριο να μπουν στη Βουλή την πρώτη Κυριακή, αλλά

δεν θα το «κόψουν», μιας και θα μείνουν εκτός νυμφώνος

τη δεύτερη Κυριακή. Στα κρύα του λουτρού! Όπως και πολ-

λοί υποψήφιοι βουλευτές, αν πάμε σε δεύτερη Κυριακή. 

7. Σε αγώνα άκαρπης αντιπολίτευσης έχουν επιδοθεί τα

κόμματα της αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών. Οι προ-

σωπικές ατζέντες πήραν τη θέση κάθε εποικοδομητικής

κριτικής, ελέγχου και υποβολής προτάσεων. Μηδενιστική

αντιπολίτευση. 

8. Οι πρόωρες εκλογές γίνονται για να αλλάξει κάτι ή για

να παραμείνουν όλα όπως έχουν. Το «μετά» των εκλογών

σημαίνει μείωση της ακριβείας ή όχι; 
9. Ο μεγάλος συνασπισμός των κομμάτων για ανάληψη

εξουσίας την επόμενη μέρα είναι απορριπτέος ακόμη και

ως σκέψη ή μπορεί να επιβληθεί έξωθεν; 
10. Πολλές φορές η ιστορία της πολιτικής σε διδάσκει

όχι τι πρέπει να κάνεις αλλά τι πρέπει να αποφεύγεις. Είναι
και αυτό τέχνη. 

11. Τα εσωκομματικά μαχαιρώματα στα κόμματα εξου-
σίας θα πάρουν φωτιά. Χθεσινοί φίλοι, σημερινοί αντίπα-
λοι, αν και συγκάτοικοι στο ίδιο ψηφοδέλτιο, γνωρίζουν
καλά το αξίωμα «ο θάνατός σου η ζωή μου». Αναμένονται
σωρεία «παρατράγουδων»!

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής Επι-
κοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips και μόνο για τους
αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political» διατί-
θεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφελη-
θείτε! Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr
ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

H
Ελλάδα πρόκειται επίσημα να βγει από το καθεστώς

ενισχυμένης επιτήρησης της ΕΕ τον Αύγουστο, ση-

ματοδοτώντας την επιστροφή στην οικονομική ομα-

λότητα μετά το 12ετές πρόγραμμα προσαρμογής. Το Eurogro-

up έδωσε το «πράσινο φως» στην έξοδο της Ελλάδας από το

καθεστώς ενισχυμένης επιτήρησης μετά τη λήξη του στις 20

Αυγούστου, σημειώνοντας ότι αυτό θα αποκαταστήσει τις συν-

θήκες ομαλότητας στην Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2010.

Η Ελλάδα πρέπει να πραγματοποιήσει 21 εκκρεμείς μεταρ-

ρυθμίσεις μέχρι τον Νοέμβριο για να λάβει την τελική δόση

των κερδών των ομολόγων SMP και ANFA.
Η απόδοση του ελληνικού δείκτη αναφοράς 10 ετών σκαρ-

φάλωσε στο 4,72% και το spread έφτασε τις 305 μονάδες βά-
σης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αφού αυξήθηκε κατά
25% σε μόλις 10 μέρες. Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ
παρουσίασε στο Eurogroup τον νέο μηχανισμό που έχει σχε-
διαστεί για τη ρύθμιση των spreads εντός της Ευρωζώνης,
όταν οι αποδόσεις αυξάνονται πολύ γρήγορα ή πολύ. Δεν έγινε
συζήτηση για τυχόν προϋποθέσεις για τις χώρες, συμπερι-
λαμβανομένης της Ελλάδας, που θα επωφεληθούν από το νέο
εργαλείο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα συνολικά έσοδα των
επιχειρήσεων τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 31,6% σε σύγκριση
με πέρυσι και 27,77% υψηλότερα από τον Απρίλιο του 2019. Τα
συνολικά έσοδα τον Απρίλιο ήταν 27,17 δισ. ευρώ, από 20,65
δισ. ευρώ τον Απρίλιο πέρυσι. Τα κρατικά έσοδα υπερέβησαν
τον στόχο κατά 1,16 δισ. ευρώ τον Μάιο και διαμορφώθηκαν

στα 4,64 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού. Το πρωτογενές έλλειμμα έφτασε το
1,48 δισ. ευρώ έναντι στόχου 3,9 δισ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση των πρωτοβουλιών στήριξης της πανδημίας
και η εποχική επίδραση του τουριστικού τομέα ανέβασαν το
τριμηνιαίο ποσοστό ανεργίας στο 13,8% το πρώτο τρίμηνο. Το
ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 12,5% τον Απρίλιο, ενώ μεί-
ωση σημειώθηκε και στον αριθμό των απασχολουμένων σε
σχέση με τον Μάρτιο.

Μελέτη της ΕΤΕπ δείχνει ότι η ελληνική οικονομία είναι
από τις πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ου-
κρανία. Έως και 2,5% του ελληνικού πληθυσμού κινδυνεύει
να βρεθεί κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το μερίδιο
των επιχειρήσεων που αναφέρουν ζημίες θα μπορούσε να
αυξηθεί έως και 27,7 ποσοστιαίες μονάδες ως αποτέλεσμα
του πληθωρισμού.

Ο δείκτης τιμών εισαγωγής αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά 39%,
με άλμα 221% να σημειώνεται στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό
ακολουθεί ένα άλμα 28,2% του δείκτη τον Απρίλιο του περα-
σμένου έτους. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης σημείωσε άνοδο 5%,
ενώ ο κυλιόμενος 12μηνος δείκτης αυξήθηκε κατά 27,3%.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν την
πρόκληση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
επενδύοντας σε νέα καύσιμα και τεχνολογίες, συμπεριλαμβα-
νομένων πλοίων διπλού καυσίμου και δέσμευσης άνθρακα,
ενώ αρκετές εταιρείες δημιουργούν εσωτερικές «πράσινες»
μονάδες Ε&Α. Η GasLog έχει συνάψει κοινοπραξία με τον νη-

ογνώμονα πλοίων ABS των ΗΠΑ και την Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering για την ανάπτυξη υποδομής δέσμευ-
σης και αποθήκευσης άνθρακα για μεταφορείς LNG.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει 3 εκατ.
θέσεις σε πτήσεις προς την Ελλάδα μόνο για τον Ιούνιο, με
αξιωματούχους της βιομηχανίας και της κυβέρνησης να ανα-
μένουν έως και 25 εκατ. αφίξεις συνολικά, σε σύγκριση με 31
εκατ. αφίξεις το 2019. Η κίνηση στα κύρια λιμάνια της Ελλάδας
πλησίασε τα επίπεδα του 2019 το Σαββατοκύριακο των διακο-
πών του Ιουνίου, παρά τις αυξήσεις 20%-30% στις τιμές των ει-
σιτηρίων. Τα έσοδα σε έναν μεγάλο φορέα της ακτοπλοΐας
ήταν 5 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ωστόσο το κόστος των
καυσίμων αυξήθηκε κατά 15 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στοι-
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών στην
Αθήνα έχουν αυξηθεί κατά 39% την τελευταία τετραετία. Το
2021 οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,4% και 4,5% το
2020. Το πρώτο τρίμηνο του έτους η ετήσια άνοδος ήταν 8,6%,
υποχωρώντας από 9,1% το τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Η Βουλή ψήφισε νομοσχέδιο που επιτρέπει στον ειδικό
διαχειριστή της ΛΑΡΚΟ να προβεί σε απολύσεις προσωπικού,
σε μια προσπάθεια να λυθεί το αδιέξοδο γύρω από την πώλη-
ση του παραγωγού σιδηρονικελίου. Η νομοθεσία που εκπονή-
θηκε από το υπουργείο Οικονομικών θα χαρακτηρίσει στρα-
τηγική επένδυση την ανάπλαση του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά,
ανοίγοντας την πόρτα σε ταχεία αδειοδότηση και αναπτυξιακά
κίνητρα. Το ΕΒΕΠ κατέθεσε σχετικά τρεις παρατηρήσεις και
προτάσεις επί του νομοσχεδίου.

Η Ελλάδα βγαίνει από την ενισχυμένη επιτήρηση 
και βλέπει την επενδυτική βαθμίδα

του 
Βασίλη 
Κορκίδη

Προέδρος 
ΕΒΕΠ



Σ
ε «αντίποινα» κατά της Αθήνας
προχώρησε η Μόσχα, που κή-
ρυξε ως «personae non gra-
tae» οκτώ Έλληνες διπλωμά-

τες, δίνοντας τους διορία οκτώ ημερών
προκειμένου να εγκαταλείψουν τη χώρα.
Πρόκειται για μια κίνηση που δεν ακολου-
θεί τη «διπλωματική αμοιβαιότητα», όπως
αναφέρουν έμπειροι διπλωμάτες, τονί-
ζοντας ότι ο αριθμός των Ελλήνων που
απελαύνονται είναι αναλογικά πολύ μεγα-
λύτερος από τον αριθμό των Ρώσων που
έφυγαν από την Αθήνα.

Συγκεκριμένα, η ρωσική αποστολή
στην ελληνική πρωτεύουσα αριθμούσε
100 άτομα και, σύμφωνα με την απόφα-
ση του υπουργείου Εξωτερικών, δώδε-
κα άτομα κλήθηκαν τον Απρίλιο να εγ-
καταλείψουν τη χώρα. Η ελληνική δι-
πλωματική αποστολή στη Μόσχα ωστό-
σο αποτελείται από 35 άτομα και πλέον
ο αριθμός αυτός θα μειωθεί σε 27, δυ-
σκολεύοντας σημαντικά τον ρόλο των
ελληνικών προξενικών αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσι-
κού υπουργείου Εξωτερικών, η Μόσχα
κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη για να δια-
μαρτυρηθεί για «την πορεία αντιπαράθε-
σης των ελληνικών Αρχών με τη Ρωσία,
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας
όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο

καθεστώς του Κιέβου». Το ελληνικό
υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έν-
τονη λύπη του για την απόφαση των ρωσι-
κών Αρχών να απελάσουν μέλη του προ-
σωπικού της ελληνικής διπλωματικής και
προξενικής αρχής στη Ρωσία, που «επιτε-
λούσαν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με
τις προβλέψεις των Συμβάσεων της Βιέν-
νης για τις Διπλωματικές και Προξενικές
Σχέσεις». Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι

«δεν υφίσταται καμία βάση για την από-
φαση των ρωσικών Αρχών» και διαμηνύε-
ται ότι η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής με
γνώμονα τον σεβασμό του Διεθνούς Δι-
καίου. «Εξυπακούεται ότι η πρεσβεία στη
Μόσχα, καθώς και οι προξενικές αρχές
στη Ρωσία θα συνεχίσουν να καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια με όλα τα μέσα στη διά-
θεσή τους προκειμένου να συνεχίσουν να
επιτελούν την αποστολή τους υπό ιδιαίτε-

ρα δύσκολες συνθήκες», καταλήγει η ελ-
ληνική ανακοίνωση.
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Το ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών εξέφρασε 
την έντονη λύπη του για την
απόφαση των ρωσικών Αρχών

Η Μόσχα απέλασε οκτώ   
Έλληνες διπλωμάτες 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Εύσημα από Βεστάγκερ 
για την πορεία της οικονομίας

Τη σημασία της επικείμενης άρσης του καθεστώτος ενισχυμένης επο-
πτείας και την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε πολλούς τομείς τα τελευ-
ταία χρόνια υπογράμμισαν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η εκτελεστική αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ. «Αυτό που πέτυχε η
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Kαι βρισκό-
μαστε σε αυτή την πολύπλευρη κρίση πολέμου, ενέργειας, πληθωρισμού,
κλίματος που δυστυχώς φέρνει σε δεύτερη μοίρα την εορταστική ατμό-
σφαιρα που θα έπρεπε να συνοδεύει το τέλος της ενισχυμένης εποπτεί-
ας», σημείωσε κατά την έναρξη της συνάντησης η κυρία Βεστάγκερ.

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα όσα συνέβησαν το
2015. «Πόσο κοντά ήρθαμε στην απόλυτη καταστροφή. Πληρώσαμε βαρύ
τίμημα για τις επιλογές που έγιναν εκείνη τη χρονιά. Αλλά πιστεύω πως
κάνετε καλά που επισημαίνετε ότι η ελληνική κοινωνία αποδείχτηκε εξαι-
ρετικά ανθεκτική. Επίσης, αποδείξαμε πως είναι δυνατή η στροφή από τη
χαμηλή ανάπτυξη σε προοπτική υψηλής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα
φροντίσαμε η ανάπτυξη να είναι συμπεριληπτική, να αντιμετωπίσουμε τις
ανησυχίες των νέων ανθρώπων, ότι η ανάπτυξη είναι ψηφιακά έξυπνη και
περιβαλλοντικά βιώσιμη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάθε οριζόντια μείωση των καυσίμων κατά
0,20 ευρώ «κοστίζει στον προϋπολογισμό 1,5
δισ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα συνεχίσει την
πολιτική στοχευμένων επιδοτήσεων με οικονο-
μικά και κοινωνικά κριτήρια». Αυτά δήλωσε
χθες στην ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι «τα μέτρα
στα καύσιμα ορθώς δεν είναι οριζόντια, έχουν
κοινωνικό πρόσημο και στοχεύουν στα χαμηλά
και μεσαία εισοδήματα, καλύπτοντας 3,1 εκα-
τομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων από τα 3,5 εκα-
τομμύρια συνολικά». Ο υπουργός επεσήμανε
ότι «η Πολιτεία παίρνει τα ποσά από τη φορολο-
γία, προσθέτει το ποσό από τη φορολόγηση των
υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας και τα
επιστρέφει στους πολίτες», όπως τόνισε χαρα-
κτηριστικά. 

Απευθυνόμενος μάλιστα σε εκπρόσωπο αγρο-

τών από τα Φάρσαλα, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμι-
σε ότι έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές
και ο ΦΠΑ στα λιπάσματα, έχει δοθεί βοήθεια
στους κτηνοτρόφους και επιστρέφεται τον Αύγου-
στο ο φόρος από το πετρέλαιο κίνησης. Προέτρε-
ψε, δε, τους αγρότες «να κάνουν πιο μεγάλα και
υγιή σχήματα με κίνητρο τη μείωση κατά 50% του
φόρου εισοδήματος εφ’ όρου ζωής». 

Μέχρι το τέλος του έτους θα διατηρηθεί ο
υπερμειωμένος ΦΠΑ 6% σε κρίσιμα αγαθά,
όπως μάσκες προστασίας, γάντια, αντισηπτικά,
διαλύματα απολύμανσης, αντισηπτικά μαντιλά-
κια, όπως προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικο-
νομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος στη Βουλή.
Στην τροπολογία, που αναμένεται να κατατεθεί
στη Βουλή, ο μειωμένος ΦΠΑ θα διατηρηθεί
έως το τέλος του έτους και για τα ιατρικά είδη
που είναι αναγκαία για τις αιμοκαθάρσεις.

Χρήστος Σταϊκούρας: «Η επιδότηση 0,20 ευρώ 
στα καύσιμα οδηγεί σε απώλειες 1,5 δισ. ευρώ»



Κ
ίνηση-ματ στον τουρκικό Στό-
λο κάνει η Ελλάδα, μετατρέ-
ποντας το όνειρο της Άγκυρας
για τη «Γαλάζια Πατρίδα» σε

εφιάλτη. Οι αποφάσεις της πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας έρχονται να αλλά-
ξουν τα δεδομένα στο Αιγαίο και την Ανα-
τολική Μεσόγειο, με την Πολεμική Αερο-
πορία και το Πολεμικό Ναυτικό να απο-
κτούν το πάνω χέρι.

Η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής
Εξοπλιστικών της Βουλής έκρυβε ένα
σπουδαίο «δώρο» για την Πολεμική Αερο-
πορία, την απόκτηση του πανίσχυρου αν-
τιπλοϊκού πυραύλου AGM-84 Harpoon,
ικανοποιώντας ένα αίτημα πολλών ετών
των Ελλήνων αεροπόρων. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες έδωσαν το πράσινο φως για την
αποδέσμευση του πυραύλου, ο οποίος θα
τοποθετηθεί κάτω από τα φτερά των ανα-
βαθμισμένων F-16, κόβοντας μια για πάν-
τα τον «αέρα» του τουρκικού Ναυτικού.

Στην πρώτη γραμμή
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα θα

προμηθευτεί τουλάχιστον 60 Harpoon για
τα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας.
Μέχρι σήμερα, πρόσβαση στο συγκεκρι-
μένο όπλο είχε μόνο το Πολεμικό Ναυτικό
και συγκεκριμένα οι φρεγάτες του Στό-

λου. Πλέον, ο φονικός πύραυλος θα βρί-
σκεται στην πρώτη γραμμή της αποτρο-
πής, στα F-16 Viper και τα αναβαθμισμένα
Block 50++, που σύντομα θα αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας. Υπολογίζεται, μάλιστα, ότι ένα μέρος
των Harpoon θα «κουμπώσει» και στα αε-
ροσκάφη ναυτικής συνεργασίας Ρ-3 του
Πολεμικού Ναυτικού όταν ολοκληρωθεί ο
εκσυγχρονισμός τους.

Η προσθήκη των Harpoon στο ελληνικό
οπλοστάσιο αλλάζει τελείως τα δεδομένα.
Η Πολεμική Αεροπορία αποκτά πλέον τη
δυνατότητα να εξοπλίζει όλα της τα μαχη-
τικά με όπλα πολέμου επιφανείας. Μέχρι
πρότινος, τον ρόλο αυτό επιτελούσαν τα
Mirage 2000 EGM με τους ΑΜ Exocet-39
και από τη στιγμή που αποσύρθηκαν, την
αποστολή αυτή ανέλαβαν τα νεοαποκτη-
θέντα Rafale F3R. Με τους Harpoon, τα
μαχητικά που έχουν τη δυνατότητα κρού-
σης εχθρικών πλοίων αυξάνονται από 24
σε 145. Η στρατηγική επιλογή του Επιτε-

λείου φανερώνει και την απόφαση της
Αθήνας να εστιάσει την προσοχή της σε
όσα συμβαίνουν στις θαλάσσιες ζώνες της
περιοχής μας, ιδίως μετά την ελληνοτουρ-
κική κρίση του 2020.

«Φονικός» συνδυασμός
Στον αέρα, τα F-16 με τους Harpoon

και τα Rafale με τους Exocet δημιουρ-
γούν ένα «φονικό» δίδυμο, ενώ ο ίδιος
συνδυασμός πυραύλων στη θάλασσα
από τις παλιές και νέες φρεγάτες και
πυραυλακάτους του Στόλου στήνει
ένα αδιαπέραστο τείχος αποτροπής.
Στην περίπτωση, δηλαδή, που η Άγκυ-
ρα επιχειρήσει να κινηθεί εναντίον της
Αθήνας, τα Rafale με τους Meteor επι-
βάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων,
ενώ μαζί με τα F-16 και τις μονάδες
επιφανείας του ελληνικού Στόλου
ελέγχουν ό,τι κινείται στο Αιγαίο αλλά
και σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής
Μεσογείου.

Αναβάθμιση Block 50
Μαζί με το νομοσχέδιο για τους AGM-84

Harpoon, στην Επιτροπή κατατέθηκε και η
επέκταση της σύμβασης για τα F-16, που πε-
ριλαμβάνει την αναβάθμιση 38 Block 50 σε
επίπεδο ανώτερο των Block 52+ adv. Εκτός
από τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα, τους αι-
σθητήρες και τις δομικές αναβαθμίσεις, στα
μαχητικά της 341 και 347 Μοίρας θα τοποθε-
τηθούν σύγχρονα ατρακτίδια στόχευσης, νέ-
ες κάσκες αλλά και ειδικό λογισμικό για την
υποστήριξη των όπλων. Όλες οι εργασίες θα
γίνουν στη Νέα Αγχίαλο από το προσωπικό
της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σε αντίθε-
ση με τη σύμβαση των Viper, αυτήν τη φορά
δεν προβλέπονται αντισταθμιστικά οφέλη
λόγω της ευρωπαϊκής οδηγίας. Από την Επι-
τροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, απουσία-
ζε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσί-
πρας, με την αξιωματική αντιπολίτευση να
εκπροσωπείται από τον Δημήτρη Βίτσα, χω-
ρίς ωστόσο αυτήν τη φορά να καταγράφον-
ται αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως πριν από έναν χρόνο, που είχαν ως
αποτέλεσμα να μετατραπεί το πρόγραμμα σε
«γιοφύρι της Άρτας».
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Η Πολεμική Αεροπορία 
και το Πολεμικό Ναυτικό μας
αποκτούν το πάνω χέρι
κόβοντας μια για πάντα 
τον «αέρα» της Τουρκίας 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο εφιάλτης του τουρκικού Στόλου



Οργή Μπάιντεν για την κατάργηση των αμβλώσεων: «Γυρίσαμε 150 χρόνια πίσω»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξετάζει τη λήψη μέτρων

για να αντικρούσει μονομερώς την «ακραία» απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστηρίου, που κατήργησε το δικαίωμα στις αμβλώσεις
προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Ήδη 13
από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν
τις αμβλώσεις εντός των επόμενων 30 ημερών, στον απόηχο της
ακύρωσης της ιστορικής απόφασης Roe v Wade (1973) από το
Ανώτατο Δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή.

Σε έκτακτο διάγγελμα ο Τζο Μπάιντεν καταφέρθηκε με σκλη-
ρούς χαρακτηρισμούς κατά της οπισθοδρομικής απόφασης της
συντηρητικής πλειοψηφίας του δικαστηρίου, «που γυρίζει την
Αμερική 150 χρόνια πίσω». «Το Κογκρέσο πρέπει να δράσει»,

υπογράμμισε, καλώντας τους Αμερικανούς να ψηφίσουν στις εν-
διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αντιπροσώπους που θα αποκα-
ταστήσουν το δικαίωμα στην άμβλωση.

Σύμφωνα με το CNN, ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να πιέσει την
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), αρμόδια για τα συντα-
γογραφούμενα φάρμακα, να διευρύνει την πρόσβαση στα σκευά-
σματα που προκαλούν άμβλωση. Οι μισές από τις αμβλώσεις που
γίνονται στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται με τη λήψη ειδικών σκευα-
σμάτων, τα οποία διαθέτουν γιατροί σε πολλές πολιτείες.

Ο Λευκός Οίκος συζητά επίσης τα χάπια αυτά να είναι διαθέσι-
μα μέσω του Διαδικτύου από παρόχους που βρίσκονται σε άλλες
πολιτείες ή ακόμη και σε άλλες χώρες. 

GG7: Πιέσεις στη Μόσχα 
με πλαφόν στο πετρέλαιο
Ο

ι ηγέτες της ομάδας G7 αναμέ-
νεται να αποσαφηνίσουν σή-
μερα το σχέδιό τους για την
επιβολή πλαφόν στην τιμή του

ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να πλή-
ξουν τα έσοδα του Πούτιν και τη χρηματο-
δότηση της πολεμικής μηχανής του στην
Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επτά πιο βιο-
μηχανικά προηγμένες χώρες του κόσμου
(ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία,
Καναδάς και Ιαπωνία) θέλουν να ασκή-
σουν πίεση στη Ρωσία χωρίς να υποδαυλί-
σουν τον ήδη αυξανόμενο πληθωρισμό,
επιβάλλοντας ένα όριο στην τιμή του πε-
τρελαίου, το οποίο θα χτυπήσει τον Πούτιν
μειώνοντας τις τιμές της ενέργειας.

Οι αρχηγοί της G7, οι οποίοι συναντήθη-
καν στις βαυαρικές Άλπεις, διαμήνυσαν
χθες ότι θα σταθούν στο πλευρό της Ου-
κρανίας με οικονομική και στρατιωτική
στήριξη «για όσο χρόνο χρειαστεί», την
ώρα που η Ρωσία βρίσκεται σε αδυναμία
πληρωμής (default) σε ομόλογα ξένου νο-
μίσματος για πρώτη φορά εδώ και έναν αι-
ώνα λόγω των δυτικών κυρώσεων.

Μπλόκο στον χρυσό της Μόσχας
ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς και Ιαπωνία

ανακοίνωσαν και την πρόθεσή τους να
απαγορεύσουν τις εισαγωγές ρωσικού
χρυσού, που θα αποκοπούν έτσι από τη
σημαντική αγορά του Λονδίνου. Η απαγό-
ρευση θα αφορά τον πρόσφατα εξορυχ-
θέντα ή επεξεργασμένο χρυσό.

Η Ρωσία είναι σημαντική χώρα παραγω-
γής χρυσού, με εξαγωγές που αντιπροσώ-
πευαν σχεδόν 15 δισ. ευρώ το 2021, ήτοι το
5% της παγκόσμιας αγοράς. Το 90% των

εξαγωγών ρωσικού χρυσού κατευθύνεται
προς τις χώρες της G7 και σε μεγάλο μέ-
ρος προς τη Βρετανία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ εξέφρασε πάντως επιφυλάξεις
σχετικά με την απαγόρευση της εισαγωγής
ρωσικού χρυσού και την επιβολή πλαφόν
στην τιμή του πετρελαίου: «Είμαστε έτοιμοι
να εξετάσουμε αν είναι δυνατό να θέσουμε
στο στόχαστρο τον χρυσό κατά τρόπο που
δεν θα πλήττει εμάς τους ίδιους».

Με πρωτοβουλία των ΗΠΑ στη Σύνοδο
της G7 ανακοινώθηκε επίσης ένα τεράστιο
πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 600 δισ.
δολαρίων στις αναπτυσσόμενες χώρες μέ-
χρι το 2027. Αναλυτές εκτιμούν ότι στόχος
είναι η εισβολή στις αγορές της Κίνας.

Οι ηγέτες της Ινδονησίας, της Ινδίας, της

Νότιας Αφρικής και της Αργεντινής έχουν
προσκληθεί στη Σύνοδο της G7, στο πλαί-
σιο της προσπάθειας των Δυτικών να διευ-
ρύνουν το μέτωπο απέναντι στην απειλή
ενός μπλοκ που θα συγκροτούν η Ρωσία
και η Λαϊκή Κίνα.

Σήμερα ξεκαθαρίζει το σχέδιο
των επτά ισχυρών - 

Στόχος τους να μειωθούν 
οι τιμές της ενέργειας 

και να πληγεί ο Πούτιν χωρίς
να εκτοξευτεί περισσότερο 

ο πληθωρισμός 

ΝΑΤΟ: Ενισχύεται 
ανατολικά με 300.000
στρατιώτες λόγω
«απειλής της Ρωσίας»
Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ
στη Μαδρίτη αναμένεται να χα-
ρακτηρίσει τη Ρωσία ως «την
πιο σημαντική και άμεση απει-
λή» και να αυξήσει τις δυνάμεις
υψηλής ετοιμότητας στα ανατο-
λικά της Συμμαχίας με 300.000
στρατιώτες. Όπως δήλωσε χθες
ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμ-
περγκ, η Σύνοδος στη Μαδρίτη
θα υιοθετήσει το νέο «Στρατηγι-
κό Δόγμα» του ΝΑΤΟ, το οποίο
θα κάνει για πρώτη φορά ανα-
φορά και «στις προκλήσεις που
θέτει η Κίνα για την ασφάλεια,
τα συμφέροντα και τις αξίες των
Συμμάχων».
Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρό-
εδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζή-
τησε συστήματα αντιαεροπορι-
κής άμυνας και την επιβολή πε-
ρισσότερων κυρώσεων σε βά-
ρος της Ρωσίας «για να τελει-
ώσει ο πόλεμος προτού μπει ο
χειμώνας», καθώς ο στρατός
του Πούτιν προελαύνει στα ανα-
τολικά προς το Λισιτσάνσκ, την
τελευταία μεγάλη πόλη που
ελέγχεται από το Κίεβο στην
επαρχία Λουγκάνσκ. Η δίδυμη
πόλη του Λισιτσάνσκ, το Σεβε-
ροντονέτσκ, έπεσε το Σάββατο
σε μια νίκη της Μόσχας.
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Κ
λιμάκιο του Τμήματος Δίωξης
Εκβιαστών, ομάδες ΟΠΚΕ και
έμπειροι άνδρες από κομβι-
κές υπηρεσίες της Ασφάλειας

Αττικής έχουν πραγματοποιήσει «απόβα-
ση» τα τελευταία 24ωρα στη Μύκονο, προ-
κειμένου να συνδράμουν την Υποδιεύ-
θυνση Αστυνομίας του «νησιού των ανέ-
μων» σε μια προσπάθεια να εμπεδωθεί το
αίσθημα ασφάλειας και να περιοριστεί η
δράση κυκλωμάτων της νύχτας και συμ-
μοριών με… «επαγγελματίες» κλέφτες.

Δεν είναι τυχαίο πως τόσο το βράδυ της
Παρασκευής όσο και το βράδυ του Σαβ-
βάτου έγιναν έλεγχοι σε περισσότερα από
30 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος στη Χώρα και σε άλλες περιοχές
της Μυκόνου, αλλά και σε δεκάδες άτομα
που… τράβηξαν το ενδιαφέρον των αστυ-
νομικών. Κάπως έτσι έπεσε στα χέρι της
ΕΛΑΣ ο 51χρονος Γεωργιανός, ο οποίος
από το 2013 και έπειτα συλλαμβάνεται…
συστηματικά κάθε δύο χρόνια για εγκλη-
ματικές πράξεις της γεωργιανής μαφίας,
ενώ φέρεται να είχε διατελέσει και αρχη-
γός της συμμορίας που «σιδέρωνε» (σ.σ.:
έκαιγε με το ηλεκτρικό σίδερο στο σώμα
και στο πρόσωπο) πολίτες, στα σπίτια των
οποίων είχαν μπει για να κλέψουν. Στο
πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης είχαμε και
μία σύλληψη με τον νόμο περί όπλων και
για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ προ-
σαγωγή έγινε και σε έναν επίσης παλιό
γνώριμο για εμπλοκή στις δράσεις της
Χρυσής Αυγής. 

Η εντολή Θεοδωρικάκου
Η εντολή που έχουν δώσει τόσο ο

υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος όσο και ο αρχηγός της
ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Σκούμας, είναι να γίνει ό,τι χρειάζεται,

προκειμένου να «καθαρίσει» η Μύκονος
από… φουσκωτούς και συμμορίες (σ.σ.:
φτάνουν ακόμη και από το εξωτερικό) που
αποτελούνται από… μετρ στις κλοπές και
τις διαρρήξεις. Να σημειώσουμε ότι,
εκτός από τα κυκλώματα των εκβιαστών,
στο στόχαστρο των ελέγχων από τα κλιμά-
κια της Ασφάλειας θα βρεθεί και η παρά-
νομη οπλοκατοχή, ιδίως εντός των κατα-
στημάτων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ίδιοι οι επι-
χειρηματίες στον χώρο της νύχτας έχουν
μεταφέρει στην ηγεσία της Αστυνομίας
την ανησυχία τους για την παρουσία των
«φουσκωτών» στα στενά της Χώρας, ζη-
τώντας προστασία. Για αυτό και οι δράσεις
θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού, με επίκεντρο την «ακριβή»
νυχτερινή ζωή.

Η αθηναϊκή νύχτα είναι εκεί…
Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ

έχουν «χαρτογραφήσει» τη Μύκονο και
εκτιμούν ότι η… αθηναϊκή νύχτα έχει
στείλει στο «νησί των ανέμων» έως και 100
«φουσκωτούς» για… εισπράξεις, εκβια-
σμούς, ακόμη και ξυλοδαρμούς. Επίσης,
φαίνεται να υπάρχουν και περίπου 20-25
άτομα που δεν ανήκουν σε κάποια από τις

συμμορίες των «νονών» της Αθήνας, αλλά
βρίσκονται για… μεροκάματο στο κυκλα-
δίτικο νησί. Όλοι αυτοί βρίσκονται στο
στόχαστρο των Αρχών, ενώ ξεχωριστό βά-
ρος έχει πέσει στον εντοπισμό ατόμων
που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτι-
κών, καθώς αποτελεί κοινό μυστικό ότι
η… κοκαΐνη ρέει άφθονη τα καλοκαίρια
στη Μύκονο, προς τέρψιν των… γεμάτων
πορτοφολιών από όλο τον κόσμο. 

Στο στόχαστρο οπλοφόροι
μπράβοι, διακινητές
ναρκωτικών και… μετρ στις
κλοπές και τις διαρρήξεις

ΜΥΚΟΝΟΣ

Απόβαση της ΕΛΑΣ για… 
φουσκωτούς - συμμορίες

Εδώ και περισσότερες από δεκαπέντε ημέρες η Μύκονος
προσπαθεί να δώσει εξήγηση στον άγριο και αναίτιο ξυλοδαρ-
μό του πασίγνωστου ξενοδόχου Θεόδωρου Κουσαθανά, το με-
σημέρι της 10ης Ιουνίου στην περιοχή Βουγλί. Η Υποδιεύθυν-
ση Αστυνομίας Μυκόνου και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ερ-
γάστηκαν μεθοδικά καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, ταυ-
τοποιώντας ως φυσικό αυτουργό έναν 32χρονο Έλληνα που
αναζητείται και ως άμεσο συνεργό έναν 31χρονο Αλβανό, ο
οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (26/6), ενώ
για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένα άτομο με περιφερει-

ακό ρόλο στην υπόθεση.  Να θυμίσουμε ότι ο άγριος ξυλοδαρ-
μός του επιχειρηματία ήταν προϊόν μαφιόζικης ενέδρας, κα-
θώς σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 32χρονος με ένα κλεμμένο όχη-
μα (σ.σ.: από εταιρεία ενοικίασης στο «νησί των ανέμων») έπε-
σε πάνω στο λευκό βαν που οδηγούσε ο Θεόδωρος Κουσαθα-
νάς. Ο πασίγνωστος ξενοδόχος κατέβηκε από το όχημά του -
νόμιζε ότι επρόκειτο απλώς για τροχαίο- προκειμένου να δια-
πιστώσει τι έχει συμβεί και ξαφνικά δέχθηκε την άγρια επίθε-
ση του 32χρονου (σ.σ.: φορούσε μαύρα ρούχα, τζόκεϊ, μάσκα
και παπούτσια) ακόμη και με μεταλλικό κλομπ. Στη συνέχεια ο

δράστης της επίθεσης διέφυγε με τα πόδια για κάποια μέτρα,
όπου με ένα τζιπ τον παρέλαβε ο 31χρονος Αλβανός που συνε-
λήφθη, προκειμένου να τον βοηθήσει να διαφύγει. Το ίδιο
βράδυ, ο 32χρονος διέφυγε με αεροπλάνο από τη Μύκονο με
κατεύθυνση το «Ελ. Βενιζέλος» στην Αθήνα.

Όσον αφορά τον τρίτο της συμμορίας, ο οποίος αναζητείται,
είναι το άτομο που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έκλεψε το όχημα
που χρησιμοποίησε ο 32χρονος στην ενέδρα στο Βουγλί. Οι
έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων δύο εμπλεκομένων
είναι σε πλήρη εξέλιξη. 

Εξιχνιάστηκε ο μαφιόζικος ξυλοδαρμός του ξενοδόχου Θεόδωρου Κουσαθανά

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Y
στερα από πέντε μήνες ακροα-
ματικής διαδικασίας ο Δημήτρης
Λιγνάδης έδωσε χθες τις δικές
του εξηγήσεις για τις κατηγορίες

των τεσσάρων βιασμών κατά ανήλικων
και νεαρών ατόμων. 

Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του
Εθνικού Θεάτρου κατά τη διάρκεια της
απολογίας του στο Μεικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο της Αθήνας ανέφερε ότι γνωρίζει
τους… 2,5 από τους τέσσερις καταγγέλ-
λοντες, ενώ υποστήριξε ότι η χθεσινή
Δευτέρα ήταν για αυτόν μία ημέρα λύτρω-
σης. Απέδωσε όσα του καταλογίζονται σε
αντιπαλότητες, πικρίες αλλά και σε δική
του απερισκεψία, την οποία επέδειξε σε
πολλές περιπτώσεις. 

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για τις τέσ-
σερις εις βάρος του καταγγελίες σημεί-
ωσε ότι «μπορεί να κολακεύτηκα, να
φλέρταρα παραπάνω, να έδωσα παρα-
πανίσιες υποσχέσεις, να είχα μια υπερ-
βολή στην προσέγγισή μου στους αν-
θρώπους αλλά δεν κατηγορούμαι εδώ
για πέφτουλας ή γύπας. Μπορεί να ξέ-
φυγα σε αυτό τον τομέα, αλλά βιαστής

δεν υπήρξα ποτέ». 
Συνέχισε να αρνείται τις κατηγορίες για

τη σεξουαλική κακοποίηση των τεσσά-
ρων ατόμων, ενώ μιλώντας για το κίνημα
#metoo είπε μεταξύ άλλων ότι κάτω από
την ομπρέλα του μπορούν να στεγαστούν
και να παίξουν τον ρόλο του θύματος διά-
φορα άτομα.

O Δημήτρης Λιγνάδης αρχικά ρωτήθη-
κε για τον πρώτο καταγγέλλοντα. 

Κατηγορούμενος: Το όνομα του Αλί το
γνώρισα όταν υπήρξαν απειλές ότι κάποι-
ος από τη Σουηδία θα καταθέσει μηνύσεις
σε βάρος μου. Εγώ τον Αλί τον είδα σε
φωτογραφία στη ΓΑΔΑ κρατούμενος και
μάλιστα τον θυμήθηκα σε συνδυασμό με
τον ξάδελφό του τον Χασάν.

Πρόεδρος: Τον συναντήσατε διά ζώ-
σης ποτέ;

Κατηγορούμενος: Όχι, ποτέ. 

Προϊόν κατασκευής
Ο κατηγορούμενος μίλησε για σκευω-

ρία σε βάρος του και ερωτηθείς για τον
δεύτερο άντρα που τον κατήγγειλε για
βιασμό. Μάλιστα, ανέφερε ότι τον γνώρι-

σε μέσω του αδελφού μιας κοπέλας με
την οποία έπαιζαν μαζί στο θέατρο.

Πρόεδρος: Τι σήμαινε τον γοητεύσατε;
Κατηγορούμενος: Από τα λεγόμενά του.

Μου ζητούσε να βρεθούμε σε επαφή.
Ήθελε να ολοκληρωθεί η γνωριμία μας.
Με γλειψίματα…

Πρόεδρος: Την εποχή της Επιδαύρου
είχατε επαφή;

Κατηγορούμενος: Πώς εννοείτε την
επαφή;

Πρόεδρος: Με γλειψίματα και αυτά
που λέτε… 

Κατηγορούμενος: Όχι, όχι. 

Ανοιχτός μέχρι… ηλίθιος
Οξεία κριτική άσκησε ο Δημήτρης Λι-

γνάδης και για τον τρίτο καταγγέλλοντα
που δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, λέ-
γοντας, μάλιστα, ότι έβαλε τα γέλια όταν
άκουσε για την καταγγελία. «Δεν τον έχω
συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Αμφιβάλ-
λω αν είναι και υπαρκτό πρόσωπο. Περί-
μενα να δω, να έρθει εδώ να δω από κοντά
το προϊόν της κατασκευής, της κατα-
σκευής -το τονίζω- εναντίον μου». 

Για τον τέταρτο καταγγέλλοντα ο Δημή-
τρης Λιγνάδης είπε ότι τον γνώρισε σε μια
πλατεία και ότι του είχε πει ότι δεν είχε
σπίτι του ρεύμα και νερό. «Του είχα πει ότι
αν θελήσει να διαβάσει ή να πλύνει τα
ρούχα του, το σπίτι μου είναι ανοιχτό. Ο
ίδιος ενημέρωνε τη μητέρα του και, μάλι-
στα, γελούσαμε μαζί για τα πολωνικά που
μιλούσαν. Ο Π. ερχόταν και έμενε κατά
καιρούς. Ήρθε πρώτη φορά τον Φε-
βρουάριο του 2015».

Πρόεδρος: Έμπαιναν σπίτι σας άνθρω-
ποι που δεν τους ξέρατε καλά. Δεν σας
έκανε πιο συγκρατημένο ο φόβος;

Κατηγορούμενος: Όχι, στο σπίτι μου
έμπαιναν και άνθρωποι που ήξερα δυο
λεπτά.

Πρόεδρος: Ήσασταν ανοιχτός, δηλαδή;
Κατηγορούμενος: Ανοιχτός μέχρι ηλί-

θιος.
Ο κατηγορούμενος, μάλιστα, περιέγρα-

ψε τι συνέβη κατά τη διάρκεια της σύλλη-
ψής του τον Φεβρουάριο του 2021, και
όταν μίλησε για το ένταλμα σύλληψής του,
είπε πως όταν το άκουσε νόμισε πως ήταν
τρολιά. 

«Μπορεί να 
ξέφυγα, αλλά
βιαστής δεν 
υπήρξα ποτέ»

Θέμα ωρών θεωρείται πλέον η αποστολή της κλήσης
των εισαγγελικών λειτουργών στη Ρούλα Πισπιρίγκου,
προκειμένου να καταθέσει για τους θανάτους της Μαλέ-
νας και της Ίριδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 33χρονη
που έχει προφυλακιστεί, καθώς κατηγορείται ότι αφαίρε-
σε τη ζωή της μεγαλύτερής της κόρης, της Τζωρτζίνας, με
υπερβολική δόση κεταμίνης, θα βρεθεί απέναντι από τους
δικαστικούς λειτουργούς με την ιδιότητα της ύποπτης.

Οι καταθέσεις των περίπου 40 προσώπων αλλά και το
πόρισμα των ιατροδικαστών για τους θανάτους της Ίριδας
και της Μαλένας, που κάνει λόγο για εγκληματικές ενέρ-
γειες, φαίνεται ότι έχουν δείξει τον δρόμο στους δικαστι-
κούς λειτουργούς για τις περαιτέρω κινήσεις τους. Η Ρού-
λα Πισπιρίγκου εκτός απροόπτου θα καταθέσει ως ύποπτη

και αν επιβεβαιωθεί αυτό, θα θεωρείται και επισήμως
υπεύθυνη για τους θανάτους και των δύο μικρότερων κο-
ριτσιών. 

Τόσο η Ρούλα Πισπιρίγκου, φυσικά, όσο και οι δικηγό-
ροι της θα έχουν το δικαίωμα να διαβάσουν τη δικογραφία

και στη συνέχεια να απαντήσουν. Ωστόσο το χρονικό διά-
στημα που θα έχει στη διάθεσή της να απαντήσει η 33χρο-
νη προφυλακισμένη δεν θα είναι άπλετο, αλλά θα περιορί-
ζεται σε διάστημα λίγων ημέρων. 

Μέχρι στιγμής στην υπόθεση, πάντως, εξακολουθεί να
υπάρχει ένας άλυτος γρίφος. Πρόκειται για την ώρα θα-
νάτου της Ίριδας. Και αυτό γιατί στα επίσημα έγγραφα
της 21ης Μαρτίου 2021, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή
το 3,5 ετών κοριτσάκι, έχει αναγραφεί ως ώρα θανάτου η
στιγμή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δηλαδή λίγο
μετά τις 11.30 το πρωί. 

Οι αστυνομικές Αρχές και οι ιατροδικαστές, όμως,
εκτιμούν ότι το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή νω-
ρίτερα από τις 10 το πρωί της 21ης Μαρτίου. 

Θέμα ωρών το τετ α τετ της Πισπιρίγκου με εισαγγελείς για τους θανάτους Ίριδας - Μαλένας 

Στην απολογία του 
ο Δημήτρης Λιγνάδης 
απέδωσε όσα 
του καταλογίζονται 
σε αντιπαλότητες, πικρίες 
και δική του απερισκεψία:
«Όταν άκουσα για το ένταλμα
σύλληψής μου, νόμισα πως
ήταν τρολιά»



Α
ντιμέτωποι με τις συνέπειες των
πράξεών τους θα βρεθούν δύο
24χρονοι Αλβανοί (ο ένας εξ
αυτών με ελληνική υπηκοότη-

τα), οι οποίοι κατηγορούνται -και προανα-
κριτικά έχουν ομολογήσει- για τη δολοφο-
νία του 42χρονου Δημήτρη Κ. έξω από ένα
μπαρ στη Ραφήνα για την πιο ασήμαντη
αφορμή που μπορεί να σκεφτεί κανείς. 

Βράδυ Σαββάτου και ο 42χρονος δια-
σκεδάζει μαζί με τον ξάδερφό του και δύο
κοπέλες. Κάποια στιγμή -περασμένα με-
σάνυχτα- πηγαίνει στην τουαλέτα του κα-
ταστήματος και εκεί σκουντά κατά λάθος
έναν νεαρό από μια παρέα 4-5 ανδρών.
Ακολουθεί λεκτική αντιπαράθεση, επεμ-
βαίνουν οι ψυχραιμότεροι και όλοι θεω-
ρούν ότι έληξε το όποιο ζήτημα υπήρχε.
Όχι όμως και η παρέα των νεαρών ανδρών
(όλοι τους από 23 έως 27 ετών), καθώς -
όπως τουλάχιστον ανέφεραν στους αστυ-
νομικούς της Ασφάλειας που τους εξέτα-
σαν προανακριτικά- πίστεψαν ότι ο
42χρονος συνέχισε να τους... αγριοκοιτά-
ει και αποφάσισαν να του στήσουν ενέδρα
στο μικρό στενάκι δίπλα από το μπαρ. Λίγο
πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Κυρια-
κής ο Δημήτρης Κ. βγαίνει από το μαγαζί
και πριν προλάβει να κάνει μερικά βήματα
η παρέα τον κυκλώνει.

Οι κάμερες ασφαλείας
Οι δύο 24χρονοι δεν μένουν στις λεκτικές

αντεγκλήσεις, αλλά του ορμούν -εκμεταλ-
λευόμενοι και την αμηχανία του- και αρχί-
ζουν να τον χτυπούν με γροθιές και κλοτσιές
στο κεφάλι και το σώμα. Υπάρχουν αναφο-

ρές από αυτόπτες μάρτυρες ότι χρησιμοποι-
ήθηκε και σιδερογροθιά, όμως μέχρι στιγ-
μής δεν επιβεβαιώνεται από την ΕΛΑΣ ούτε
έχει κατασχεθεί κάποιο αντικείμενο που να
σχετίζεται με τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό. 

Αμέσως μετά η παρέα σπεύδει να εξαφα-
νιστεί από το σημείο με ένα μπλε τζιπ, το
οποίο καταγράφουν (και την πινακίδα του)
κάμερες ασφαλείας της περιοχής, κάνο-
ντας πιο εύκολο το έργο των Αρχών. Οι
αστυνομικοί του ΤΑ Ραφήνας και της Υποδι-
εύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής
Αττικής ταυτοποιούν τον ιδιοκτήτη του οχή-
ματος και του ασκούν πίεση να παραδοθεί,
πραγματοποιώντας έρευνα στην οικία του
και ζητώντας από τους δικούς του να τον

ενημερώσουν ότι δεν μπορεί πλέον να δια-
φύγει. Τελικά τα ξημερώματα της Δευτέρας
οι δύο 24χρονοι προσέρχονται στο Αστυνο-
μικό Τμήμα της Ραφήνας και παραδίδονται,
ενώ κατάσχεται και το όχημά τους.

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκύ-
πτει εμπλοκή στον άγριο ξυλοδαρμό που
οδήγησε στον θάνατο του 42χρονου των
υπόλοιπων μελών της παρέας, τουλάχι-
στον ένα εκ των οποίων προσήλθε στην
ΕΛΑΣ και κατέθεσε αυτοβούλως ως μάρ-
τυρας. Δυστυχώς, αυτό ήταν το τελευταίο
βράδυ του Δημήτρη Κ., ο οποίος μεταφέρ-
θηκε με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις στον «Ερυθρό Σταυρό», διασω-
ληνώθηκε, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες

προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε
έπειτα από λίγες ώρες. Τραγικές φιγούρες
οι συγγενείς και οι φίλοι του 42χρονου,
δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τον λό-
γο για τον οποίο δεν θα ξαναδούν τον δικό
τους άνθρωπο. 

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ16

Οι υποπαραλλαγές Όμικρον 4 και Όμικρον 5 άλλα-
ξαν γρήγορα το τοπίο στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τα κα-
θημερινά κρούσματα και τους δείκτες θετικότητας σε
δημοφιλή νησιά. Τα προβλεπτικά μοντέλα του
καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ
Δημοσθένη Σαρηγιάννη δείχνουν πως στις
16 Ιουλίου τα κρούσματα θα φτάνουν τις
23.000 με 25.000 τη μέρα με αρνητική
πρόβλεψη και για τους διασωληνωμέ-
νους, οι οποίοι θα φτάσουν στο οριακά δια-
χειρίσιμο νούμερο για το ΕΣΥ, εκείνο των
400 ασθενών στις ΜΕΘ. Ο Ιούλιος και ο Αύγου-
στος προμηνύονται δύσκολοι και θα μας δείξουν πως
θα υποδεχτούμε τον Σεπτέμβριο. 

Στην περίοδο που βρισκόμαστε και μετά το άνοιγμα

της πλατφόρμας για προαιρετική 4η δόση στους 30
ετών και άνω, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι για
το αν θα εμβολιαστούν ή όχι μέσα στο καλοκαίρι. Ο

καθηγητής Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ Ευάγγελος Τέρπος δήλωσε στο Star

πως όσοι είναι υγιείς με τρεις δόσεις και
ίσως μια πρόσφατη νόσηση, όπως ο ίδιος,
ο οποίος νόσησε πριν από δύο εβδομάδες,
δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν. Αντίθετα,

οι ανοσοκατεσταλμένοι ή όσοι έχουν σοβα-
ρά προβλήματα υγείας, σε συνεννόηση με

τον γιατρό τους, έχουν σοβαρή ένδειξη να κά-
νουν τη δεύτερη αναμνηστική. Πάντως, τα έως τώρα

δεδομένα δείχνουν πως οι υποπαραλλαγές Όμικρον 4
και Όμικρον 5 διαφεύγουν της ανοσίας μας τόσο από

τον εμβολιασμό όσο και από τη νόσηση, άρα ο καθηγη-
τής Τέρπος εκτιμά πως μια 4η δόση θα είχε νόημα για
τους υγιείς πολίτες που είναι ήδη εμβολιασμένοι μόνο
με ένα νέο, εξελιγμένο εμβόλιο. 

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Open είπε μεταξύ
άλλων πως σε σχέση με τους άνω των 30 που τους δί-
νεται η δυνατότητα για 4η δόση, εναπόκειται και στο
προφίλ που έχει ο καθένας για να ληφθεί η απόφαση
αν θα εμβολιαστεί τώρα ή όχι. «Περιμέναμε ότι θα
υπήρχε αύξηση του κορονοϊού λόγω της κινητικότη-
τας, συνολικά στην Ευρώπη, ήταν κάτι αναμενόμενο.
Το θέμα είναι πόσο αυτή η αύξηση των κρουσμάτων
επηρεάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας», τόνισε ο κ.
Πλεύρης.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Πρόβλεψη Σαρηγιάννη για εκτόξευση στις 25.000 κρούσματα στην καρδιά του Ιουλίου

Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ 
στη σύλληψη 
των δολοφόνων
του 42χρονου Δημήτρη Κ. - 
Τι υποστήριξαν προανακριτικά
οι κατηγορούμενοι
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Τον σκότωσαν στο ξύλο
για ένα τυχαίο σπρώξιμο

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Aριστερά το θύμα, δεξιά οι δύο δράστες



Στον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε
59χρονος Σέρβος, ο οποίος συνελήφθη με διεθνές έν-
ταλμα των κροατικών Αρχών για διάπραξη εγκλημάτων
πολέμου στις συρράξεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία το
1991. Το ένταλμα ενεργοποιήθηκε πρόσφατα, καθώς
σχεδόν κάθε χρόνο ο 59χρονος επισκεπτόταν την Ελλά-
δα για διακοπές με την οικογένειά του.

Το κατηγορητήριο για τον Σέρβο είναι βαρύ, συγκεκρι-
μένα στο διεθνές ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πο-
λέμου φέρεται ότι συμμετείχε σε στρατιωτική μονάδα
που ισοπέδωσε την κροατική πόλη Βότσιν. Σύμφωνα με
τα διωκτικά έγγραφα, από τις 19 Αυγούστου μέχρι τις 14
Δεκεμβρίου 1991 κατηγορείται ότι όλα τα μέλη της ομά-
δας κατέστρεψαν υποδομές στην πόλη Βότσιν - το ταχυ-

δρομείο, το σχολείο, το αστυνομικό τμήμα και ένα πρα-
τήριο βενζίνης, όπως και περισσότερα από δέκα σπίτια,
μέσα στα οποία εκτελέστηκαν άμαχοι.

Ακόμη ο 59χρονος κατηγορείται πως μαζί με την ίδια
στρατιωτική ομάδα το διήμερο 12 και 13 Δεκεμβρίου
1991 σκότωσε τουλάχιστον 30 αμάχους στην πόλη Χουμ
της Κροατίας, κατά τη διάρκεια επιδρομών των σερβι-
κών δυνάμεων. 

Ο 59χρονος ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγ-
γελέα Εφετών και διατάχθηκε η κράτησή του, αρνείται
ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου και υποστηρίζει πως ο
ίδιος δεν συμμετείχε στις επιδρομές στην πόλη Χουμ,
αλλά μόνο στην πόλη Βότσιν, όπου όμως δεν σκότωσε
κανέναν και πως ήταν ένας απλός στρατιώτης. 

Φόρεσαν τα κόκκινα γιλέκα και έγιναν πωλητές του
περιοδικού δρόμου «Σχεδία» για μία ώρα. Ο πρώην
δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης και η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου στάθηκαν σε γωνιές της
Θεσσαλονίκης και βοήθησαν -παρά τις υψηλές θερμο-

κρασίες-  να πουληθεί το περιοδικό για την
ενίσχυση των αστέγων, των ανθρώπων που με υπερη-
φάνεια προσπαθούν να βρουν τα νέα πατήματά τους
στη ζωή. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι τα τεύχη ξεπού-
λησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Πωλητές της «Σχεδίας» έγιναν οι Μπουτάρης και Νοτοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ποιοι βρέθηκαν 
στο 40ό Αντάμωμα
Σαρακατσαναίων 

Παρόντες ήταν ο υπουργός Ενέρ-
γειας Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας - Θράκης,
Σταύρος Καλαφάτης, ο περιφερει-
άρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγορα-
στός, ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημή-
τρης Παπαστεργίου, ο βουλευτής
Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γκιουλέ-
κας και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη.

Συνωστισμός με 
το Φεστιβάλ Βιβλίου
στη Νέα Παραλία  

Χωρίς... ομπρέλα έγιναν φέτος
τα εγκαίνια του 41ου Φεστιβάλ Βι-
βλίου Θεσσαλονίκης στη Νέα Πα-
ραλία. Εκεί βρέθηκαν ο υφυπουρ-
γός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέ-
ματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύ-
ρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Κώ-
στας Γκιουλέκας και Στράτος Σι-
μόπουλος, ο περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας
για να στηρίξουν έναν από τους
κορυφαίους πολιτιστικούς θε-
σμούς της πόλης. 

Πλέει σε... 
πελάγη ευτυχίας 
ο Γιάννης Ταχματζίδης

Μεγάλες χαρές για την οικογέ-
νεια του δημάρχου Λαγκαδά Ιωάν-
νη Ταχματζίδη, καθώς βαφτίστηκε
το εγγονάκι του. Μάλιστα, ο μικρός
νεοφώτιστος πήρε το όνομα του
παππού του, Ιωάννης, ο οποίος
έπλεε σε πελάγη ευτυχίας. Και η
«φαμίλια» του δημάρχου μεγάλω-
σε και άλλο, καθώς μετά τις δύο εγ-
γονές Μαρία και Αγγελική ήρθε ο
εγγονός να τους γεμίσει με επιπλέ-
ον χαμόγελα.

Συνελήφθη στους Ευζώνους 59χρονος
Σέρβος για εγκλήματα πολέμου το 1991

Τομεάρχης Παιδείας 
η Δήμητρα Ακριτίδου

Νέες αρμοδιότητες για την πρόεδρο της ΚΕΔΗΘ
και δημοτική σύμβουλο Θεσσαλονίκης Δήμητρα
Ακριτίδου, η οποία ορίστηκε τομεάρχης Παιδείας
στη διοικούσα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία
Ακριτίδου, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, υπο-
γράμμισε πως ο ορισμός της αποτελεί τιμή και ευ-
θύνη, ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη περίοδο που τα
θέματα Παιδείας βρίσκονται στο επίκεντρο αλλα-
γών και μεταρρυθμίσεων.

Έγινε κουμπάρος 
ο Δαρδαμανέλης

Κουμπάρος έγι-
νε ο δήμαρχος Κα-
λαμαριάς Γιάννης
Δαρδαμανέλης,
καθώς άλλαξε τα
στέφανα σε φιλικό
του ζευγάρι και
πλέον ο δεσμός
τους έγινε ακόμη
πιο δυνατός. Ο δή-
μαρχος δέχτηκε
πλήθος ευχών από
τους παρευρισκόμενους στον γάμο, ενώ κάποι-
οι άλλοι τού ευχήθηκαν «στα δικά σου»!

Σε... οργασμό η Β’ Θεσσ.
Θα οργώσουν τη β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσα-

λονίκης σήμερα τα στελέχη τριών κλιμακίων της
Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον γραμματέα
της Πολιτικής Επιτροπής Παύλο Μαρινάκη, ο οποί-
ος θα συνοδεύεται από τον γραμματέα Οργανωτι-
κού Στέλιο Κονταδάκη, τον υφυπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλό-
γλου και τη γενική γραμματέα Ενέργειας Αλεξάν-
δρα Σδούκου. 

Ο κ. Μαρινάκης θα συνοδεύεται και από τον πρό-
εδρο της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης Θωμά Βράνο στην
περιοδεία του. Το πρόγραμμα της επίσκεψης ολο-
κληρώνεται με τη διευρυμένη συνεδρίαση της Δι-
οικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Νομού
Θεσσαλονίκης στις 17.30 στη Μιχαήλ Καλού 6, πα-
ρουσία του γενικού διευθυντή της Νέας Δημοκρα-
τίας Γιάννη Μπρατάκου.

Με Covid ο Κοκολάκης
Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο γραμ-

ματέας της Νομαρχιακής Β’ Θεσσαλονίκης του
ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνος Κοκολάκης. «Ήρθε και η
σειρά μου να καταγράφω θετικός σε rapid test
της Covid-19», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του
στο Facebook με τα μηνύματα για ταχεία ανάρ-
ρωση να κατακλύζουν τη σελίδα του.
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Ιόνια Νησιά

Αναβαθμίστηκε 
η Πολιτική Προστασία 

Εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους 450.000 ευρώ έχει η Περι-
φέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας
για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, όπως υπογράμμισε
ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Μηλιώτης, απαντώντας σε σχετική με την πυροπροστασία της
Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας επερώτηση της παράταξης
ΑΝΑΣΑ. Η περιφέρεια έχει επικαιροποιημένο μητρώο 27 ερ-
γοληπτών, προκειμένου να είναι έτοιμη να συνδράμει με τα
αναγκαία μέσα και μηχανήματα την Πυροσβεστική Υπηρεσία
στο έργο της, εξηγεί ο κ. Μηλιώτης. 

Παραιτήθηκε ο χωρικός
αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας

Μετά την έκτακτη συνάντηση που είχε ο χωρικός αντιπερι-
φερειάρχης της ΠΕ Φθιώτιδας Θανάσης Καρακάντζας με τον
περιφερειάρχη Φάνη Σπανό, υπέβαλε την παραίτησή του. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στον τοπικό Τύπο,
«το τελευταίο διάστημα στο γραφείο του περιφερειάρχη έφτα-
σαν καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά του αντιπεριφε-
ρειάρχη σε προσωπικό της περιφέρειας». Προς τούτο, ο περι-
φερειάρχης κάλεσε στο γραφείο του τον Θανάση Καρακάντζα,
ο οποίος ύστερα από θυελλώδη συζήτηση υπέβαλε την παραί-
τησή του από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη και από περιφε-
ρειακός σύμβουλος. 

Επίτιμος δημότης Νοτίου Πηλίου αναγορεύτηκε ο πατέρας του
Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, Στάνλεϊ, κατά τα εγκαίνια

του νέου δημαρχιακού μεγάρου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη. Ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού για περισσότερα

από είκοσι χρόνια διατηρεί σπίτι στον παραθαλάσσιο οικισμό Χόρτο,
που τακτικά επισκέπτεται και ο γιος του, ως πρωθυπουργός. Ο

δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός χαρακτήρισε τον Στάνλεϊ Τζόνσον
«σημαντικό φιλέλληνα, που στο παρελθόν, κατά τη θητεία του στο

Ευρωκοινοβούλιο, έβαλε τις βάσεις για το ευρωπαϊκό Δίκαιο
Προστασίας του Περιβάλλοντος και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του

έτους το περνά στο αγαπημένο του Χόρτο και για αυτό θεωρείται de
facto δημότης Νοτίου Πηλίου». Ο Στάνλεϊ Τζόνσον απάντησε στα

ελληνικά: «Ήλιος, θάλασσα και οι άνθρωποι είναι αυτό που λάτρεψα.
Βρίσκομαι εδώ και σκέφτομαι τον Ιάσονα και τους Αργοναύτες και

είμαι τυχερός που ζω εδώ και έχω ένα σπίτι σε αυτό τον τόπο».

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Ολοκληρώθηκε 
η τρίτη εβδομάδα
δημόσιας υγείας

Στην Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας, που διοργάνωσε η
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης για τρίτη χρονιά, «σαράντα φορείς
υγείας, κοινωνικής μέριμνας και εθελοντι-
σμού, 45 δράσεις ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης σε εννέα πόλεις και οικι-
σμούς και πλήθος κόσμου, ιδιαίτερα νέοι
και παιδιά, αποκόμισαν εμπειρίες και γνώ-
σεις πάνω σε ζητήματα σωματικής και ψυ-
χικής υγείας». Οι δράσεις της διοργάνω-
σης αφορούσαν τέσσερις βασικούς θεμα-
τικούς άξονες: την πανδημία Covid-19 και
τις επιπτώσεις της, την αιμοδοσία, την ανα-
πηρία, την πρόληψη και τον εθελοντισμό,
και πραγματοποιήθηκαν από ανθρώπους
από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. «Θα συ-
νεχίσουμε ώστε η Εβδομάδα Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας να κατα-
στεί θεσμός της περιφέρειάς μας», δήλωσε
ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μήλος

«Μαλλιά κουβάρια»
δήμαρχος και πρόεδρος ΚΥ

Ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Κώστας Μα-
κρής επιχείρησε να αναδιαμορφώσει το Περιφε-
ρειακό Ιατρείο Αδάμαντα, μετατρέποντας το μισό
σε ιατρείο και το άλλο μισό σε γκαρσονιέρα, ώστε
να φιλοξενηθεί ο ορθοπεδικός που έφτασε με
απόσπαση στη Μήλο. Ο δήμαρχος Μανώλης Μικέ-
λης δεν ενέκρινε την πρωτοβουλία του προέδρου
και κατέθεσε μήνυση για «καταπάτηση δημοτικής
περιουσίας». Ο πρόεδρος του ΚΥ από την πλευρά
του κατέθεσε μήνυση κατά του δημάρχου για «συ-
κοφαντική δυσφήμηση», με αποτέλεσμα και οι
δύο να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα για
«αμοιβαίες εξηγήσεις». Υπενθυμίζεται ότι ο δή-
μαρχος του νησιού πριν από λίγες ημέρες είχε δια-
μαρτυρηθεί στις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας
για έλλειψη γιατρών στο νησί και αιτήθηκε την
πρόσληψη γιατρών. Το υπουργείο αμέσως προσέ-
λαβε δύο, μια γιατρό Πνευμονολογίας, ειδικότητα
άκρως σημαντική λόγω Covid-19, και έναν γιατρό
Ορθοπεδικής, με σύμβαση εργασίας 36 μηνών.
Σημειώνεται ότι στα νησιά των Κυκλάδων υπάρχει
πρόβλημα στέγασης για το δημόσιο προσωπικό,
δασκάλους, αστυνομικούς και υγειονομικούς.
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Δήμος Νότιου Πηλίου

Επίτιμος δημότης ο πατέρας του Τζόνσον



Τ
ο προεδρείο της ΚΕΔΕ βρέθηκε
στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου
είχε συνάντηση εργασίας με την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων

(ΠΕΔ) Κρήτης, στην οποία συζητήθηκαν
εκτενώς καίρια ζητήματα της αυτοδιοικη-
τικής επικαιρότητας, όπως το ενεργειακό
κόστος, η καταστατική θέση των αιρετών,
η ναυαγοσωστική κάλυψη, η υποστελέ-
χωση των δήμων, οι ευκαιρίες που δημι-
ουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης για τους δή-
μους, καθώς και η εξέλιξη του προγράμ-
ματος «Αντώνης Τρίτσης».

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου, παραμένει
σταθερή η θέση της Ένωσης πως οι δή-
μοι χρειάζονται μόνιμο προσωπικό σε
κρίσιμης σημασίας ειδικότητες που αφο-
ρούν τόσο την καθημερινότητα των πολι-
τών όσο και στρατηγικής σημασίας υπη-

ρεσίες όπως είναι οι οικονομικές και τε-
χνικές υπηρεσίες, που χωρίς εξειδικευ-
μένα στελέχη δεν μπορούν να προχωρή-
σουν σε σωστό προγραμματισμό και με-
λέτες που θα στηρίξουν τη διεκδίκηση
απαραίτητων έργων. Ακόμη, τα στελέχη
του διοικητικού συμβουλίου επανέλα-
βαν, παρουσία των δημάρχων της Κρή-
της, πως θα πρέπει να υπάρξει έκτακτη
και γενναία χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ ή
των δήμων με τμήματα ύδρευσης-απο-
χέτευσης, δεδομένου του αυξανόμενου
ενεργειακού κόστους που οδηγεί στην
πλήρη απαξίωση και πτώχευσή τους. Ο κ.
Παπαστεργίου επισήμανε: «Το ταξίδι μας
στην Κρήτη εντάσσεται στον στρατηγικό
σχεδιασμό της ΚΕΔΕ να πηγαίνει στην
“πηγή” της Αυτοδιοίκησης, που είναι οι
δήμοι, και να συζητά εκτενώς όλα τα ζη-
τήματα που υπάρχουν». 

Νέα έκτακτη ενίσχυση
για πυροπροστασία

Επιπλέον ποσό ύψους 5,62 εκατ. ευρώ
κατανέμεται από το υπουργείο Εσωτερικών
σε 48 δήμους και 7 συνδέσμους δήμων για
την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας
και ειδικότερα για καθαρισμούς και διανοί-
ξεις οδών σε περιοχές υψηλής επικινδυνό-
τητας για πυρκαγιές. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τα τέλη Μαρτίου υπεγράφη η κατανομή
συνολικού ποσού ύψους 16,9 εκατ. ευρώ στους δήμους της χώρας για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας, ενώ επιχορηγήθηκαν οι σύνδεσμοι δήμων της Αττικής με συνολικό ποσό
ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας: «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση με όλους τους απαραίτητους πό-
ρους που επιτρέπουν στους δήμους και τους συνδέσμους δήμων να ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους για την αντιπυρική προστασία. H προστασία του δάσους, της ζωής και
της περιουσίας των πολιτών περνά μέσα από τη συνεργασία όλων μας».

Κοινωνική στήριξη  

Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Ιλίου
στην πρόληψη, ευαισθητοποίηση
και αφύπνιση της κοινής γνώμης
για θέματα που άπτονται της υγείας,
της εργασίας και της ισότητας των
ανθρώπων, αλλά και η ισχυρή πα-
ρουσία του σε κοινωνικό επίπεδο
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συ-
νάντησης που είχε ο δήμαρχος Νί-
κος Ζενέτος με την υφυπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Μαρία Συρεγγέλα. Ο κ. Ζενέτος
έθεσε το ζήτημα της απρόσκοπτης
συνέχισης των προγραμμάτων
ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς
και χαρακτήρισε ελπιδοφόρο το γε-
γονός ότι αποτελούν πλέον εθνική
πολιτική θέματα όπως η στήριξη
της οικογένειας, το δημογραφικό
πρόβλημα και η εναρμόνιση της οι-
κογενειακής με την επαγγελματική
ζωή. Από την πλευρά της η κυρία
Συρεγγέλα επιβεβαίωσε ότι θα
υπάρξει σταδιακή μετάβαση του
προγράμματος ΕΣΠΑ για τους παι-
δικούς σταθμούς και δήλωσε εντυ-
πωσιασμένη από το μέγεθος του
κοινωνικού έργου του Δήμου Ιλίου.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
κοντά στο κέντρο της Αθήνας, ο
αριστερών πεποιθήσεων δή-
μαρχος έχει βρεθεί στο στόχα-
στρο των εργαζομένων του κα-
τηγορούμενος για «δεξιές
πρακτικές»; Αυτό που τους
έχει ενοχλήσει περισσότερο
και από την «καταπάτηση» κά-
ποιων δικαιωμάτων τους είναι
η παραχώρηση υπηρεσιών του
δήμου σε ιδιωτικές εταιρείες
και η «υποκρισία», όπως τον
κατηγορούν, να ρίχνει τις ευ-
θύνες μόνο στην κυβέρνηση.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Οικολογικές
πρωτοβουλίες 
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την ορθολογική διαχείρι-
ση των απορριμμάτων και κυρίως την
καταστροφική για το περιβάλλον αλό-
γιστη χρήση των πλαστικών, ο Σύνδε-
σμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πό-
λεων (ΣΒΑΠ) και ο Δήμος Λυκόβρυ-
σης-Πεύκης συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα «Zero Hero, ο κύκλος των χα-
μένων πλαστικών». Σε αυτό κλήθηκαν
οι πολίτες να φέρουν τα πλαστικά τους
μπουκάλια, ώστε να γεμίσουν όλοι μα-
ζί το εντυπωσιακό ψάρι της πρωτοβου-
λίας «Zero Hero», που τοποθετήθηκε
σε κεντρικό σημείο της Πεύκης για μία
βδομάδα. Το πρόγραμμα αφορά τη
συλλογή πλαστικών μπουκαλιών και
παρακολούθηση όλης της διαδικασίας
επαναχρησιμοποίησής τους με έκδο-
ση σχετικού πιστοποιητικού για τις
ανακυκλούμενες ποσότητες. 

Στην ανακύκλωση και
οι θεσμικοί φορείς 

Στο πλαίσιο του στοχευμένου
προγράμματος αύξησης των ποσο-
στών ανακύκλωσης και διαλογής
στην πηγή που υλοποιεί η Περιφέ-
ρεια Αττικής παραδόθηκαν κάδοι
εσωτερικής ανακύκλωσης και στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Τους
ειδικούς κάδους εσωτερικής ανα-
κύκλωσης και χωριστής συλλογής
πλαστικών, μεταλλικών και χάρτι-
νων συσκευασιών διαλογής στην
πηγή παρέδωσε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο οποί-
ος εξέφρασε την ικανοποίησή του
για τη συμμετοχή φορέων όπως το
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στην
πρωτοβουλία, ενώ έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στη λειτουργία του Παρα-
τηρητηρίου Ανακύκλωσης από την
Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τον Πειραιά,
ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι το-
ποθετούνται 1.000 κάδοι σε ισάριθ-
μα σημεία, ενώ έχουν διατεθεί 180
απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων.

Κ Ε Δ Ε
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Σύσκεψη στην Κρήτη για 
θέματα της Αυτοδιοίκησης
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Τ
ις επόμενες ημέρες θα ξε-
κινήσει η διαδικασία για την
ανάρτηση των εκκαθαριστι-
κών της Επιστρεπτέας Προ-

καταβολής, καθώς πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι αρμόδιες υπηρε-
σίες ολοκλήρωσαν τις διασταυρώ-
σεις των στοιχείων όσων έχουν λάβει
την ενίσχυση.

Πρέπει να σημειωθεί πως η επι-
στροφή του επιστρεπτέου μέρους της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα αρχί-
σει μετά την 30ή Ιουνίου 2022 και η
ημερομηνία καταβολής της πρώτης
δόσης είναι η 29η Ιουλίου 2022.

Οι δόσεις για την αποπληρωμή του
επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας
ενίσχυσης από 60 έχουν αυξηθεί σε
96 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποί-
ες είναι άτοκες.

Παράλληλα, δίνεται η εναλλακτική
δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του
επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας
ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του
επιστρεπτέου ποσού, έως και την 29η
Ιουλίου 2022.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή
του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτη-
θούν στο πληροφοριακό σύστημα της
ΑΑΔΕ «myAADE», στην επιλογή «Μη-
τρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποι-
ήσεις», ενώ θα αποσταλεί και σχετικό
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλε-
κτρονική διεύθυνση.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν
τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο
μέρος της ενίσχυσης στο πληροφο-
ριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAA-
DE») στην επιλογή «Οφειλές, Πληρω-

μές & Επιστροφές». Υπενθυμίζεται ότι
η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή
και μέσω του συστήματος IRIS Online
Payments, στο myAADE
(myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση
των οφειλών.

Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυ-
σης έχει μειωθεί και ανέρχεται στα
κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας
ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκε η ρήτρα
διατήρησης εργαζομένων που προ-
βλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέ-
ας Προκαταβολής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ια-
νουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατά-
στημα από την 1η Απριλίου 2019 έως
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν
θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
� 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μεί-

ωση των ακαθάριστων εσόδων του
2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 70%
σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση
παρουσιάζει ζημίες προ φόρων
� 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μεί-
ωση των ακαθάριστων εσόδων του
2020 της επιχείρησης ανέρχεται του-
λάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση
με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ
φόρων και
� 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοι-
πές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν
κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η
Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρί-
ου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάρι-
στα έσοδα το 2019, σε:
� 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μεί-

ωση των ακαθάριστων εσόδων του
2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 30%
σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η
επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ
φόρων
� 33,3% της ενίσχυσης για όλες τις
λοιπές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονο-
μικών, από τα 8,3 δισ. ευρώ που δόθη-
καν συνολικά από όλους τους κύκλους
της επιστρεπτέας προκαταβολής θα
επιστραφούν περίπου 3 δισ. ευρώ, δη-
λαδή διαγράφονται 5,3 δισ. ευρώ.

Διασταυρώσεις για τους φορολογούμενους που απο-
κτούν εισοδήματα από βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες μι-
σθώσεις ακινήτων σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά τις 29 Ιουλίου.

Σε πρώτη φάση, όταν ολοκληρωθεί η υποβολή των φο-
ρολογικών δηλώσεων, στις 29 Ιουλίου, θα «τρέξουν» δια-
σταυρώσεις στα ποσά των ενοικίων που έχουν δηλώσει
οι ενοικιαστές των ακινήτων με ποσά που έχουν δηλώσει
ότι εισέπραξαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Για όσους αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις τύπου Airbnb, οι έλεγχοι θα γίνουν με βάση τα
δεδομένα που στέλνουν οι πλατφόρμες Airbnb, Book-

ing.com και VRBO. Από το 2021 οι πλατφόρμες βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης ακινήτων στέλνουν κάθε Φεβρουάριο
στην ΑΑΔΕ στοιχεία κρατήσεων και πληρωμών κατοι-
κιών στη χώρα μας ανά ΑΦΜ του κάθε ιδιοκτήτη, για το
προηγούμενο έτος.

Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ περνά αυτόματα τα στοιχεία με
τα εισοδήματα στη φορολογική δήλωση Ε1 των φορολο-
γουμένων που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα τύπου
Airbnb, μπλοκάροντας έτσι όσους «ξεχνούν» να εμφανί-
σουν στην εφορία τα εισοδήματα που αποκτούν.

Στο μάτι των φοροελεγκτών θα βρεθούν στοιχεία για
πληρωμές που έγιναν από το εξωτερικό μέσω εμβασμά-

των, καρτών κ.λπ. σε ιδιοκτήτες ελληνικών ακινήτων
βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία θα διασταυρωθούν με
τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει τα εισοδήματα
που εισέπραξαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Για τους υπόλοιπους,
όμως, αναμένονται βαριά πρόστιμα, τα οποία έχουν τη
δυνατότητα να «κουρέψουν» εάν σπεύσουν να υποβά-
λουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος, εμφανίζοντας στην εφορία τα κρυμμένα εισοδήματα.
Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν καταρχάς την επιβολή αυ-
τοτελούς προστίμου, το οποίο ξεκινά από 5.000 ευρώ.

Ολοκληρώθηκαν 
οι διασταυρώσεις - 
Ποιοι είναι οι τρόποι
εξόφλησης

«Τσουνάμι» ηλεκτρονικών ελέγχων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η ώρα του «λογαριασμού» για 
700.000 φορολογούμενους 



Η
εντυπωσιακή υπέρβαση
του στόχου για τα φορολο-
γικά έσοδα στο πεντάμηνο,
κατά 2,84 δισ. ευρώ άνοιξε

την… όρεξη στο οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση
νέου πλάνου στοχευμένων παροχών,
ενόψει… εκλογών!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους, στο
πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου, τα
έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν
στα 20,613 δισ. ευρώ και ήταν αυξημέ-
να κατά 2,843 δισ. ευρώ ή 16% υψηλό-
τερα από τον στόχο που έχει τεθεί
στην εισηγητική έκθεση του προϋπο-
λογισμού του 2022. Από την άλλη
πλευρά, οι δαπάνες του Κρατικού
Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε
26,352 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες
κατά 549 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον
στόχο της εισηγητικής έκθεσης του
προϋπολογισμού. Έτσι, σε τροποποι-
ημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα
διαμορφώθηκε στα 4,066 δισ. ευρώ
έναντι στόχου 6,5 δισ. ευρώ, παρου-
σιάζοντας βελτιωμένη εικόνα κατά
2,34 δισ. ευρώ. 

Επιπλέον, το πρωτογενές έλλειμμα

διαμορφώθηκε στο 1,487 δισ. ευρώ
έναντι στόχου 3,913 δισ. ευρώ. Το
ύψος των καθαρών εσόδων του κρατι-
κού προϋπολογισμού ανήλθε σε
22,286 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 1,886 δισ. ευρώ ή 9,2%
έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο
διάστημα που έχει περιληφθεί στην
εισηγητική έκθεση του προϋπολογι-
σμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα
του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Τα συνολικά έσοδα του κρατι-
κού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
24.467 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
2.460 εκατ. ευρώ ή 11,2% έναντι του
στόχου. 

Τα έσοδα από ΦΠΑ το… μπαμ
Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται

στην παράταση της προθεσμίας πλη-
ρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι
το τέλος του περασμένου Φεβρουαρί-
ου, στην καλύτερη απόδοση των φό-

ρων του προηγούμενου έτους που ει-
σπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το
τέλος Φεβρουαρίου, στην καλύτερη
απόδοση στην είσπραξη των φόρων
του τρέχοντος έτους, καθώς και στην
είσπραξη τον μήνα Μάιο της πρώτης
δόσης του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλε-
φθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Σε-
πτέμβριο.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ έκαναν τη
διαφορά, καθώς ανήλθαν σε 8,319 δισ.
ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 754
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, γε-
γονός που συνδέεται με την ευρεία
χρήση των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους
για τον περιορισμό της φοροδιαφυ-
γής. Από την άλλη, οι απώλειες εσό-
δων από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλω-
σης στα καύσιμα διαμορφώθηκαν σε
μόλις 132 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας
τον περιορισμό της κατανάλωσης.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η JP Morgan βλέπει
ευκαιρίες σε ελληνικά
ομόλογα και μετοχές

Σημαντικές ευκαιρίες για τοποθέ-
τηση και καταγραφή κερδών προσφέ-
ρουν τα ελληνικά ομόλογα και οι μετο-
χές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμ-
φωνα με τον αμερικανικό χρηματοοι-
κονομικό κολοσσό JP Morgan. 

Ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει
τη σπουδαιότητα των μέτρων που ανα-
κοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα και εκτιμά ότι τον Σε-
πτέμβριο το spread του ελληνικού δε-
καετούς ομολόγου θα διαμορφωθεί
στις 210 μονάδες βάσης, από περίπου
235 μβ που είναι σήμερα, ενώ τον Δε-
κέμβριο θα υποχωρήσει στις 200 μβ
και του χρόνου τον Ιούνιο στις 170 μβ.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία,
η JP Morgan αναμένει ανάπτυξη 3,5%
φέτος στην Ελλάδα, με τον πληθωρι-
σμό να διαμορφώνεται στο 6,3%. Το ελ-
ληνικό χρέος αναμένεται να μειωθεί
φέτος στο 186% του ΑΕΠ και το έλλειμα
του προϋπολογισμού στο 4,3% του ΑΕΠ. 

Σε σχέση με τις ελληνικές μετοχές,
η JP Morgan επισημαίνει ότι το πρώτο
εξάμηνο του έτους ήταν δύσκολο για
τους επενδυτές, με τις τιμές να μει-
ώνονται σε όλες τις κατηγορίες περι-
ουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, οι οικο-
νομολόγοι της JP Morgan δεν βλέ-
πουν ύφεση φέτος και θεωρούν ότι οι
ελληνικές μετοχές θα είναι ελκυστι-
κές για τους επενδυτές. Βραχυπρόθε-
σμα, ωστόσο, βλέπει περισσότερους
κινδύνους παρά ευκαιρίες, όπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά. Όμως η ελλη-
νική αγορά προσφέρει υποστήριξη σε
ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις και την πι-
θανότητα κάποιων αναβαθμίσεων. Η
Κεντρική Ευρώπη υποφέρει περισσό-
τερο από τη Δυτική Ευρώπη από την
αύξηση του πληθωρισμού και δεδομέ-
νης της κατακόρυφης αύξησης των
αποδόσεων των ομολόγων της περιο-
χής, η JPM εκπλήσσεται από το γεγο-
νός ότι οι μετοχές δεν έχουν υποτιμη-
θεί περισσότερο. 
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Ευχάριστη έκπληξη 
η πορεία του
προϋπολογισμού 
το πρώτο πεντάμηνο 

«Δεξαμενή» 2,84 δισ.
για νέες παροχές… 
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Του Μιχάλη Μαστοράκη 

E
ντονος σκεπτικισμός επι-
κρατεί στην εγχώρια αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας για το
«τι μέλλει γενέσθαι» από την

1η Αυγούστου, όταν και τεθεί σε εφαρ-
μογή το μέτρο του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για την πρό-
σκαιρη κατάργηση της ρήτρας ανα-
προσαρμογής από τους λογαριασμούς
(έως την 1η Ιουλίου 2023). 

Αυτό μεταφέρουν πηγές με γνώση
του θέματος, σε σχόλιό τους για τη
σχετική ρύθμιση που κατέθεσε το
ΥΠΕΝ με τροπολογία την περασμένη
Παρασκευή, στο σχέδιο νόμου για την
αδειοδοτική απλοποίηση νέων ΑΠΕ,
το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες
στη Βουλή. 

Σε πρώτο πλάνο έρχεται ο λεγόμε-
νος «ενεργειακός τουρισμός». Υπεν-
θυμίζεται ότι η τροπολογία προβλέπει
πως για αυτό το διάστημα οι προμη-
θευτές θα πρέπει έως το τέλος κάθε
μήνα να αναρτούν στην ιστοσελίδα
τους τις χρεώσεις που θα ισχύσουν τον
μεθεπόμενο μήνα. Αν η νέα αυτή χρέ-
ωση μιας εταιρείας μεταβληθεί σε
σχέση με την προηγούμενη που είχε
εφαρμόσει, τότε οι πελάτες της θα
μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή,
χωρίς κανέναν περιορισμό ή «πέναλ-
τι». Μάλιστα, για τα πρώτα «νέα» τιμο-
λόγια (ισχύος από 1ης Αυγούστου
2022), οι εταιρείες θα πρέπει να αναρ-
τήσουν τις νέες χρεώσεις τους έως τις
10 Ιουλίου.

Παράλληλα, με τον τρόπο με τον
οποίο θα λειτουργεί η αγορά όσο θα
είναι σε εφαρμογή το μέτρο, οι εται-
ρείες θα πρέπει να προβλέπουν σε
ορίζοντα διμήνου πού θα κυμανθούν
οι χονδρεμπορικές τιμές (αφού θα συ-
νεχίσει να γίνεται κανονική επίλυση
της αγοράς) και, κατά συνέπεια, σε
ποιο ύψος θα πρέπει να καθορίσουν

τις χρεώσεις. Ωστόσο, όπως επισημαί-
νουν τα στελέχη των εταιρειών προμή-
θειας, η αγορά δεν βρίσκεται σε συν-
θήκες κανονικότητας, ώστε οι σχετι-
κές προβλέψεις να μπορούν να γίνουν
με κάποια ασφάλεια.

Συνάντηση Σκρέκα - Βεστάγκερ
Την ίδια στιγμή, την Κυριακή 26

Ιουνίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας συ-
ναντήθηκε με την εκτελεστική αντι-
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και αρμόδια Επίτροπο για θέμα-
τα Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βε-
στάγκερ, όπου συζητήθηκε, εκτε-
νώς, η εθνική και ευρωπαϊκή «ενερ-

γειακή» επικαιρότητα. 
Ο κ. Σκρέκας παρουσίασε τις

πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για
την επιτάχυνση της πράσινης μετά-
βασης και την αύξηση της διείσδυ-
σης των ΑΠΕ, ενώ ενημέρωσε την
κυρία Βεστάγκερ ότι έως το τέλος
του έτους η συμμετοχή των ΑΠΕ στο
ενεργειακό μείγμα θα υπερβεί το
50% από 43% το 2021. 

«Εξαιρετική ιδέα ο μηχανισμός»
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και

Ενέργειας έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στη θεσμική παρέμβαση της κυβέρ-
νησης στη χονδρεμπορική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας με τη σύσταση

του μηχανισμού ανάκτησης των
υπερεσόδων των ηλεκτροπαραγω-
γών, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στο
ίδιο νομοσχέδιο. Η εκτελεστική αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής χαρακτήρισε εξαιρετική ιδέα
τον νέο μηχανισμό, με τον οποίο θα
αποσυνδεθούν οι υψηλές τιμές φυ-
σικού αερίου από τις τιμές ηλεκτρι-
κής ενέργειας. 

Γιατί οι προμηθευτές
ανησυχούν για το τι θα γίνει
με τα νέα τιμολόγια 
του Αυγούστου

Στην κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει η Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβί-
νης, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές προσκείμε-
νες στο υπουργείο Ενέργειας της Ομοσπονδίας.

Πρόκειται για τη μία από τις δύο ημιαυτόνομες οντότη-
τες από τις οποίες απαρτίζεται το κράτος της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης, μαζί με τη Σερβική Δημοκρατία της ΒκΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ενδιαφέρον για
τη διερεύνηση των προοπτικών ενός τέτοιου εγχειρήμα-
τος προέκυψε καθώς ο υπουργός Ενέργειας της Ομο-
σπονδίας Nermin Djindjic δεν έχει καθησυχαστεί από

τις διαβεβαιώσεις που λαμβάνει από την κρατική εται-
ρεία ενέργειας της Ομοσπονδίας ότι η προμήθεια φυσι-
κού αερίου από τη Ρωσία (αποκλειστικού προμηθευτή
της ημιαυτόνομης οντότητας, μέσω του TurkStream)
δεν πρόκειται να επηρεαστεί από την εξέλιξη της πολε-
μικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ως εκ τούτου, ο κ. Djindjic επιθυμεί να διερευνήσει
όλες τις πιθανά διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές, ώστε
η Ομοσπονδία ΒκΕ να διασφαλίσει τις απαιτούμενες
προμήθειες φυσικού αερίου. Εξ ου και ανέθεσε στην
Energoinvest τη διερεύνηση των προοπτικών συμμετο-
χής στην κατασκευή FSRU στην Ελλάδα, με τα αποτελέ-

σματα της σχετικής έρευνας για τις δυνατότητες και πι-
θανότητες του εγχειρήματος να αναμένονται σύντομα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μοντέλο που έχει κατά
νου ο κ. Djindjic είναι αυτό της συμμετοχής της Β. Μακε-
δονίας στο FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει καταστεί εφικτό να
επιβεβαιωθεί σε ποιο από τα διάφορα υπό σχεδιασμό ή
ανάπτυξη έργα FSRU επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της
Ομοσπονδίας ΒκΕ, αν και η παράμετρος του κόστους
που εκ των πραγμάτων λαμβάνεται σοβαρά υπόψη «δεί-
χνει» μάλλον προς τη Β. Ελλάδα.

Μ. ΜΑΣΤ. 

Συμμετοχή σε FSRU στην Ελλάδα εξετάζει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη

ΛΙΑΝΙΚH ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τι σημαίνει για την αγορά
η κατάργηση της ρήτρας
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

E
πειτα από δεκαετή, και πλέ-
ον, έλλειψη επενδυτικής
δραστηριότητας σε υποδο-
μές στην πόλη της Θεσσαλο-

νίκης, αλλά και γενικότερα στη Βόρεια
Ελλάδα, δρομολογείται μια σειρά με-
γάλων έργων, τα οποία θα αλλάξουν
την εικόνα της, προσδίδοντάς της τον
χαρακτήρα μιας σύγχρονης πόλης.

Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Υποδο-
μών Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας
στην ημερίδα της οικονομικής ηλε-
κτρονικής εφημερίδας Voria.gr με θέ-
μα, «Ευκαιρίες που ανοίγουν το Τα-
μείο Ανάκαμψης και το Νέο ΕΣΠΑ για
την ελληνική οικονομία», και χαρτο-
γράφησε τα έργα που είναι σε εξέλιξη
δίνοντας σαφές χρονοδιάγραμμα για
την ολοκλήρωσή τους.

Το μετρό, έργο το οποίο αποτέλεσε
τη θρυαλλίδα για να εντείνει τη δυσπι-
στία των Θεσσαλονικέων, αναμένεται

να ολοκληρωθεί έως το τέλος του
2023, καθώς ο διαγωνισμός για τον
Φορέα Λειτουργίας ολοκληρώνεται
εντός του καλοκαιριού, και το μετρό θα
παραδοθεί λειτουργικό στους πολίτες
και επισκέπτες της πόλης σε ενάμιση
χρόνο από σήμερα.

Για το μεγάλο οδικό έργο της Νέας
Ανατολικής Περιφερειακής Οδού
Θεσσαλονίκης (Flyover), η υπογραφή
της σύμβασης αναμένεται εντός του
φθινοπώρου και μέσα σε μία τετραετία
θα έχει ολοκληρωθεί, επεσήμανε ο
Γιώργος Καραγιάννης, ώστε να δοθεί
οριστική λύση στο τεράστιο κυκλοφο-
ριακό πρόβλημα της πόλης. 

«Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη
του κόσμου»

Αναφέρθηκε στον 6ο προβλήτα του
λιμανιού και την οδική του σύνδεση με
τον ΠΑΘΕ, υπενθυμίζοντας τη δέ-
σμευση του υπουργείου πως εντός του
2023 θα είναι έτοιμο.

Αναφέρθηκε και στα σιδηροδρομι-
κά έργα, τα οποία δρομολογεί το
υπουργείο. 

«Και ο Προαστιακός της Δυτικής
Θεσσαλονίκης και το Θεσσαλονίκη -
Τοξότες και το Αλεξανδρούπολη - Ορ-
μένιο προχωρούν, η εκτίμησή μας εί-
ναι ότι οριακά τέλη του χρόνου, αρχές
του επόμενου θα έχουμε δεσμευτικές
προσφορές, ώστε να ξεκινήσουμε και
εκεί πέρα τα εργοτάξιά μας και να
δουλεύουμε έργα τα οποία αλλάζουν
ουσιαστικά όλο το περιβάλλον των με-
τακινήσεων», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο υφυπουργός Υποδομών, ενώ
δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην
ανακατασκευή του δικαστικού μεγά-
ρου της πόλης, το οποίο μπαίνει στη
δεύτερη φάση του διαγωνισμού με τις
δεσμευτικές προσφορές να κατατί-
θενται το φθινόπωρο.

« Έχουμε μια εμμονή με τα χρονο-
διαγράμματα, γιατί θέλουμε έτσι να
κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κό-

σμου, και έχουμε και μια βασική αντί-
ληψη πως, όταν υπάρχει πολιτική βού-
ληση, σωστός σχεδιασμός και οργα-
νωμένη επίβλεψη, ακόμα και τα μεγά-
λα έργα υποδομής, που έχουν τερά-
στια συνθετότητα και πολυπλοκότητα,
και αυτά τελειώνουν», τόνισε ο Γιώρ-
γος Καραγιάννης. 

Ο υφυπουργός υπογράμμισε πως
από πλευράς Πολιτείας υπάρχει κεν-
τρικός σχεδιασμός και τα έργα προ-
χωρούν με γρήγορους ρυθμούς και θα
αναδείξουν τον σημαντικό γεωστρα-
τηγικό ρόλο της Θεσσαλονίκης και της
ευρύτερης περιοχής.

Ο υφυπουργός 
Γιώργος Καραγιάννης
μίλησε για τις υποδομές
που τη μετατρέπουν 
σε μια σύγχρονη πόλη

Το ποσό των 445 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό
τους, μέσω του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», ενώ από χθες
τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή
των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τα υπουργεία Οι-
κονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προ-
βλέπει επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες,
που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικές
πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές
ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλεία ψηφιακής
διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματι-
κή αναλυτική, αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτή-
των, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση
καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των

πραγμάτων, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για
ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα κυβερνοασφά-
λειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέ-
φους, υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών
πλατφορμών δεδομένων, αναβάθμιση των ταμει-
ακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για
τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, κατανέμεται σε
τρία επιμέρους προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:
Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE», Πρόγραμ-
μα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρε-
σιών» και Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές».

Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE», ύψους
180 εκατ. ευρώ, παρέχει επιταγές (vouchers) που θα
διατεθούν για την απόκτηση -μέσω αγοράς ή μίσθω-

σης- νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με
σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)  της χώρας, μέ-
σα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.
Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών
Προϊόντων και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 100
εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις,
με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους
από 200.000 έως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη
υποδομών και υπηρεσιών cloud. Τέλος, με το πρό-
γραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», ύψους 165 εκατ.
ευρώ, ενισχύεται η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφια-
κών εργαλείων, που υποστηρίζουν τις διαδικασίες
τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών
παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών.

Λουκάς Γεωργιάδης

Ψηφιακές επιδοτήσεις 445 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ μέσω του σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

Το χρονοδιάγραμμα
των μεγάλων έργων
που αλλάζουν 
τη Θεσσαλονίκη
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Σ
ύμφωνα με τις συγκλίνουσες
των αναλυτών, η ανάκαμψη
του ελληνικού χρηματιστηρί-

ου τις τελευταίες μέρες είναι ένα
«bear market rally» από τις βαθιά
υπερπωλημένες θέσεις παρά την
ισχυρή ανάκαμψη, με τα στοιχεία να
μεταβάλλονται διαρκώς και τη μετα-
βλητότητα να παραμένει κυρίαρχη.
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέτωπα
των ανησυχιών παραμένουν ανοιχτά
και σε πλήρη ισχύ και κάθε ανοδική
αντίδραση δεν σημαίνει απαραίτητα
αλλαγή τάσης, έστω και σε απόλυτα
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τεχνικά
όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισί-
ματα υψηλότερα των 835 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 μηνών), αφήνει περιθώρια
αναρρίχησης προς τις 860, 873 - 895
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημε-
ρών), 904 και 920 μονάδες. Για κίνη-

ση προς τις 944 και 950 μονάδες θα
απαιτηθούν δραστική αλλαγή του
διεθνούς κλίματος αλλά και σημαν-
τική συναλλακτική αναβάθμιση του

ΧΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, ιδιαίτε-
ρα αν παραβιαστούν οι 800, «καρα-
δοκεί η καταπακτή» που οδηγεί
προς τις 789 - 780 και 740 μονάδες.

Η ΕΚΤΕΡ ανέλαβε δύο έργα
συνολικής αξίας 19,6 εκατ.

Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ ενημέρωσε το επενδυτικό
κοινό για την υπογραφή των παρακάτω
συμβάσεων: α. Σύμβαση έργου με την
ανώνυμη εταιρεία «Blue Iris Επενδύσεις
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» συ-
νολικής αξίας 3.789.582€, με αντικείμε-
νο την εκτέλεση εργασιών υποδομής στο
πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης που υλο-
ποιεί η ως άνω εταιρεία στη Μύκονο. Οι
εργασίες προβλέπεται να έχουν ολοκλη-
ρωθεί έως τις 27/1/2023. β. Σύμβαση έρ-
γου με την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό -
Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης και
Διαχείρισης Ακινήτων Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Άγιου Κοσμά Μονο-
πρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» συνολικής
αξίας 15.800.000€ (με τον ΦΠΑ) με σκο-
πό την ανέγερση νέου κτιρίου μετεγκατά-
στασης συλλόγων ΑμεΑ και των συνοδών
αυτού έργων. Οι εργασίες προβλέπεται
να ολοκληρωθούν έως τις 30/6/2023.

Βογιατζόγλου: Εγκρίθηκε 
η διανομή μερίσματος 0,19€

Τη διανομή (καταβολή) μερίσματος συ-
νολικού ποσού 1.201.750 ευρώ (μεικτό πο-
σό), ήτοι ποσού 0,19 ευρώ ανά μετοχή (μει-
κτό ποσό), ενέκρινε μεταξύ άλλων η σημε-
ρινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό-
χων της Βογιατζόγλου Systems. Από το πο-
σό παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα
φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το κατα-
βαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλ-
θει σε 0,1805 ευρώ ανά μετοχή.

Μέλισσα - Κίκιζας: Επενδύει 5,64
εκατ. για νέα γραμμή παραγωγής

Επενδυτικό project ύψους €5,643
εκατ. της εταιρείας Μέλισσα - Κίκιζας εν-
τάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο. Ειδικό-
τερα, υπήχθη στο καθεστώς «Ενισχύσεις
Μηχανολογικού Εξοπλισμού» επενδυτι-
κό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο αφορά
την επέκταση δυναμικότητας υφιστάμε-
νης μονάδας παραγωγής στη Λάρισα, κα-
τά 70.000 κιλά/μέρα, προϊόντων μακαρο-
νοποιείου με την προσθήκη νέας γραμ-
μής παραγωγής (τύπου κοφτών) ζυμαρι-
κών. Η επένδυση αυτή θα ενισχυθεί κατά
€1,975 εκατ. με τη μορφή της φορολογι-
κής απαλλαγής.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσί-
ου, εταιρεία-μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), ανακοίνωσε
ότι τέσσερις ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν φακέλους εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του δικαιώμα-
τος κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και
εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Κέρκυρας (Megay-
acht Marina). Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής
(με αλφαβητική σειρά): Ένωση εταιρειών ΑΒΑΞ Ανώνυμη
Εταιρεία Εργοληπτική - Τουριστική - Εμπορική - Βιομηχανι-
κή - Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων (διακριτικός
τίτλος ΑΒΑΞ ΑΕ) και Άκτωρ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη

Ανώνυμη Εταιρεία, Tekaλ ΑΕ D Marinas Hellas Μονοπροσωπη ΑΕ και Lamda Marinas Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμέτοχων και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιμένων (διακριτικός τίτλος Lamda Mari-
nas Investments SMSA). Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τους υποβληθέν-
τες φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβού-
λιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη β’ φάση του δια-
γωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Energean: Διάκριση για το Περιβάλλον με το project Hydrogean

Στον αστερισμό της μεταβλητότητας το χρηματιστήριο

Ενδιαφέρον από 4 σχήματα για Megayacht Μαρίνα στην Κέρκυρα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Energean βραβεύεται στο
πλαίσιο των Bravo! Sustainability Dialogues & Awards, κα-
θώς μετά την περσινή διάκριση για τις δράσεις της κατά της
πανδημίας Covid-19, η εταιρεία διακρίθηκε στον πυλώνα
«Περιβάλλον». Συγκεκριμένα, η Energean ψηφίστηκε για το
project «Hydrogean» που προβλέπει την αποθήκευση διοξει-
δίου του άνθρακα (CO2) και την παραγωγή οικολογικού υδρο-
γόνου (Eco H2) στον Πρίνο στη θεματική «Ενέργεια - Αντιμε-
τώπιση Κλιματικής Αλλαγής». Η αποθήκευση διοξειδίου του
άνθρακα στον Πρίνο, έργο το οποίο ήδη έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Recovery and
Resilience Facility, θα έχει σημαντική θετική επίδραση στο περιβάλλον, αφού θα αποτρέπει την έκλυση
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ατμόσφαιρα, καθώς αυτές θα
αποθηκεύονται σε παλαιά και πλέον εξαντλημένα κοιτάσματα στη λεκάνη του Πρίνου. 
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α Aria Hotels ανακοινώνουν ότι το
χαρτοφυλάκιό τους έχει φτάσει τα 50
καταλύματα. Τα Aria Hotels αποτε-
λούν θυγατρική εταιρεία του Ομίλου

Libra, οι θυγατρικές του οποίου κατέχουν και
διαχειρίζονται ακίνητα σε περισσότερες από
50 χώρες. Τα Aria Hotels διαθέτουν μια γκάμα
καταλυμάτων σε όλη την Ελλάδα. Τα εν λόγω
ακίνητα περιλαμβάνουν boutique ξενοδοχεία
σε δημοφιλείς προορισμούς και αναπαλαι-
ωμένα ιστορικά κτίρια. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, η ιστορία των Aria Hotels ξεκίνη-
σε το 2010 με την απόκτηση και ανακαίνιση
ενός παραδοσιακού ελληνικού ανεμόμυλου,
που χρονολογείται από το 1852, σε boutique
luxury ξενοδοχείο (Τhe Windmill).

Γενική διευθύντρια Ανθρώπινων
Πόρων και Οργάνωσης όρισε η ΔΕΗ

Bain & Company: Κέντρο ταλέντου
για τη ΝΑ Ευρώπη στην Ελλάδα

«Κέντρο ταλέντου» για τη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη θα δημιουργήσει στην Ελλάδα η εται-
ρεία συμβούλων Bain & Company. Όπως ανα-
φέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, «η Bain & Com-
pany είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
στρατηγικών συμβούλων στον κόσμο. Πριν
από λίγες μέρες άνοιξε το γραφείο της στην
Ελλάδα. Συνάντησα τον Armando Guastella
Partner στην Bain, ο οποίος μου είπε πως η
Ελλάδα έχει αστείρευτο ανθρώπινο ταλέντο
και σημαντικές ευκαιρίες και εξέφρασε την
πεποίθηση του πως θα μεγαλώσουν πολύ το
γραφείο τους ώστε να δημιουργήσουν “κέντρο
ταλέντου” για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο:
Νέος πρόεδρος ο Β. Γούναρης

Πρόεδρος της νέας διοίκησης του Ελληνο-
γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου, η οποία αναδείχθηκε από τη
γενική συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2022,
εξελέγη ο Βασίλειος Γούναρης, διευθύνων
σύμβουλος της BASF Hellas SA. Σύμφωνα με
ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Επιμελητηρίου συγκροτήθηκε σε σώμα την
Παρασκευή 24 Ιουνίου, με τη Βικτώρια Αλε-
ξανδράτου-Kerner (WRE HELLAS SA) να
εκλέγεται α’ αντιπρόεδρος, τον Γεώργιο Πατε-
ράκη (MCI Consulting S.A.) β’ αντιπρόεδρος
και γ’ αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Σπυρίδης
(iTrust Digital Strategy). Ταμίας εξελέγη ο Δη-
μήτριος Αναγνωστάκης (Boehringer Ingelh-
eim Hellas SA).

Έργο πληροφορικής 
για το YPEJ ανέλαβε η Q&R

Την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία κεν-
τρικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος Ει-
σόδου / Εξόδου (ΕΕΣ)» ανέλαβε η Ένωση
Εταιρειών «Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ
- Quality & Reliability ΑΕ» από το υπουργείο
Εξωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού
1.606.785 € πλέον ΦΠΑ. Στην Ένωση η Q&R
συμμετέχει με 49% και η Cosmos Computers
ΑΕΒΕ με 51%. Στόχος του συστήματος EEΣ εί-
ναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των
κοινών εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και
η αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων.

Στο στόχαστρο της Premia
Properties 10 νέα ακίνητα

Τουλάχιστον 10 ακίνητα, έτοιμα ή υπό ανά-
πτυξη, βρίσκονται στο στόχαστρο της Premia,
συνολικής αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ, ενώ,
σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της
εταιρείας Κων. Μαρκάζο, είναι ανοιχτό το εν-
δεχόμενο να επιτευχθεί νωρίτερα ο στόχος
για την αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου
της εταιρείας σε 500 εκατ. ευρώ. Όπως ανέ-
φερε ο ίδιος στην Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων, εντός των επόμενων ημερών θα
ανακοινώσει την απόκτηση ενός ακόμη απο-
θηκευτικού χώρου σύγχρονων προδιαγρα-
φών σε σημείο με υψηλή ζήτηση. 

Πενήντα ελληνικά ακίνητα
στο χαρτοφυλάκιο 
των Aria Hotels

Νέα στρατηγική επένδυση 
της Generation Y

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της σε Όμιλο Επιχειρή-
σεων, η Generation Y - International eBusiness Hub
προχώρησε σε στρατηγική επένδυση στη RoiMat
Forward Marketing Agency, μια από τις πιο δυναμι-
κές και σύγχρονες εταιρείες marketing της αγοράς.
H Roimat θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στη φα-
ρέτρα του ομίλου, προσφέροντας εξειδικευμένες
υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επι-
διώκουν συνεχή και ταυτόχρονα ταχεία ανάπτυξη.
«Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας, με τη Roimat καλύπτουμε τις ανάγκες μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
της, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία
της Generation Y, σε συνδυασμό με την ευελιξία της
Roimat», δηλώνει για αυτή την επένδυση ο Αναστά-
σιος Σπανίδης, founder & CEO του ομίλου.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την ανάθεση καθηκόν-
των γενικής διευθύντριας Ανθρώπινων Πό-
ρων και Οργάνωσης στην Αλεξάνδρα Παπαγε-
ωργίου από 21/6/2022. Η κυρία Παπαγεωργί-
ου έχει εμπειρία 26 ετών στον κλάδο του Hu-
man Resources Management, με τελευταίες
θέσεις αυτές του Chief HR Officer στην εται-
ρεία Lamda Development, Chief HR Officer
στον Όμιλο Intralot και Group HR Director
στον Όμιλο Vivartia και με διευθυντικές θέ-
σεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως οι Dia-
geo, Astrazeneca και Nestle Hellas.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Κ αι την προσεχή αγωνιστική
σεζόν, οι δύο καλύτερες ομά-
δες της τελευταίας πενταε-

τίας, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα
έχουν μετρημένους στα δάχτυλα του
ενός χεριού Έλληνες παίκτες, προς
μεγάλη απογοήτευση του ομοσπονδια-
κού προπονητή Γκουστάβο Πογιέτ. Και
αυτός και ο προκάτοχός του, Ολλανδός
Φαν’ τ Σιπ, επισήμαναν το πρόβλημα,
το οποίο όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά εν-
τείνεται κιόλας. Ο δε νέος πρόεδρος
της ΕΠΟ Παναγιώτης Μπαλτάκος θέλει
να περάσει διάταξη να παίζουν τουλά-
χιστον τέσσερις Έλληνες στη βασική
ενδεκάδα. Θα σκοντάψει και θα απο-
συρθεί από το κοινοτικό δίκαιο περί
εργασιακών δικαιωμάτων.

Ας ρίξουμε μια ματιά στις μεταγρα-
φές των δύο ομάδων, ενώ ακόμα δεν

έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφική πε-
ρίοδος.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αγόρα-
σε μόνο ξένους. Έφερε πίσω από δα-
νεισμό τον Λεονάρντο Κούτρη και τον
Γιάννη Μασούρα, αλλά το πιο πιθανό
είναι να φύγουν και οι δύο. Οι άλλοι
που επέστρεψαν είναι άπαντες ξένοι.
Στη δε βασική ενδεκάδα του Ολυμπια-
κού την προσεχή σεζόν μόνο ο Μανω-
λάς με τον Παπασταθόπουλο μπορού-
με να πούμε ότι έχουν εξασφαλισμένη
θέση, αν πουληθεί ο Σισέ. Ο Μπουχα-
λάκης με τον Μασούρα δεν έχουν, μετά
την έλευση τόσων παικτών, ενώ ανα-
μένεται και ο Πορτογάλος Πίτσι της

Μπενφίκα, 17 φορές διεθνής, και ο
Μαυριτανός Καμαρά του Άρη. Ο Κώ-
στας Φορτούνης δεν υπολογίζεται από
τον Μαρτίνς και ψάχνει μεταγραφή. 

Το αυτό και στον ΠΑΟΚ. Αγόρασε
μόνο ξένους. Γύρισε ο Λάμπρου από
τον ΟΦΗ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι
θα παραμείνει. Στο μεταξύ ήρθαν τό-
σοι ξένοι. Έφυγε και ο Πασχαλάκης,
ο μοναδικός Έλληνας σε ένα από τα
τέσσερα ντέρμπι με τον Άρη την πε-
ρασμένη σεζόν. Θέση στη βασική εν-
δεκάδα μπορεί να έχουν ο νεοαπο-
κτηθείς από τον ΠΑΣ Γιάννινα Γιάν-
νης Κάργας και ο Λευτέρης Λύρα-
τζης ως δεξί μπακ. Ουδείς άλλος,

μιας και ο Μιχαηλίδης είναι τραυμα-
τίας. 

Το αστείο της όλης υπόθεσης είναι
πως στα χρόνια της πανδημίας οι ομά-
δες συμφώνησαν, μιας και μειώθηκε η
αγοραστική τους δύναμη, να κάνουν
στροφή τις ακαδημίες τους. Δεν προ-
ώθησαν ούτε έναν στην πρώτη ομάδα.
Αγοράζουν παίκτες ίδιας ηλικίας από
την Πορτογαλία κυρίως.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
την προσεχή σεζόν 
ζήτημα να έχουν δύο
Έλληνες βασικούς 
στην ενδεκάδα τους

Αφελληνισμός…

ΟΛΥΜΠΙΑΚOΣ
OΝΟΜΑ ΗΛΙΚIΑ ΕΘΝΙΚOΤΗΤΑ ΘEΣΗ

Φίλιπ Ζινκερνάγκελ ..............28 .......................Δανός ..............................μέσος

Γκονζάλο Άβιλα......................24 ......................Ισπανός ......................αμυντικός

Ντένις Αλίγιαγκιτς ................19......................Κροάτης ....................επιθετικός

Πέπε ......................................25...................Πορτογάλος..........................μέσος

Νίκολα Τσούμιτς ....................24......................Κροάτης ....................επιθετικός

Ρούμπεν Σεμέδο ....................28...................Πορτογάλος ..................αμυντικός

Γιάννης Μασούρας ................26......................Έλληνας ......................αμυντικός

Μάξι Λοβέρα ..........................23 ...................Αργεντινός ..................επιθετικός

Αχμέτ Χασάν ..........................28.....................Αιγύπτιος ....................επιθετικός

Λεονάρντο Κούτρης ..............27......................Έλληνας ......................αμυντικός

Αλέξανδρος Νικολιάς ............26......................Έλληνας ............................μέσος

ΠΑΟΚ
OΝΟΜΑ ΗΛΙΚIΑ ΕΘΝΙΚOΤΗΤΑ ΘEΣΗ
Τιάγκο Ντάντας ......................22...................Πορτογάλος..........................μέσος
Γιάννης Κάργας......................28......................Έλληνας ......................αμυντικός
Αντρέ Ρικάρντο ......................22...................Πορτογάλος..........................μέσος
Ράφα Σοάρεζ ..........................28...................Πορτογάλος ..................αμυντικός
Ιβάν Νάσμπεργκ ....................26 ....................Νορβηγός ....................αμυντικός
Νικολάς Κουαλιάτα ................23 ................Ουρουγουανός ......................μέσος
Γιοάν Σάστρε ..........................25 ......................Ισπανός ......................αμυντικός
Νίκα Νινούα ..........................23 ...................Γεωργιανός..........................μέσος
Ντομινίκ Κοτάρσκι ................22......................Κροάτης ..........τερματοφύλακας
Λάζαρος Λάμπρου ..................24 .....................Έλληνας ....................επιθετικός
Γιάννης Κωνσταντέλιας..........19......................Έλληνας ............................μέσος
Γιώργος Βρακάς ....................21......................Έλληνας ............................μέσος



ΟΓιάννης Αντετοκούνμπο προ-
πονείται με τον αδερφό του

Άλεξ στο ΣΕΦ, φορώντας σορτσάκι
της Εθνικής. Το ερώτημα, ωστόσο,
είναι αν θα τον αφήσουν οι Μιλ-
γουόκι Μπακς να φορέσει και τη
φανέλα της Εθνικής στο EuroBas-
ket 2022, τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Η «επίσημη αγαπημένη» κληρώ-
θηκε στον 3ο όμιλο με αντιπάλους
τις Κροατία, Εσθονία, Ιταλία, Ου-
κρανία και Μεγάλη Βρετανία. Σε
ανάρτησή του ο Αντετοκούνμπο
περισσότερο περιέπλεξε τα πράγ-
ματα παρά τα ξεδιάλυνε όσον αφο-
ρά τη συμμετοχή του. Σχετικά, πό-
σταρε στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Instagram: «Εξαιρετική
προπόνηση με τον μικρό μου αδερ-
φό. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη
απόφαση. Όχι μόνο η απόφαση εί-
ναι μεγάλη, αλλά και πώς θα τη δια-

χειριστούμε και πώς θα λειτουργή-
σουμε. Οπότε συνεχίζουμε να συ-
ζητάμε. Θα βρούμε την καλύτερη
οδό για να προχωρήσουμε, να υπο-
στηρίξουμε και να πάρουμε την

απόφαση». Και όποιος κατάλαβε,
κατάλαβε. Ο νέος προπονητής της
Εθνικής μας Δημήτρης Ιτούδης
εξέφρασε την… αισιοδοξία του,
αλλά όχι βεβαιότητα.

Καλύτερα μπλε φανέλα παρά μπλε σορτς Πρόταση γάμου 
και… γκόοολ

Στο ματς Μπόκα Τζούνιορς - Τίγκρε αντιστρά-
φηκαν οι ρόλοι. Η κοπέλα γονάτισε και έκανε
πρόταση στον καλό της με ένα δαχτυλίδι. Ο νεα-
ρός δέχτηκε, αλλά αντί να προσέχει την κοπέλα
του και το δαχτυλίδι, κοιτούσε στον αγωνιστικό
χώρο μήπως και μπει κανένα γκολ και το χάσει!
Η συμπεριφορά του ήταν για… απόσυρση της
πρότασης, αλλά υπερίσχυσε ο έρωτας.

ΑΕΚ: Πήρε Γκατσίνοβιτς, 
χάνει Κριχόβιακ

Όταν ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να πληρώ-
σει ρήτρα αγοράς περί τα 3 εκατ. ευρώ για τον
διεθνή Σέρβο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος
έπαιξε δανεικός στο «τριφύλλι» την περα-
σμένη σεζόν, παρενέβη η ΑΕΚ και τον έκανε
δικό της. Η αγορά του Γκατσίνοβιτς αυτομά-
τως μειώνει το ενδιαφέρον της Ένωσης για
τον Πολωνό Γκρέγκορζ Κριχόβιακ, που έπαι-
ξε δανεικός στην ΑΕΚ για έξι μήνες (με
600.000 ευρώ) την περασμένη σεζόν.

Εκ των «φανατικών» 
ο πρόεδρος της Χέρτα
Το 1998, ο Κάι Μπερνστάιν ίδρυσε τον

ονομαστό σύνδεσμο φιλάθλων της Χέρτα
Βερολίνου «Harlekins Berlin 98». Περίπου

24 χρόνια αργότερα, ο 41χρονος Μπερνστάιν
είναι ο πρόεδρος του ιστορικού συλλόγου της
γερμανικής πρωτεύουσας! Στις εκλογές ψήφι-
σαν 3.040 μέλη της ομάδας και ο Μπερνστάιν
πήρε συνολικά 1.600 ψήφους, αφήνοντας πί-
σω του τον Φρανκ Στέφελ που συγκέντρωσε
1.280 ψήφους.

Κοντά στον Ράντονιτς ο Παναθηναϊκός
Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στον
Μαυροβούνιο προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Ντέγιαν
Ράντονιτς, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της
σερβικής ιστοσελίδας Telesport. Οι συζητήσεις με τον
Γιάννη Σφαιρόπουλο δεν ευδοκίμησαν, αλλά μπορεί να ήταν
και καταδικασμένες, αφού ο Έλληνας κόουτς έχει θητεύσει
στον Ολυμπιακό.

Ο Πέλκας το πήρε το κορίτσι

Τελικά, ο Δημήτρης Πέλκας το πήρε το κορίτσι με… Πατριάρχη Βαρθολομαίο και κουμπάρο στο
Φανάρι, στην Πόλη. Αφού πρώτα τον… ξύρισαν τον γαμπρό. Σύζυγός του, πλέον, είναι η Κυβέλη
Μάρδα, κόρη του πρώην υφυπουργού εξωτερικών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μάρδα. Το
μέλλον, όμως, του Δημήτρη Πέλκα στη Φενέρμπαχτσε είναι αβέβαιο, δεν φαίνεται να αρέσει στον
νέο τεχνικό, Πορτογάλο Ζόρζε Ζεσούς.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Π
αραμυθένια βάφτιση στη Βενετία για
τη δευτερότοκη κόρη του εφοπλιστή
Γιάννη Κούστα και της συζύγου του
Δήμητρας Μέρμηγκα. Ο billionaire

Έλληνας ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής Danaos
Shipping και η καλλονή σύζυγός του διοργάνω-
σαν στην πόλη των δόγηδων μια τελετή-υπερ-
παραγωγή, γεμάτη λάμψη και πολυτέλεια. Υπο-
δέχτηκαν σχεδόν 200 VIP καλεσμένους από όλο
τον κόσμο που κατέφθασαν με μισθωμένες
πτήσεις, ιδιόκτητα λίαρτζετ αλλά και πολυτελείς
θαλαμηγούς, εξασφαλίζοντάς τους XXL φιλο-
ξενία στα 5άστερα της Βενετίας, δεξιώσεις στα
πιο αστεράτα με Michelin ρεστοράν, δώρα και
εκπλήξεις.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
στην ιστορική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου των Ελλήνων, στην περιοχή Καστέλο.
Ο ναός στολίστηκε από την είσοδο μέχρι και το

ιερό με ολόφρεσκα, πανάκριβα λουλούδια που
κατέφθασαν από το εξωτερικό για τη νεοφώτι-
στη Στεφανία που χάρισε άφθονα χαμόγελα και
αγκαλιές στους προσκεκλημένους. Τα βαπτιστι-
κά της ρούχα έφεραν την υπογραφή του οίκου
μόδας Σήλια Κριθαριώτη, ενώ ο διαμαντένιος
σταυρός που της φόρεσε η νονά της Χριστιάνα
Καίσαρη ήταν φυσικά του οίκου κοσμημάτων
«Kessaris», όπως και οι μπομπονιέρες.

Ακολούθησε δεξίωση στους υπέροχους κή-
πους βενετσιάνικου παλάτσο με βασιλικό art
de la table ανάμεσα σε μπουκέτα ολάνθιστων
λουλουδιών, ορχήστρες κλασικής μουσικής
και γκεστ σταρ την Άννα Βίσση. 

Η pop star ξεσήκωσε τον κόσμο με τις επιτυ-
χίες της και έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με
κρυστάλλινη φόρμα Black Panther, δημιουρ-
γία του σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου, διακο-
σμημένη με 300.000 κρύσταλλα Swarovski,

ασορτί γάντια και παπούτσια.
Οι εορτασμοί για τη μυθική βάφτιση κράτησαν

τρεις ημέρες (24, 25 και 26 Ιουνίου) και ήταν το
κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού, αφού όλοι
όσοι παρευρέθηκαν έκαναν λόγο για ένα σκηνι-
κό απίστευτης χλιδής. Μεταξύ αυτών, η Μαριέτ-
τα Χρουσαλά με τον εφοπλιστή σύζυγό της Λέ-
οντα Πατίτσα. Με υπέροχη αέρινη δημιουργία
της Σήλιας Κριθαριώτη, η πρώην εστεμμένη γέ-
μισε τον λογαριασμό της στο Instagram με φω-
τογραφίες από την τελετή.

Τη διοργάνωση και επιμέλεια του project είχε
ο διάσημος Ιταλός event planner Vincenzo Da-
scanio, έχοντας το ελεύθερο από το ζεύγος
Κούστα να δημιουργήσει ό,τι πιο φανταστικό,
ανεξαρτήτως κόστους. Ακόμα και το προσκλη-
τήριο ήταν ένα χειροποίητο έργο τέχνης που κα-
τασκευάστηκε στην Ιταλία και παρέπεμπε σε
θρυλικές invitations μεγάλων οίκων μόδας.

Παραμυθένια 
βάφτιση στη Βενετία 

και



Μία και μοναδική!

Με διχτυωτό μίνι σύνολο και ασημί βίνιλ μπό-
τες πόζαρε η Ζωζώ Σαπουντζάκη στο σαλόνι του
σπιτιού της στην Κυψέλη το 1969, τρελαίνοντας
τον αντρικό πληθυσμό της εποχής. Τη φωτογρα-
φία-ντοκουμέντο δημοσίευσε ο Άρης Λουπά-
σης, αποκαλύπτοντας πως η show woman εμ-
φανίσθηκε με το ίδιο σύνολο στη γνωστή κωμω-
δία «Το θύμα» της Φίνος Φιλμ. «Ένα ανεπανάλη-
πτο καλλιτεχνικό φαινόμενο που παραμένει μέ-
χρι σήμερα το ίδιο λαμπερή και ενεργή και ένα
πρότυπο δύναμης, αγάπης και θέλησης για
ζωή», έγραψε.

Συγκίνηση για τη μάνα

Τη μοναχοκόρη της Αφροδίτη Λιάντου θαύμα-
σε στο θέατρο η Εβελίνα Παπούλια. Η νεαρή
ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Mam-
ma Mia», με τη διάσημη μαμά της να σχολιάζει
συγκινημένη: «Είδα την κόρη μου να χαράζει
σκηνικά τον δρόμο της με τον πιο όμορφο τρόπο!
Δεν θέλω να γράψω πράγματα που θα φανούν
υπερβολές, γιατί είμαι η μαμά της. Οπότε δεν θα
τα μοιραστώ μαζί σας αυτά που νιώθω, κρατώ
όλα τα συναισθήματα για εμένα».

Έντεκα χρόνια ευτυχισμένης
κοινής ζωής και την απόκτηση
τριών παιδιών γιόρτασαν στη
φετινή επέτειο γάμου τους η
Σταματίνα Τσιμιτσιλή και ο σύ-
ζυγός της Θέμης Σοφός. Η οικο-
δέσποινα του «Happy Day» και ο
γνωστός ποινικολόγος παραμέ-
νουν από τα πιο όμορφα ζευγά-
ρια της showbiz, με την παρου-
σιάστρια να ανακοινώνει συγκι-
νημένη: «Το πιο όμορφο ταξίδι
της ζωής μας!  25/06/11, 11
χρόνια μαζί».

Επέτειος αγάπης

Κ
αι το όνομα αυτού, Απόλλωνας! O Χρήστος Βασιλόπουλος
και η σύζυγός του Σάρα Κόνερ βάφτισαν τον μοναχογιό
τους στην Ελλάδα σε μια ρομαντική τελετή που πραγματο-

ποιήθηκε στη Μεσσηνία. Συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού, που
διαμένει μόνιμα στο Χόλιγουντ, φιλοξενήθηκαν σε πολυτελέστατο
θέρετρο της περιοχής, ενώ όσοι έδωσαν το «παρών» στα βαφτίσια
έσπευσαν να ανεβάσουν φωτογραφίες από το μυστήριο, με τον νε-
αρό νεοφώτιστο να χαρίζει χαμόγελα και φιλιά σε όλους. Οι γαλά-
ζιες μπομπονιέρες με τα αστέρια και τα βραχιολάκια-μαρτυρικά
έκλεψαν τις εντυπώσεις των καλεσμένων, με τους δύο γονείς να
δέχονται συγχαρητήρια για τον μικρό αλλά και για το καλό γούστο
τους. Ακολούθησε δεξίωση δίπλα στη θάλασσα με ελληνικά πιάτα,
ενώ το γλέντι δεν άργησε να ανάψει για τα καλά, με τον διάσημο
ηθοποιό να σέρνει τον χορό.

Στο Ηρώδειο με τον Έρικ
Μεγάλες στιγμές για τη Φιλαρέτη Κομνηνού. Η πρωταγωνίστρια
παρακολούθησε τη συναυλία της Πάτι Σμιθ στο Ηρώδειο και εί-
χε την τιμή να απολαύσει το concert μαζί με τον θρυλικό ροκά
Έρικ Μπάρντον: «Όταν ακούς και βλέπεις live το είδωλό σου
Πάτι Σμιθ στο Ηρώδειο δίπλα στον Έρικ Μπάρντον, κάτι παθαί-
νεις… πώς να το κάνουμε. Πάτι Σμιθ, είσαι λατρεία!».

Έχει ο καιρός γυρίσματα. Είκοσι ένα χρό-
νια μετά το «Κωνσταντίνου και Ελένης», ο
Χάρης Ρώμας συναντήθηκε ξανά στα πλατό
με τη Μαρία Λεκάκη και τη Καλλιρόη Μυ-
ριαγκού και η χαρά του ήταν μεγάλη: «Γύρι-
σμα και επανένωση για την τηλεταινία και
μίνι σειρά “Μαυρογιαλούρος” που θα παι-
χτεί το φθινόπωρο στον Alpha. Εγώ με βαμ-
μένο γκρι μαλλί και καρδιά γεμάτη αγάπη
για τις φίλες μου».
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Baby bloom

Επανένωση



Ο
καρκίνος του μαστού εξελίσσεται σε
μάστιγα και αποτελεί μια μεγάλη αγω-
νία για τις γυναίκες. Η ετήσια μαστο-
γραφία κρίνεται απαραίτητη από τους

γιατρούς στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο, μαζί με
τον υπέρηχο μαστού, το τεστ Παπ και τον κολπικό
υπέρηχο. Ο κ. Νικόλαος Κοτσιφόπουλος, χει-
ρουργός μαστού, μας δίνει χρήσιμα στοιχεία σε
σχέση με τη μαστογραφία και πώς θα πρέπει να τη
βλέπουν οι γυναίκες, ώστε να μην έχουν υπερβο-
λική αγωνία κάθε φορά που την κάνουν. 

Η μαστογραφία είναι η κλασική προληπτική
εξέταση κατά του καρκίνου του μαστού. Ανιχνεύει
συμπαγείς και κυστικές βλάβες καθώς και περιο-
χές με ύποπτες μικροαποτιτανώσεις. Μέχρι σή-
μερα και παρά την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολο-
γίας, η μαστογραφία παραμένει ο «χρυσός κανό-
νας» για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του μαστού.

«Σύμφωνα με τις σύγχρονες οδηγίες, οι υγιείς
και ασυμπτωματικές γυναίκες  θα πρέπει να κά-
νουν τον πρώτο μαστογραφικό έλεγχο στα 35 έτη.
Η μαστογραφία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται
κάθε δύο χρόνια μετά την ηλικία των 40 ετών και
κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 50 ετών, εκτός
εάν έχουν επιβαρυμένο κληρονομικό ή ατομικό
ιστορικό, οπότε πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Για
τις γυναίκες εκείνες που έχουν επιβεβαιωμένη
μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1 και BRCA2, τα
οποία συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού, συ-

στήνεται ετήσια μαστογραφία από τα 30. Από την
τρίτη έως την πέμπτη δεκαετία της ζωής της γυ-
ναίκας, περίοδος κατά την οποία η πυκνότητα των
μαστών είναι αυξημένη, εφόσον υπάρξει μαστο-
γραφικό εύρημα, μπορεί να ζητηθεί και μαγνητι-
κή μαστογραφία», αναφέρει ο χειρουργός μαστού

και συμπληρώνει: «Υπάρχουν πολλές δικαιολο-
γίες για να αποφύγετε τον ετήσιο έλεγχο των μα-
στών. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις δικαιολογίες
βασίζονται σε μύθους που σχετίζονται με τη μα-
στογραφία. Είναι καιρός να λάμψει η αλήθεια. Συ-
χνά κάποιες γυναίκες σκέφτονται πως αν δεν
έχουν οικογενειακό ιστορικό, δεν κινδυνεύουν
από καρκίνο του μαστού. Κι όμως, πάνω από 8
στις 10 ασθενείς με καρκίνο του μαστού δεν έχουν
οικογενειακό ιστορικό! Άρα ο προληπτικός έλεγ-
χος είναι απαραίτητος για όλες τις γυναίκες. Η εμ-
φάνιση της νόσου σε κάποιο μέλος της οικογένει-
ας -και κυρίως στη μητέρα ή την αδελφή- πιθα-
νώς σχετίζεται με γενετικά χαρακτηριστικά τα
οποία αυξάνουν τον κίνδυνο». 

Ένας δεύτερος μύθος θέλει τη μαστογραφία να
έχει πολλή ακτινοβολία και να μπορεί να βλάψει
την υγεία της γυναίκας. 

«Η μαστογραφία έχει λιγότερη ακτινοβολία από
όση έχει ένα υπερατλαντικό αεροπορικό ταξίδι.
Καμία δεν θα έλεγε όχι σε ένα ταξίδι, γιατί να πει
όχι σε μια σωτήρια εξέταση;», αναφέρει ο ειδικός. 
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Πώς θα πρέπει να τη βλέπουν 
οι γυναίκες, ώστε να μην έχουν
υπερβολική αγωνία κάθε φορά 
που την κάνουν

Ο φόβος των ευρημάτων
Ο τρίτος μύθος αφορά τον φόβο των γυ-
ναικών για κάποιο εύρημα. Οι περισσό-
τερες από τις βλάβες που εντοπίζονται
κατά τον προληπτικό έλεγχο είναι κα-
λοήθεις. Ακόμη όμως και αν πρόκειται
για καρκίνο, το να εντοπιστεί και να αν-
τιμετωπιστεί έγκαιρα είναι σωτήριο.
Ο τέταρτος μύθος θέλει τη μαστογρα-
φία να είναι μια διαδικασία επώδυνη.
«Η μαστογραφία δεν πονά, απλώς μπο-
ρεί να προκαλέσει μια δυσφορία. Η
εξέταση διαρκεί πολύ λίγο και η δυ-
σφορία ακόμη λιγότερο. Για τις γυναί-
κες που έχουν μεγάλη ευαισθησία και
μικρή αντοχή στη δυσφορία, ένα απλό
παυσίπονο μπορεί να βοηθήσει. Επί-
σης, ο τεχνολόγος που διενεργεί την
εξέταση μπορεί να κάνει την εμπειρία
της μαστογραφίας πιο άνετη», καταλή-
γει ο κ. Κοτσιφόπουλος. 

Νικόλαος Κοτσιφόπουλος,
χειρουργός μαστούΜύθοι και αλήθειες 

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ



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)
Μια τάση υπερβολής θα υπάρξει σήμερα,
όταν μάλιστα θα ασχοληθείτε με οικογενει-
ακές υποθέσεις ή κάποιο ακίνητό σας. Είναι
η στιγμή που δεν πρέπει να καλλιεργήσετε
τον εγωισμό σε σχέσεις αλλά και σκέψεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, η επικοι-
νωνία σας σήμερα θα χάσει το μέτρο και ίσως
να είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να κάνετε
ένα βήμα πίσω, όταν κάτι δεν σας προκαλεί
συναισθήματα χαράς. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οικονομικά θέματα θα σας δημιουργήσουν
την πεποίθηση ότι θα ολοκληρωθούν όπως
ακριβώς θέλετε. Είναι μια καλή στιγμή για
να κάνετε μια υπερβολική κίνηση, που θα
μαρτυρά τα συναισθήματά σας, στο πρόσω-
πο που αγαπάτε.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, ο Ήλιος που βρί-
σκεται στο δικό σας ζώδιο δέχεται μια όψη
υπερβολής από τον Δία, κάτι που θα σας δη-
μιουργήσει την αίσθηση της ευφορίας, αλλά
και της απροσεξίας, σε θέματα που αφορούν
τα επαγγελματικά σας, αλλά και τη γενικότε-
ρη κοινωνική σας εικόνα.

Λέων
(23/7-22/8)
Προετοιμαστείτε για την αυριανή Νέα Σελή-
νη, που σίγουρα θα σας δημιουργήσει την αί-
σθηση της εσωτερικής αναζήτησης, των σκέ-
ψεων και συναντήσεων, που καλό είναι να
έχουν μια παρασκηνιακή χροιά. Και αυτό το
αναφέρω, γιατί καλό είναι να μην εκτεθείτε
στα μάτια των άλλων, όταν για κάτι δεν είστε
ακόμη έτοιμοι. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι μια χρονική στιγμή που θα θέσετε τα
νέα σας σχέδια, κάτι που θα σας ευνοήσει στο
μέλλον, κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο.
Το διάστημα αυτό θα έρθετε πιο κοντά με
πρόσωπα που έχετε ίδια φιλοσοφικά και
πνευματικά ζητούμενα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Δίας απέναντί σας μάλλον θέλει να σας
βρει συνοδοιπόρους και δυνατούς συμμά-
χους. Βέβαια, θα τους χαρακτηρίζει από τη
μια η υπερβολή και από την άλλη μια εγωιστι-
κή συμπεριφορά.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σας διακρίνει μια γενικότερη αναστάτωση
αυτή την περίοδο, όταν μάλιστα έχετε και κά-
ποια θέματα, εργασιακά ή υγείας, που ήδη
σας έχουν ταλαιπωρήσει.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η προσωπική σας ζωή έχει γίνει πολύ έντονη
για εσάς, όταν μάλιστα αυτό το καλοκαίρι δεν
θα σας αφήσουν οι πλανητικοί συνδυασμοί
να νιώσετε μόνοι και… συναισθηματικά αδι-
κημένοι.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μία μέρα πριν από τη Νέα Σελήνη που θα
συμβεί στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το
δικό σας, θα έχετε την πεποίθηση ότι οι σχέ-
σεις σας θα ολοκληρωθούν με τον τρόπο που
εσείς επιθυμείτε. Συμβουλή μου είναι να μη
βλέπετε τα πράγματα μέσα από τις δικές σας
συναισθηματικές ανάγκες, γιατί μπορεί να
απογοητευτείτε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Καιρός για ξεκούραση και κάποιες αποδρά-
σεις που θα σας δημιουργήσουν την αίσθηση
των νέων καταστάσεων στη ζωή σας. Φροντί-
στε να πάρετε τις μικροχαρές που σας προ-
σφέρονται, χωρίς να σας δημιουργούνται τύ-
ψεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια πολύ καλή ημέρα για να κάνετε κάποιες
υπερβολές που αφορούν τα αγαπημένα σας
πρόσωπα και γενικότερα τους ανθρώπους
που σας δημιουργούν όμορφα συναισθήμα-
τα. Ίσως να δεχθείτε ή να προσφέρετε εσείς
κάποιο όμορφο δώρο.
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Σήμερα, ο Ήλιος σχηματίζει μια απαιτητική όψη
με τον Δία. Βέβαια ο Δίας, όσο άσχημα και να
βλέπει τον Ήλιο μας, δεν θα προκαλέσει πόνο. Η
υπεραισιοδοξία που ίσως να προκληθεί μπορεί να

μας απομακρύνει από τα ηθικά μας κίνητρα. Αυτό που
πρέπει να κάνουμε όταν ο Δίας βλέπει αρνητικά τον Ήλιο
και τον ωροσκόπο μας είναι να γινόμαστε πιο
συντηρητικοί στα οικονομικά, στην υπερφαγία, όπως
επίσης να αποφεύγουμε την αλόγιστη και επικίνδυνη
συμπεριφορά. Τα ζώδια που επηρεάζονται είναι Καρκίνος,
Κριός, Ζυγός και Αιγόκερως του πρώτου δεκαημέρου.



Π
υρετώδεις είναι οι προετοιμασίες
στην Αθήνα για το πιθανό, πλέον, εν-
δεχόμενο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
να «τραβήξει τη σκανδάλη», θέτοντας

ζήτημα «παράνομης κατοχής και στρατιωτικο-
ποίησης των ελληνικών νησιών» στη Σύνοδο
Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οι εκτιμήσεις για το επόμενο βήμα του
Τούρκου προέδρου διίστανται. Όλοι, όμως,
συμφωνούν ότι η συγκυρία είναι κρίσιμη και
ότι εάν το πράξει ο κ. Ερντογάν, τότε θα μιλάμε
πλέον για σοβαρή διπλωματική κλιμάκωση εκ
μέρους της Άγκυρας, που εκ των πραγμάτων
θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις. 

Η χώρα μας, εκτός από τα ισχυρότατα νομικά
«όπλα» που διαθέτει, θα κληθεί να αναδείξει και
την πολιτική πτυχή του ζητήματος στις σύμμα-
χες χώρες και δυνάμεις, πιέζοντάς τες να εγκα-
ταλείψουν την πάγια τακτική του Πόντιου Πιλά-
του και να πάρουν άμεση και ξεκάθαρη θέση
απέναντι στον αναθεωρητισμό του Ερντογάν.
Διότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδεχθεί σε
καμία περίπτωση τη νομιμοποίηση μιας απαίτη-
σης η οποία οδηγεί νομοτελειακά σε απώλεια
εθνικού εδάφους. 

Μπορεί σήμερα, με φόντο τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία, οι σύμμαχοι να είναι θορυ-
βημένοι για τους ευρύτερους κινδύνους που
εγκυμονεί ο ρωσικός αναθεωρητισμός, μπορεί
να δυσφορούν με το παζάρι Ερντογάν ώστε να
δώσει το πράσινο φως για την ένταξη Σουηδίας
και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά επί της ουσίας
δεν έχουν μετακινηθεί από την προσπάθειά
τους να μη διαταραχθεί η βασική αποστολή της
Τουρκίας, που δεν είναι άλλη από την ανάσχε-

ση του κινδύνου της σοβιετικής απειλής στη
Μαύρη Θάλασσα. 

Εάν ο Τούρκος πρόεδρος καταφύγει στην
πρόκληση της αποστρατιωτικοποίησης των ελ-
ληνικών νησιών, τότε ο πρωθυπουργός θα πα-
ρουσιάσει στους συμμάχους αποδείξεις και
ντοκουμέντα του τουρκικού αναθεωρητισμού,
της έκτασης με την οποία αυτός εκδηλώνεται
στο Αιγαίο αλλά και των κινδύνων που υποκρύ-
πτει για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Το «κλειδί» είναι να ενεργοποιηθούν τα νατοϊ-
κά ανακλαστικά. Και αυτό μπορεί να συμβεί μό-
νο αν γίνει σαφές ότι τα παιχνίδια του Ερντογάν
τον μόνο στόχο που διευκολύνουν είναι τη δια-
καή επιδίωξη της Μόσχας να πληγεί η σταθερό-
τητα στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Όπως όλα δείχνουν, και αν πιστέψει κανείς
τα τουρκικά ΜΜΕ που προαναγγέλλουν με βε-
βαιότητα παρέμβαση Ερντογάν για αποστρα-
τιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, οι σύμ-
μαχες χώρες και δυνάμεις πρέπει να βάλουν
τον δάκτυλο εις τον τύπον των ήλων: Να συνει-
δητοποιήσουν μια και καλή ότι ο μόνος που
επωφελείται από τον τουρκικό επεκτατισμό
είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και οι σχεδιασμοί του
Κρεμλίνου. 

Στη μεγάλη εικόνα, η οποία έχει αυτονόητη
σημασία, το κρίσιμο ερώτημα που μένει να
απαντηθεί είναι τι ακριβώς θα συμβεί αν η Σύνο-
δος Κορυφής του ΝΑΤΟ καταλήξει σε «ναυάγιο»
τόσο ως προς την προοπτική Σουηδίας και Φιν-
λανδίας να ενταχθούν στις τάξεις του Βορειοατ-
λαντικού Συμφώνου όσο και στα υπόλοιπα πιο
«διμερή» ζητήματα που χωρίζουν αυτήν τη στιγ-
μή την Άγκυρα και την Ουάσιγκτον, όπως για πα-

ράδειγμα το θέμα της προμήθειας νέων F-16 για
την τουρκική Αεροπορία και η αναβάθμιση πα-
λαιοτέρων αεροσκαφών σε διαμόρφωση Viper. 

Ο Ερντογάν προσέρχεται σήμερα στη Μαδρί-
τη χωρίς καμία ενθαρρυντική ένδειξη για το
πολυπόθητο ραντεβού με τον Αμερικανό πρό-
εδρο Μπάιντεν.

Κυρίαρχη εκτίμηση δυτικών αξιωματούχων
είναι ότι, αν υπάρξει «ναυάγιο» στην ισπανική
πρωτεύουσα, τότε ο Τούρκος πρόεδρος θα κλι-
μακώσει κι άλλο την αντιπαράθεσή του με τη
Δύση. Ήδη, έχει προαναγγείλει έρευνες στην
κυπριακή ΑΟΖ για τα μέσα Ιουλίου. Αν επιλέξει
να κλιμακώσει τις απειλές και στο πεδίο προς το
Αιγαίο, τότε οι σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας θα οδη-
γηθούν σε νέες τριβές. 

Επιπρόσθετα, σε αυτή την περίπτωση, θα ξε-
σπάσει «κόντρα» μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ, καθώς η
δεύτερη είναι υποχρεωμένη να στηρίξει κρά-
τος-μέλος της του οποίου τα σύνορα απειλούν-
ται. Επίσης, πλέον, υπάρχει και η αμυντική
συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας, όπου η όποια αν-
τιπαράθεση θα λάβει άλλη διάσταση, μιας και η
Γαλλία είναι χώρα και του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και
θα έρθει και αυτή σε ευθεία -ίσως και ένοπλη-
σύγκρουση με άλλη χώρα της Βορειοατλαντι-
κής Συμμαχίας. 

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι μια κίνηση κλιμά-
κωσης στο πεδίο εκ μέρους του Ερντογάν θα
σημάνει την αρχή του τέλους ή και το τέλος του
ΝΑΤΟ, τουλάχιστον με τη μορφή που το γνωρί-
ζουμε μέχρι σήμερα. 

Συνεπώς, αν ο Τούρκος πρόεδρος τραβήξει το
σκοινί, μοιραία έχει φθάσει η ώρα να αποφασί-
σει το ΝΑΤΟ αν θα βάλει απέναντί του ολόκληρη
την Ευρώπη ή την Τουρκία. 
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έναντι του αναθεωρητή Ερντογάν 
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