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Ι
σως κάποιοι να πιστεύουν ότι ο λαός έχει ασθενή
μνήμη. Ίσως. Όμως, η δημοσιογραφία κρατάει τε-
φτέρι και σημειώνει. Και τα γραπτά μένουν.  Θέλετε
μήπως να σας θυμίσουμε ποιος φώναζε περιχαρής

«go back, κυρία Μέρκελ, go back, κυρίες και κύριοι
της συντηρητικής νομενκλατούρας της Ευρώπης» και
όταν έγινε πρωθυπουργός έλεγε σε συνέντευξή του
στον ΑΝΤ1 για την Άνγκελα Μέρκελ ότι «είναι μια πολι-
τικός που έχει συναίσθηση της ευθύνης και παρότι εί-
ναι στο κεντροδεξιό κόμμα, είναι ανοιχτόμυαλη, όπως
φάνηκε από τη στάση της στο Προσφυγικό»; 

Ποιος έλεγε από το Ηράκλειο της Κρήτης ότι «εμείς
θα βαράμε το νταούλι και αυτές (σ.σ.: οι αγορές) θα χο-
ρεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί τον ζουρνά για να χο-
ρεύουμε εμείς σε όποιον σκοπό αυτές θέλουνε. Θα

παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλη»; Και
αμέσως μετά, όταν βγήκε κυβέρνηση, έκλεισε τις τρά-
πεζες και ο κόσμος κρεμιόταν από τα ΑΤΜ για 60 ευρώ; 

Ποιος πολιτικός αρχηγός έλεγε ότι «η μόνη εναλ-
λακτική και σωτήρια πρόταση είναι η κατάργηση με
έναν νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφί-
σατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξα-
θλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμη μεγαλύτε-
ρη ύφεση»; Και ποιος τον Ιούλιο του 2015 σε συνέν-
τευξη στον ραδιοσταθμό Στο Κόκκινο δήλωνε πως
«δεν είπα εγώ ότι μπορούν να σκιστούν τα μνημόνια
με έναν νόμο»; 

Μπορούμε άραγε να ξεχάσουμε ότι «όσο υπάρχει
ΣΥΡΙΖΑ, πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν θα
γίνει στην Ελλάδα, εκτός και αν πάνε να τους κάνουν

σε καμιά άλλη χώρα. Να δούμε πώς θα έρθουν να
τους εκτελέσουν»; Πώς να το ξεχάσεις, αφού επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ έγιναν οι περισσότεροι πλειστηριασμοί πρώτης
κατοικίας;

Αν δεν μας απατά η μνήμη μας, όλα τα παραπάνω
ανήκουν στον... Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα εμ-
φανίζεται σαν να έχει έρθει από κάποιον άλλον πλα-
νήτη. «Υπάρχουν τριών ειδών ψέματα: τα ψέματα, τα
αναθεματισμένα ψέματα και οι στατιστικές», όπως
πολύ εύστοχα έλεγε ένας πρώην πρωθυπουργός της
Βρετανίας, ο Μπέντζαμιν Ντισραέλι. Στη διακυβέρνη-
ση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (διότι ήταν μαζί του και ο... στρα-
τηγός Πάνος, να μην τον λησμονούμε και αυτόν) ζήσα-
με αναθεματισμένα ψέματα, αλλά ευτυχώς έχουμε
μνήμη ελέφαντα. 
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Οι άνθρωποι έκαναν 
το ψέμα... επιστήμη και

τώρα ζητούν 
να επιστρέψουν για 
να αποτελειώσουν 
την καταστροφή 



Μ
πορεί τα σενάρια για τον
χρόνο των εκλογών να δί-
νουν και να παίρνουν, ωστό-
σο το μόνο σίγουρο, όποτε

και αν στηθούν οι κάλπες, είναι τα πρόσω-
πα που θα σηκώσουν το βάρος της προ-
εκλογικής περιόδου.

Άλλωστε πρόκειται για μια κρίσιμη ανα-
μέτρηση από τη στιγμή που με το σύστημα
της απλής αναλογικής δύσκολα θα βγει
κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα που θα συγ-
κεντρώσει, πάντως, το κάθε κόμμα θα
αποτελέσει την αφετηρία για τις εκλογές
που πιθανότατα θα ακολουθήσουν αμέ-
σως και για αυτό τον λόγο τα ποσοστά ανα-
μένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. «Σε
όλες τις προεκλογικές περιόδους λέμε
πως δεν περισσεύει κανείς. Τώρα αυτό εί-
ναι πιο επιτακτικό από ποτέ», σημείωναν
χαρακτηριστικά τα κομματικά στελέχη.

Μαξίμου και Πειραιώς βρίσκονται σε
ανοιχτή γραμμή, προκειμένου να προ-
γραμματιστούν οι περιοδείες κυβερνητι-
κών στελεχών και βουλευτών που ήδη
βρίσκονται σε εξέλιξη όπως και η κατάρ-
τιση των ψηφοδελτίων, η οποία συνεχίζε-
ται. Παράλληλα στο επίκεντρο βρίσκονται
και οι κυλιόμενες μετρήσεις που διενερ-
γούνται, με τα αποτελέσματα να αναλύον-
ται διεξοδικά.

Στην πρώτη γραμμή
Βασικό ρόλο στον σχεδιασμό των εκλο-

γών θα έχει ο διευθυντής του πρωθυ-
πουργικού γραφείου Γρηγόρης Δημη-
τριάδης. Πρόκειται για τον στενότερο συ-
νεργάτη του πρωθυπουργού, που βρίσκε-
ται συνεχώς δίπλα του από τη στιγμή που
ανακοίνωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης

θα διεκδικήσει την προεδρία της ΝΔ. Είναι
ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα που εμπι-
στεύεται απόλυτα ο πρωθυπουργός, ενώ
χαίρει της εκτίμησης των βουλευτών και
των στελεχών του κόμματος, γεγονός που
επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και στο συνέ-
δριο της ΝΔ.

Κάλπες χωρίς τον Θανάση Νέζη δεν
μπορούν να στηθούν, λένε «γαλάζια» κομ-
ματικά στελέχη, τονίζοντας με αυτό τον
τρόπο την απόλυτη σύνδεση που έχει με
τις εκλογικές διαδικασίες. Πρόκειται για
το πρόσωπο που γνωρίζει καλύτερα από
όλους την ανθρωπογεωγραφία της ΝΔ και
έχει δώσει τους περισσότερους αγώνες
στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν
ήταν, άλλωστε, τυχαία η ανάρτηση του
Γρηγόρη Δημητριάδη για τη συνεργασία
του με τον Θανάση Νέζη μόλις ολοκληρώ-
θηκαν οι εργασίες του συνεδρίου: «Με
ρωτάνε συχνά εάν μπορώ να μετρήσω τις
μάχες που έχουμε δώσει παρέα με τον Θα-
νάση Νέζη. Απαντώ ότι σκέφτομαι μόνο τις
επόμενες, που θα είναι ακόμα πολλές».

Στην Πειραιώς, η ομάδα ανανεώθηκε με
την εκλογή του Παύλου Μαρινάκη στη θέ-
ση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτρο-
πής, ο οποίος μαζί με τον γενικό διευθυν-
τή Γιάννη Μπρατάκο και τον γραμματέα
Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη οργώ-
νουν συνεχώς τη χώρα, συνομιλούν με
τους πολίτες και τους εργαζόμενους, ανα-
δεικνύοντας το κυβερνητικό έργο.

Κομβικός είναι ο ρόλος του υφυπουρ-
γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θόδωρου
Λιβάνιου, ο οποίος στις συσκέψεις που
πραγματοποιούνται στο Μαξίμου αναλύει
τα δημοσκοπικά ευρήματα. Ο ίδιος χαρα-
κτηρίζει τις δημοσκοπήσεις ως «φωτο-
γραφία της στιγμής» και εστιάζει περισ-
σότερο στα ποιοτικά στοιχεία των μετρή-
σεων της κοινής γνώμης παρά στη διαφο-
ρά μεταξύ των κομμάτων. «Να ακούσεις
αυτό που ζητά ο πολίτης. Αυτό έκανε η ΝΔ
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να σχε-
διάσει την πρώτη θητεία που ολοκληρώ-

νεται, αυτό θα κάνει και τώρα, για το χτίσι-
μο της δεύτερης», ανέφερε πρόσφατα ο
Θόδωρος Λιβάνιος.

Όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές
θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη η παρου-
σία του επικοινωνιακού επιτελείου, στο
οποίο αναμένεται να ενταχθεί και ο Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης στην περίπτωση που
επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που τον
θέλουν να είναι υποψήφιος στο Επικρα-
τείας και να παίρνει κατά την προεκλογική
περίοδο τη θέση του Γιάννη Οικονόμου,
προκειμένου ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος να μπορέσει να διεκδικήσει την επα-
νεκλογή του στη Φθιώτιδα.

Φρένο από το Μαξίμου
Το Μαξίμου με συνεχείς παρεμβάσεις

του προσπαθεί να βάλει φρένο στην εκλο-
γολογία ρίχνοντας τους τόνους, ωστόσο,
αντιλαμβάνονται πλέον πως δύσκολα θα
βγουν εκτός πολιτικής ατζέντας οι συζη-
τήσεις για τον χρόνο που θα στηθούν οι
κάλπες. «Κάθε φορά που ξεκινά ο τελευ-
ταίος χρόνος διακυβέρνησης, το κλίμα εί-

ναι προεκλογικό. Από την άλλη πλευρά,
αυτά που είχε να πει ο πρωθυπουργός τα
είπε. Δεν είχε να πει κανείς κάτι παραπά-
νω αυτή την περίοδο», δήλωσε στον ΣΚΑΪ
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παράλληλα
ο Γιάννης Οικονόμου όταν ρωτήθηκε αν ο
πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την ημε-
ρομηνία των εκλογών προς τα τέλη του
καλοκαιριού απάντησε με δόση χιούμορ:
«Να πάτε όποτε θέλετε διακοπές, όποτε
είναι καλύτερο για εσάς και τις οικογένει-
ές σας». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα
γυρίσει από τις διακοπές του μέσα με τέλη
Αυγούστου.
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Η ομάδα της Πειραιώς
«οργώνει» συνεχώς τη χώρα,
συνομιλεί με τους πολίτες 
και τους εργαζομένους,
αναδεικνύοντας το
κυβερνητικό έργο

Τα πρόσωπα που
θα σηκώσουν 
όλο το βάρος 
των εκλογών

Γρηγόρης Δημητριάδης

Παύλος Μαρινάκης

Στέλιος Κονταδάκης Κυριάκος Πιερρακάκης 

Γιάννης Μπρατάκος Θανάσης Νέζης

Θόδωρος Λιβάνιος
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Κ
ρίσιμη για την υπό διαμόρφω-
ση νέα αρχιτεκτονική ασφά-
λειας που προωθεί η Δύση
έναντι εχθρικών χωρών, όπως

η Ρωσία, αλλά και των επιτήδειων ουδέτε-
ρων, όπως η Κίνα, αναμένεται η διήμερη
Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που ξεκινά
το πρωί τις εργασίες της στη Μαδρίτη,
έχοντας στην ατζέντα το Ουκρανικό. 

Ζητήματα όπως το νέο δόγμα ασφάλει-
ας για την επόμενη 10ετία, η προοπτική
ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας στη
Συμμαχία, η αύξηση του αμυντικού bud-
get αλλά και η αναδιάταξη των νατοϊκών
δυνάμεων στην Ευρώπη, με επίκεντρο την
ενίσχυσή τους στις χώρες της Βαλτικής,
που έχουν στην εθνική τους περίμετρο τον
ρωσικό επεκτατισμό, συγκροτούν μια πο-
λύ βαριά ατζέντα στους ηγέτες των 30
κρατών-μελών του Βορειοατλαντικού
Συμφώνου. Υψηλόβαθμες πηγές της Συμ-
μαχίας σημειώνουν πως η επιβεβαίωση -
στην πράξη και όχι στη θεωρία- της συνο-
χής και της ενότητας της Συμμαχίας απο-
δεικνύεται εκ των ων ουκ άνευ, ειδικά την
ώρα που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
συνεχίζεται.

Δακτυλοδεικτούμενη η Τουρκία
Σε αυτό το περιβάλλον και με τα σημαν-

τικότερα ζητήματα της Συνόδου ανοιχτά -
πραγματικότητα που προκαλεί δυσανεξία
στα ηγετικά κλιμάκια της Συμμαχίας- Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν κάθισαν ύστερα από 3 μήνες και κάτι
ξανά στο ίδιο τραπέζι στο πλαίσιο του δεί-
πνου που παρέθεσε προς τιμήν των ηγε-
τών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ ο Ισπα-
νός μονάρχης Φίλιππος ΣΤ’. Πάντως, ο
Ερντογάν, ο οποίος είχε φτάσει νωρίτερα
χθες στη Μαδρίτη για την τετραμέρη με τον
ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και τις
ηγεσίες Σουηδίας και Φινλανδίας, είχε
φροντίσει να δυναμιτίσει εκ νέου το κλίμα,
καθώς προτού μπει στο αεροπλάνο που θα
τον μετέφερε στην ισπανική πρωτεύουσα
επετέθη εκ νέου κατά του Έλληνα πρωθυ-
πουργού και της χώρας μας. «Δεν είναι
δυνατόν να έχω διμερή συνάντηση με τον
κ. Μητσοτάκη. Είχαμε προγραμματίσει μια
υψηλού επιπέδου στρατηγική συνάντηση
με την Ελλάδα, την ακύρωσα. Δεν μπορεί
να γίνει πια, έχει τελειώσει. Κλείσαμε αυτή
την πόρτα. Έπειτα από αυτό θα συμμαζευ-
τούν οι Έλληνες», ισχυρίστηκε ο Τούρκος
πρόεδρος, ο οποίος σε έναν κεκαλυμμένο,

πλην όμως ωμό, εκβιασμό κατά της Συμ-
μαχίας διερωτήθηκε κατά πόσον το ΝΑΤΟ
αντέχει να χάσει μια δύναμη σαν την Τουρ-
κία. Εξάλλου, ο κ. Ερντογάν, παραμονές
μιας πιθανής συνάντησής του με τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, επέμεινε
πως με τη βοήθεια των αμερικανικών βά-
σεων στη χώρα μας η Ελλάδα υποθάλπει
γκιουλενιστές.

Υπό αυτό το πρίσμα μένει να αποφασίσει
ο Ερντογάν πώς θα επιλέξει να κινηθεί κα-
τά το προσεχές διήμερο στη Μαδρίτη, κα-
θώς υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές
τονίζουν πως «η μπάλα είναι στο γήπεδό

του, αυτός θα αποφασίσει αν θα αναμασή-
σει τις γνωστές παράλογες και ανιστόρη-
τες αιτιάσεις του εντός της ολομέλειας της
Συνόδου ή θα αρκεστεί σε κάποιες αιχμές
στα διμερή ραντεβού του», κάτι που, όπως
ξεκαθαρίζεται, είναι ουσιωδώς διαφορε-
τικό ζήτημα και σε κάθε περίπτωση πολύ
μακριά σε ένταση και σημασία απ’ ό,τι
απειλούσε τα προηγούμενα 24ωρα. 

Mε πολιτικά και ιστορικά επιχειρήματα
Μολονότι τα ίδια πρόσωπα θεωρούν

μάλλον αναξιόπιστες τις από καιρού εις
καιρόν απειλές του Τούρκου προέδρου,

ταυτίζοντάς τες τις περισσότερες φορές
με μια προσπάθεια της τουρκικής κυβέρ-
νησης να συνεγείρει το εσωτερικό της, ξε-
καθαρίζουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα είναι έτοιμος να απαντήσει άμεσα και
εμπεριστατωμένα, με νομικά, πολιτικά και
ιστορικά επιχειρήματα σε όποια προβο-
κάτσια και αν στήσει ο Τούρκος πρόεδρος.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται,
μεταξύ άλλων, να αναφερθεί από τα όσα
απαράδεκτα και επικίνδυνα εμπεριέχει το
δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» έως τις
σχεδόν καθημερινές υπερπτήσεις, το ca-
sus belli, τις εμπρηστικές αναφορές υψη-
λόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων, το
τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη συνεχή ερ-
γαλειοποίηση του Μεταναστευτικού κατά
παράβαση της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας
του 2016. «Τίποτε δεν πρόκειται να μείνει
αναπάντητο», σχολιάζει ανώτερη κυβερ-
νητική πηγή.

Μάλιστα, σύμφωνα με στενούς συνερ-
γάτες του πρωθυπουργού, η χώρα μας
στηρίζει τις υποψηφιότητες της Σουη-
δίας και της Φινλανδίας, καθώς, όπως
εκτιμά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
η ένταξή τους θα ενισχύσει τη Συμμαχία.
Σημειώνουν, δε, με νόημα σε μια απο-
στροφή κυβερνητικών στελεχών που
φαίνεται να «φωτογραφίζει» την Τουρ-
κία ότι «όταν υπάρχει σύρραξη στην
καρδιά της Ευρώπης, το τελευταίο πράγ-
μα που χρειάζεται η περιοχή είναι έντα-
ση σε άλλα σημεία της». 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ορόσημο 
η Μαδρίτη για 

τα Ελληνοτουρκικά

«Μερική αποστρατιωτικοποίηση» και Στόλτενμπεργκ
Είναι κοινό μυστικό ότι κατά καιρούς ασκούνται στην Αθήνα πιέσεις από το

Βερολίνο και την Ουάσιγκτον για να αποδεχτεί την αποκαλούμενη «μερική
αποστρατιωτικοποίηση». Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη φορά που έπεσε στο
τραπέζι αυτή η πρόταση-παγίδα ήταν μετά την κρίση στα Ίμια (1996) από τους
Αμερικανούς, αφήνοντας εκεί μόνο τις δυνάμεις που προβλέπουν οι Συνθή-
κες της Λωζάννης (του 1923 για το Βορειοανατολικό Αιγαίο) και των Παρι-
σίων (του 1947 για τα Δωδεκάνησα). Σε αντάλλαγμα οι Τούρκοι θα απέσυραν
τη Στρατιά του Αιγαίου στο εσωτερικό και τον αποβατικό στόλο τους από τα
μικρασιατικά παράλια. Τότε ευτυχώς η Αθήνα δεν ενέδωσε σε αυτή την πρό-
ταση και γλιτώσαμε τα χειρότερα.

Τέτοιου είδους «προτάσεις» μπορούν να βρουν έδαφος με τον Γενς Στόλ-
τενμπεργκ επικεφαλής στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ο οποίος δεν διστά-
ζει όχι μόνο να κρατάει ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά
και σε αρκετές περιπτώσεις να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ του Ερντογάν,
όπως στην πρόσφατη περί «μηχανισμού απεμπλοκής» στο Αιγαίο.

Κ.Τ.

Ξεκινά σήμερα η διήμερη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ,
με τον Ερντογάν να δυναμιτίζει από χθες το κλίμα
κάνοντας φραστική επίθεση στον Μητσοτάκη -
Προετοιμασμένος να απαντήσει σε κάθε πρόκληση 
ο Έλληνας πρωθυπουργός



«Μ
εταμορφωτική» χαρα-
κτήρισε τη Σύνοδο της
Μαδρίτης ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ

Γενς Στόλτενμπεργκ, προαναγγέλλοντας
το ανανεωμένο δόγμα «Στρατηγικής Αντί-
ληψης» («Strategic Concept»), το οποίο
αποτελεί το κυρίαρχο κείμενο, μετά την
Ιδρυτική Συνθήκη του Βορειοατλαντικού
Συμφώνου (1949). 

Χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία ως «άμεση
απειλή» για τη Συμμαχία στο εξής, οι να-
τοϊκοί πρόκειται να επαναβεβαιώσουν τη
στήριξή τους προς την Ουκρανία στον πό-
λεμο, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές
εάν θα ανταποκριθούν σε όλα όσα ζητά σε
στρατιωτικό και αμυντικό επίπεδο ο Ου-
κρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ προσήλθαν στη

Μαδρίτη με το βλέμμα στραμμένο στην
Τουρκία και το βέτο που επιμένει να
θέτει ο Ερντογάν στην ένταξη της
Σουηδίας και της Φινλανδίας. Το καλύ-
τερο σενάριο, όπως έχουν τα πράγμα-
τα αυτήν τη στιγμή, θέλει τον Ερντογάν
να στέλνει ένα θετικό σήμα ότι οι εντα-

ξιακές συνομιλίες μπορούν να ξεκινή-
σουν, αλλά σε μεταγενέστερη ημερο-
μηνία. Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι
είναι πολύ πιθανή μια τετ α τετ συνάν-
τηση του Ερντογάν με τον πρόεδρο των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο της
Συνόδου.  Θεωρείται βέβαιο ότι ο Ερν-

τογάν θα βάλει στο τραπέζι των συνο-
μιλιών όσο περισσότερα θέματα μπο-
ρεί, με έμφαση στην άρση του εμπάργ-
κο όπλων, σε ένα σκληρό παζάρι για να
πάρει ανταλλάγματα, ώστε να δώσει το
«πράσινο φως» στην ένταξη της Σουη-
δίας και της Φινλανδίας. 

Όσα διαδραματίζονται στη Μα-
δρίτη προδιαγράφουν σε έναν βαθ-
μό την εξέλιξη των Ελληνοτουρκι-
κών, αλλά σε κάθε περίπτωση η
Αθήνα προετοιμάζεται για να αντι-
μετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση
εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Άλλωστε, η τουρκική
πλευρά έχει αποδείξει ότι η τακτική
του «σκοτσέζικου ντους» και οι δύο
ταχύτητες, στη ρητορική και το πε-
δίο, αποτελούν δομικό στοιχείο της
εξωτερικής πολιτικής της.

Το φετινό καλοκαίρι θυμίζει σε
μεγάλο βαθμό το 2020, με τη δια-
φορά ότι, προς το παρόν, η κλιμά-
κωση εντοπίζεται κυρίως σε επίπε-
δο δηλώσεων. Έμπειροι αναλυτές,
ωστόσο, τονίζουν πως είναι ακόμη
πολύ νωρίς για να προδιαγράψου-
με την πορεία που θα ακολουθή-
σουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
Το ελληνικό Επιτελείο θα αναλύσει

κάθε δήλωση και κάθε συμπέρα-
σμα από τη Σύνοδο της Μαδρίτης,
αν και στο καλαντάρι υπάρχουν ήδη
ημερομηνίες-κλειδιά που κρατούν
την Αθήνα σε διπλωματική και επι-
χειρησιακή ετοιμότητα.

Η πρώτη από αυτές είναι η 15η
Ιουλίου. Σύμφωνα με όσα έχουν
προαναγγείλει οι γείτονες, ακόμη
και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, εκείνη τη μέρα θα αποπλεύ-
σει από το λιμάνι της Μερσίνης το
τέταρτο πλωτό γεωτρύπανο που
απέκτησε πρόσφατα η Τουρκία
και θα κατευθυνθεί στην περιοχή
ερευνών του, κάπου στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Η Άγκυρα δεν
αποκαλύπτει ακόμη ποια θα είναι
αυτή η περιοχή και πολύ πιθανό
να μην έχει αποφασίσει, καθώς η
ανάπτυξη του γεωτρύπανου είναι
ένα «χαρτί» στο μανίκι του Τούρ-
κου προέδρου. Θεωρείται δεδο-
μένο ότι η τουρκική κυβέρνηση

θα συνεκτιμήσει την κατάσταση
στο εσωτερικό και τη διεθνή συγ-
κυρία προτού ανακοινώσει την
περιοχή ερευνών. Αν κρίνει ότι
θέλει να ανεβάσει το θερμόμετρο
της έντασης με την Ελλάδα, τότε
μάλλον θα επιλέξει την περιοχή
που περικλείεται στο παράνομο
τουρκολιβυκό μνημόνιο, δηλαδή
τη θαλάσσια ζώνη που ξεκινά νο-
τίως της Κρήτης και φτάνει μέχρι
το Καστελόριζο. Αν, ωστόσο, η
Άγκυρα θελήσει να κρατήσει χα-
μηλούς τόνους, κάτι που θα εξαρ-
τηθεί και από το αποτέλεσμα της
Συνόδου, τότε δεν αποκλείεται το
γεωτρύπανο να κατευθυνθεί στα
βόρεια της Κύπρου ή ακόμη και
εντός της Αποκλειστικής Οικονο-

μικής Ζώνης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.

Η δεύτερη ημερομηνία-σταθ-
μός είναι η 20ή Ιουλίου, όταν ο
Ερντογάν θα επισκεφθεί τα Κατε-
χόμενα για να δώσει το «παρών»
σε μία ακόμη εθνικιστική φιέστα
του ψευδοκράτους. Εκεί θα τον
περιμένει το «ανδρείκελο» της
Άγκυρας, ο Τουρκοκύπριος ηγέ-
της Ερσίν Τατάρ, ο οποίος θα τον
ξεναγήσει στην περίκλειστη Αμ-
μόχωστο για να του δείξει τις πα-
ράνομες εργασίες που έχουν ξε-
κινήσει εδώ και δύο χρόνια και
αποτελούν κατάφωρη παραβίαση
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών. Ενόψει των
τουρκικών εκλογών και προκει-
μένου να εμφανίσει τον εαυτό του
ως μεγάλο περιφερειακό «παί-
κτη», ο Ερντογάν αναμένεται να
κάνει ηγετική εμφάνιση στις εκ-

δηλώσεις όπου η εθνικιστική ρη-
τορική θα περισσεύει. Άλλωστε,
όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, θα
παραστεί μαζί με τον Ερσίν Τατάρ
στην τοποθέτηση των θεμελίων
για την κατασκευή του νέου
«προεδρικού μεγάρου» και του
«κοινοβουλίου» του ψευδοκρά-
τους, που θα παραπέμπουν στο
«Λευκό παλάτι» της Άγκυρας.

«Ό,τι γραμμή και αν ακολουθή-
σει η Άγκυρα, δεν πρόκειται να μας
αιφνιδιάσει», διαμηνύουν πηγές
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
καθώς ήδη από τις αρχές του καλο-
καιριού οι Ένοπλες Δυνάμεις βρί-
σκονται σε αυξημένη επιχειρησια-
κή ετοιμότητα. Το ίδιο ισχύει και για
την περίπτωση που η Τουρκία θα
επιχειρήσει να «στήσει» ένα θερμό
επεισόδιο ή να εκδηλώσει μια
υβριδική επίθεση εναντίον της Ελ-
λάδας, εργαλειοποιώντας και πάλι
τους μετανάστες.

TETAΡΤΗ 29 IOYNIOY 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

Το ενδεχόμενο
βέτο Ερντογάν 
για Σουηδία -
Φινλανδία και 
η πιθανότητα
συνομιλιών 

σε μεταγενέστερη
ημερομηνία 

«Κυκλωμένες» δύο ημερομηνίες 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΑΤΟ

Με το βλέμμα στην…
κακομαθημένη Τουρκία 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Π
ώς αλλάζουν οι καιροί... Στον
ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε να σταματή-
σουν το «φλερτ» με τον Γιάνη
Βαρουφάκη, δείχνοντας πως

έχουν ξεχάσει όσα έγιναν στο παρελθόν,
το πώς έφυγε από το κόμμα ο «Γιάνης με
το ένα “ν”» και τα όσα είπε κατά του Αλέξη
Τσίπρα ο πρώην υπουργός του. Και εκεί
που ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απομάκρυνσή του
τον έδειχνε ως υπεύθυνο για όλα τα δεινά
της διαπραγματευτικής περιόδου, παρου-
σιάζοντας τον Τσακαλώτο ως σωτήρα της
χώρας, τώρα έρχεται ο ίδιος ο Τσακαλώ-
τος να κάνει τα... γλυκά μάτια στον προκά-
τοχό του ώστε να προχωρήσει το connec-
tion ΣΥΡΙΖΑ - ΜέΡΑ25. «Τώρα ο Βαρου-
φάκης δεν είναι τυχοδιώκτης; Δεν είναι
τρελός; Δεν είναι αυτός που παραλίγο να
κατέστρεφε τη χώρα;», σχολιάζουν στελέ-
χη της Κουμουνδούρου εκφράζοντας τη
δυσαρέσκεια που υπάρχει σε πολλούς στο
κόμμα για τις «γέφυρες» που στήνονται με
τον Βαρουφάκη. 

Από κοντά τον Κλέωνα
Είναι γνωστό ότι κορυφαία στελέχη του

ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο πρώην γραμματέας
Τζανακόπουλος, διατηρούν καλές σχέ-
σεις με βουλευτές του ΜέΡΑ25. Κάποιοι
Συριζαίοι μάλιστα, έχοντας εντοπίσει από
νωρίς το έρεισμα στην κοινωνία ορισμέ-
νων του ΜέΡΑ25, όπως του Κλέωνα Γρη-
γοριάδη, κοίταξαν να τον έχουν από κον-
τά. Δεν είναι τυχαίες μάλιστα οι καφέδες
και οι συζητήσεις στο εντευκτήριο της
Βουλής μεταξύ τους. 

«Θέλουν μαζί τους τον Κλέωνα, όπως
και τον Κρίτωνα (σ.σ.: Αρσένη)», συμπλη-
ρώνουν οι συνομιλητές μας. Από την

πλευρά του, ο Βαρουφάκης προσώρας
βγάζει άμυνες. «Οποιαδήποτε συνεργα-
σία προϋποθέτει συμφωνία, που για να
προκύψει πρέπει να προηγηθεί συζήτη-
ση, η οποία δεν μπορεί να γίνει μετεκλογι-
κά, στο πλαίσιο των διερευνητικών εντο-
λών και υπό πίεση χρόνου. Μετεκλογικά

το μόνο που θα μπορούσε να γίνει είναι
αλισβερίσι για τον σχηματισμό κυβέρνη-
σης. 

Εμάς αυτό το αλισβερίσι δεν μας ενδια-
φέρει», αναφέρει ο γραμματέας του Μέ-
ΡΑ25 σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
«Νεολόγος» Πάτρας.

Είναι γνωστό ότι 
και ο Δ. Τζανακόπουλος
διατηρεί καλές σχέσεις 
με στελέχη του ΜέΡΑ25

Νέα δεδομένα στο πεδίο των μετεκλογικών συνεργασιών
βάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανακατεύοντας και πάλι την
πολιτική τράπουλα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας χθες
στον ρ/σ ΣΚΑΪ, μπορεί να απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του,
επέλεξε όμως να προσθέσει ακόμη έναν «γρίφο» στην κου-
βέντα περί συνεργασιών που, όπως φαίνεται, αρχίζει και ξα-
ναφουντώνει. 

«Έχω πει εξαρχής ότι είναι συνταγματικό ατόπημα να θεω-
ρούμε ότι η πρώτη εκλογή, όπως λένε ο πρωθυπουργός και οι
υπουργοί του, είναι βατήρας για να πετύχουν την αυτοδυναμία
στις δεύτερες εκλογές. Υπάρχει εκλογικός νόμος, ψηφισμένος
από το ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι η απλή αναλογική. Διαφω-
νήσαμε στον τρόπο που έγινε αυτή η απλή αναλογική, γιατί μια
σοβαρή απλή αναλογική έπρεπε να δίνει και ανάλογο χρόνο,
όπως στο γερμανικό σύστημα, για προγραμματικές συμμαχίες
και συζητήσεις των κομμάτων. Μόνο που εδώ ο κ. Τσίπρας έκα-
νε έναν εκλογικό τακτικισμό», είπε χαρακτηριστικά, για να
προσθέσει στη συνέχεια με νόημα: «Το Σύνταγμα λέει συγκε-
κριμένα πράγματα. Εμείς θα το σεβαστούμε και θα αγωνιστού-
με να έχει σταθερότητα η χώρα από την πρώτη Κυριακή. Πώς

θα γίνει αυτό; Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός». 
Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος επιχείρησε να απαντήσει και

όλους όσοι τον επικρίνουν ότι «κρύβεται» και αποφεύγει τις
ξεκάθαρες απαντήσεις: «Δεν μπορώ εγώ μήνες πριν από τις
εκλογές βάσει δημοσκοπήσεων να θεωρητικολογώ επί του δή-
θεν επιχειρήματος που βάζουν οι αντίπαλοί μας “με ποιους θα
πάτε;”. Όταν ρωτάτε αυτούς με ποιους θα πάνε, λένε ό,τι πουν ο
ελληνικός λαός και η λαϊκή ετυμηγορία. Όταν λέω εγώ ακρι-
βώς το ίδιο, λένε ότι ο Ανδρουλάκης κρύβεται. Εμείς λέμε ξε-
κάθαρα ότι θα πάμε με τις ιδέες μας, με τις θέσεις μας. Θέλου-
με να έχουμε μια ισχυρή εντολή. Όσο πιο ισχυροί είμαστε τόσο
πιο πολλές είναι πιθανότητες ο ελληνικός λαός να έχει και στα-
θερότητα και μια προοδευτική κυβέρνηση με τη Σοσιαλδημο-
κρατία στον αξιακό της πυρήνα και με συγκεκριμένες προτε-
ραιότητες». 

Με σκληρή γλώσσα σχολίασε την εκλογολογία που έχει
ακινητοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου, θεωρώντας ως
μόνη λύση τις εκλογές για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. «Είναι
δυνατόν ο πρωθυπουργός να λέει δημοσίως ότι θα κάνει
εκλογές στο τέλος της τετραετίας και όλο το Υπουργικό Συμ-

βούλιο να διαρρέει σε εσάς τους δημοσιογράφους ότι “έχου-
με εκλογές το φθινόπωρο”; Εσείς το βλέπετε ως δείγμα σοβα-
ρότητας και υπευθυνότητας; Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν
έχει τη δύναμη και το θάρρος να πει ότι “ναι, πάω σε έναν δύ-
σκολο χειμώνα, πιθανόν επειδή δημοσιονομικά έχω κάνει
λανθασμένες επιλογές τα τελευταία χρόνια, δεν σηκώνω το
βάρος αυτού του χειμώνα και επειδή δεν θέλω να έχω περισ-
σότερη φθορά οδηγώ τη χώρα σε εκλογές”. Το να ψάχνει να
βρει δικαιολογίες, να αλλάζει τις λέξεις και από το “πηγαίνω
στο τέλος της τετραετίας” να αναφέρει τώρα “θέλω να γίνουν
στο τέλος της τετραετίας”, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα»,
πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

Με φόντο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε
ότι «οι Τούρκοι τούς τελευταίους μήνες κλιμάκωσαν το θέμα
της αποστρατιωτικοποίησης και το συνδέουν με την κυριαρχία
των ελληνικών νησιών. Πρέπει κι εμείς να έχουμε ένα σχέδιο
ισχυρής αποτροπής ως ΕΕ. Και πρέπει επιτέλους να μπει το θέ-
μα του εμπάργκο όπλων ως κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα». 

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Οι «γρίφοι» Ανδρουλάκη για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Ο Τσίπρας κρατά «ζεστό»
τον Γιάνη Βαρουφάκη



Σ
τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Παύλου Μπακογιάννη στο Ψυχι-
κό είχε αρκετό κόσμο από σχεδόν όλους τους πολιτικούς χώρους.
Ωστόσο, το ενδιαφέρον ήταν μετά τα αποκαλυπτήρια. Όπως μου είπαν
οι καλά πληροφορημένες πηγές μου, η Αλεξία Μπακογιάννη είχε κα-

νονίσει γεύμα στη γνωστή ταβέρνα του Καραβίτη στο Παγκράτι, όπου μαζεύτη-
καν τουλάχιστον 40 άτομα της οικογένειας. Είδαμε πολλά μέλη, μεταξύ τους
πολλά παιδιά και, φυσικά, η Ντόρα
Μπακογιάννη, η οποία ήταν ευδιά-
θετη και δικαιωμένη για την αξία
και την υστεροφημία που διατηρεί
το όνομα του δολοφονημένου συ-
ζύγου της στον πολιτικό κόσμο. Σε
άλλο τραπέζι καθόταν ο αντιπρό-
εδρος της Βουλής Νικήτας Κακλα-
μάνης με την παρέα του. Κάποια
στιγμή Ντόρα και Νικήτας συναν-
τήθηκαν και, όπως μου είπαν οι
ωτακουστές μου, σε ερώτηση του
δεύτερου σχετικά με τις εκλογές, η
Ντόρα τού συνέστησε να κάνει
στοχευμένα προεκλογικές συγκεντρώσεις και να μην τρέχει κάθε μέρα, όπως
κάνουν άλλοι. Με λίγα λόγια, να μην τα δώσει όλα, γιατί ο «Μητσοτάκης δεν έχει
αποφασίσει εκλογές ακόμη και θα τα ζυγίσει όλα προτού πάρει τις αποφάσεις
του». Τώρα δεν ξέρω αν ηρέμησε ο Νικήτας ή η δήλωση της Ντόρας τον μπέρδε-
ψε ακόμη περισσότερο.
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Νέα έχω και από το «μέτωπο» της Ματίνας Πα-
γώνη, η οποία θα προτιμούσε να ενταχθεί στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ και να μην
έχει το ζήτημα του σταυρού. Όπως μου είπαν,
είχε συνομιλία με πρόσωπο στα υψηλά κλιμά-
κια του Μαξίμου και της άφησε να εννοηθεί ότι
θα ήταν ιδιαίτερη χρήσιμη στον δημόσιο λόγο
ως επιστήμονας από τον Σεπτέμβριο που θα
έχουμε έξαρση της πανδημίας ώστε να ενημε-
ρώνει σωστά τον κόσμο. Με άλλα λόγια, της
φαίνεται να της χρύσωσαν το χάπι, αφού το
Επικρατείας είναι κλεισμένο και το να αναζη-
τήσει σταυρό σε περιφέρεια θέλει χρόνο. 

ΑΞΙΖΕΙ
Τον «οδικό χάρτη» για την πλήρη με-

τάβαση της Αθήνας στην ψηφιακή επο-
χή παρουσίασε χθες στον χώρο του In-
novathens στην Τεχνόπολη ο δήμαρ-
χος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης,
παρουσία του υπουργού Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κου Πιερρακάκη. Πρόκειται για μια
ολοκληρωμένη «Ψηφιακή Βίβλο» που
περιλαμβάνει πλέγμα παρεμβάσεων, οι
οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των
πολιτών και συμβάλλουν δραστικά

στην πράσινη μετάβαση της πόλης. Ο
Κυριάκος Πιερρακάκης συνεχάρη τον
δήμαρχο Αθηναίων και την ομάδα του
για το σχέδιο που κατάρτισαν και ση-
μείωσε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά
πλήρες έργο, ενώ και ο δήμαρχος Αθη-
νών ήταν ιδιαίτερα ζεστός και μίλησε
για την τεράστια συμβολή του υπουρ-
γείου. Τώρα τι εννοούσαν κάποιοι παρι-
στάμενοι, ότι το δίδυμο Πιερρακάκη -
Μπακογιάννη θα το δούμε και στο μέλ-
λον, δεν ξέρω ειλικρινά.

Το γεύμα στου Καραβίτη
και η συγκρατημένη
Ντόρα για εκλογές

Το ενδιαφέρον δίδυμο Μπακογιάννη - Πιερρακάκη

Η συνάντηση  
Κεδίκογλου με 
τον Σαουδάραβα πρέσβη

Έντονο ενδιαφέρον αναπτύσσουν οι Σαου-
δάραβες μετά την πολύ καλή σχέση που έχει
αναπτύξει ο ίδιος ο πρωθυπουργός με το Βα-
σίλειο για να επενδύσουν στον πρωτογενή το-

μέα της ελληνικής οικονομίας
με κυριότερο στόχο την

ιχθυοκαλλιέργεια. Έτσι
έμαθα μετά τη συνάν-
τηση του αρμόδιου
υφυπουργού Σίμου

Κεδίκογλου με τον πρέ-
σβη της Σαουδικής Αρα-

βίας Σαάντ Αλαμάρ. Επίσης, από
τη συνάντηση βγήκε ότι έδειξαν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για να εισάγουν από την Ελλάδα
πουλερικά, γαλακτοκομικά, ψάρια, μέλι και
κρέας. Είτε είναι ο κίνδυνος της επισιτιστικής
κρίσης είτε οι πολύ καλές διπλωματικές σχέ-
σεις, οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες
έχουν πάρει μπρος για τα καλά. 

Αυτογκόλ
Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της ανα-

κοίνωσης του δημοψηφίσματος στις
27/6/2015 και των capital controls που ακο-
λούθησαν, ο στενός συνεργάτης του πρωθυ-
πουργού Αλέξης Πατέλης ανήρτησε στα so-

cial media τις απίστευτες δη-
λώσεις του Γιάνη Βαρου-

φάκη, όπου γελούσε
μπροστά σε ξένο δημο-
σιογράφο λέγοντας ότι
αυτός και η γυναίκα του

δεν θα πάνε να σταθούν
στην ουρά της τράπεζας για

να βγάλουν χρήματα. Όπως μου
εξήγησαν, οι δηλώσεις Τσακαλώτου για με-
τεκλογική συνεργασία με Βαρουφάκη έκα-
ναν ζημιά και ήταν βούτυρο στο ψωμί των
κυβερνώντων, αφού συνέπεσε χρονικά με
την επέτειο των capital controls. Μεγάλο αυ-
τογκόλ, που έχει κάνει έξαλλο τον Αλέξη… 

Ήρθε στη Βουλή 
με αμφίεση γυμναστή 

Ένα αστείο περιστατικό μού διηγήθηκαν κά-
ποιοι κοινοβουλευτικοί προχθές σε κοινοβου-
λευτικό έλεγχο, σε ερώτηση του
Νίκου Φίλη, βουλευτή ΣΥΡΙ-
ΖΑ, προς τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκη
Θεοδωρικάκο. Στην Ολομέ-
λεια μπήκε με αμφίεση γυ-
μναστηρίου ο Κλέων Γρηγο-
ριάδης, τον οποίο οι βουλευτές
αποκαλούν μεταξύ τους «κλόουν Γρηγοριάδη».
Μακό μπλουζάκι, βερμούδα αθλητική και
αθλητικά παπούτσια. Κανονικός τουρίστας. Τα
βλέμματα όλων έπεσαν πάνω του και όλοι
έδειχναν να μην πιστεύουν αυτό που έβλεπαν.
Εκείνος κατάλαβε ότι έχει γίνει περίγελος και
άρχισε να απολογείται, γελώντας και ο ίδιος,
«ότι δεν πρόλαβε να αλλάξει», διότι είχε δου-
λειά κλπ. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να
σεβαστούν τον θεσμό και τον χώρο όπου βρί-
σκονται. Με τίποτα. 

Μέριμνα για τους
αστέγους από τη Ζωή 

Εξαιρετικά δραστήρια είναι η Ζωή Ράπτη το
τελευταίο διάστημα και στοχεύει σε ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες, για τις οποίες έχει δείξει
μέριμνα ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Χθες, λοιπόν,
η υφυπουργός εγκαινίασε μαζί
με τον πρόεδρο του Οργανι-
σμού κατά των Ναρκωτικών
(ΟΚΑΝΑ) Θανάση Θεοχάρη,
τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη και τον δή-
μαρχο Αθηναίων Κώστα Μπα-
κογιάννη το Ανοιχτό Κέντρο Ημέ-
ρας Αστέγων, το οποίο απευθύνεται σε ανθρώ-
πους εξαρτημένους που δεν έχουν σταθερή
στέγη. Εκεί θα τους παρέχονται ένδυση, σίτιση,
στέγαση, καθώς και υπηρεσίες προσωπικής,
υγιεινής, υγειονομικής και ψυχολογικής φρον-
τίδας από γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους
και κοινωνικούς λειτουργούς.



Τα είδα τα πόθεν έσχες και έπεσα από τα
σύννεφα. Βουλευτής αγόρασε διαμέρισμα 120
τμ με μόλις 50.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική
του αξία είναι 81.141 ευρώ. Άλλος βουλευτής
αγόρασε διαμέρισμα 151 τμ έναντι 188.000 ευ-
ρώ, ενώ οι τιμές ζώνης στην περιοχή είναι
350.000! Ορισμένες δηλώσεις είναι τουλάχι-
στον εξωφρενικές, όπως βουλευτού που αγό-
ρασε διαμέρισμα 83 τμ έναντι μόλις 56.674 ευ-
ρώ, όταν είναι γνωστό τοις πάσι πως οι αντικει-
μενικές αξίες στην περιοχή είναι πάνω από
100.000 ευρώ! Μιλάμε για «μάγους» του real
estate. Εκτός αν τα χτυπάνε σε πλειστηρια-
σμούς… Tέλος, υπήρξαν και τρεις τέσσερις
που απλώς δεν θυμούνται πόσο ήταν το αρχικό
τίμημα των σπιτιών που αγόρασαν! Πάντως, αν
θέλετε φθηνό σπίτι, απευθυνθείτε σε κάποιον
βουλευτή. Αφήστε τα γραφεία… 

ΤΤο ΠΑΣΟΚ επιστρέφει
στην... αγροτιά
Σήμερα διορ-
γανώνεται στο
ξενοδοχείο
«Divani» στη
Λάρισα το θε-
ματικό συνέ-
δριο του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήμα-
τος Αλλαγής
για τον πρωτο-
γενή τομέα, το
οποίο θα ανοί-
ξει τις εργασίες του στις 18.00, ενώ στις
20.00 θα απευθύνει ομιλία ο πρόεδρος Νί-
κος Ανδρουλάκης. Δίπλα του θα είναι και η
Ευαγγελία Λιακούλη, γραμματέας της ΚΟ
του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και βου-
λευτής Λάρισας βεβαίως βεβαίως. 

Ζητάει η Ντόρα Μπακογιάννη να πάρει
καθαρή θέση ο Αλέξης Τσίπρας για το αν ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της διεύρυνσης του ΝΑ-
ΤΟ ή κατά. Ορμώμενη βεβαίως από πρόσφα-
τη δήλωση του Δημήτρη Τζα-
νακόπουλου, ο οποίος
είχε χαρακτηρίσει
αχρείαστη τη διεύ-
ρυνση του ΝΑΤΟ σε
Φινλανδία και
Σουηδία. Αναρωτιέ-
ται λοιπόν η Ντόρα
αν πρόκειται για μια
προσωπική μπαρούφα
του Τζανακόπουλου ή επίση-
μη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο Τσίπρας πάρει κα-
θαρή θέση, να πείτε στην κυρία Μπακογιάν-
νη να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Λες και δεν
τους ξέρει...

Χωρίς θερινά τμήματα αναμένεται να πο-
ρευτεί το φετινό καλοκαίρι η Βουλή των Ελ-
λήνων, κάτι που σημαίνει ότι η εθνική αντι-
προσωπεία μας θα λειτουργεί κανονικά σε
Ολομέλεια και δεν θα διαιρεθούν οι βου-
λευτές σε τρία γκρουπ των 100 ατόμων έκα-
στο, που το ένα εξ αυτών θα νομοθετεί και τα
άλλα δύο θα πηγαίνουν διακοπές. Το σκε-
πτικό για τη λήψη της σχετικής απόφασης
από τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασού-
λα είναι ότι δεν θα πρέπει να δοθεί στους
βουλευτές η αίσθηση της χαλάρωσης.

Πάταγο κάνει στην
Τουρκία ο Αλέξης

E
τσι όπως πάει, στην Τουρκία θα τον κά-
νουν ήρωα... Τι εννοώ; Mε τίτλο «Ομο-
λογία Τσίπρα: Η Ελλάδα πιόνι τρίτων

δυνάμεων», το δημοσίευμα της τουρκικής
εφημερίδας «Aydinlik» παρουσιάζει αναλυτικά
όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέν-
τευξή του στο δίκτυο Euractiv. «Η Ελλάδα όχι
μόνο εγκαταλείπει το σταθερό της δόγμα στην
εξωτερική πολιτική, αλλά γίνεται ένας πειθή-
νιος και δεδομένος σύμμαχος της Δύσης που
στο τέλος της μέρας καταντά να είναι πιόνι στη
σκακιέρα τρίτων δυνάμεων», είχε δηλώσει ο
Αλέξης Τσίπρας.

Το ακίνητο, που βγήκε στον πλειστηριασμό
την περασμένη Παρα-
σκευή, πέρασε αντί
2,76 εκατ. ευρώ
στην εταιρεία
Καλό Λιβάδι,
ιδ ιοκτησίας
Βασίλη Κά-
τσου. Ο κ. Κά-
τσος είναι
πρώην ιδιοκτή-
της της Pharma-
then και βασικός μέ-
τοχος της εταιρείας επιχει-
ρηματικών συμμετοχών VNK Capital και επι-
χειρηματίας με ισχυρό αποτύπωμα στα φάρμα-
κα και στα τρόφιμα.

Στην Κουμουνδούρου έχουν
πέσει, μαθαίνω, πάνω στον
Πάνο Σκουρλέτη λυτοί και
δεμένοι για να κάνει πίσω

στην κόντρα του με γνωστό
δημοσιογράφο, τον οποίο ο Πά-

νος θέλει να μηνύσει. Βλέπετε, έρχονται εκλο-
γές και δεν βοηθάει ένας νέος γύρος εσωστρέ-
φειας στην Κουμουνδούρου.
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Η Μπακογιάννη ψάχνει...
ψύλλους στα άχυρα

Σε αναμμένα 
κάρβουνα η Βουλή

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Μάγοι του real estate 
οι βουλευτές

Ποιος «χτύπησε» τη βίλα
Κοντομηνά στην  Ύδρα;



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Με ποιους θα πάει ο πρόεδρος Νίκος;
Κρατήστε και αυτό όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Ο

πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έχει αρχίσει δειλά δειλά
να ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο γύρω από το με ποιον ή
ποιους θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, είπε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές να φύγει
αυτή η κυβέρνηση και πρόσθεσε: «Όσο πιο ισχυροί
είμαστε τόσο πιο πολλές πιθανότητες ο ελληνικός
λαός να έχει και σταθερότητα και μια προοδευτική
κυβέρνηση με τη Σοσιαλδημοκρατία στον αξιακό της
πυρήνα και με συγκεκριμένες προτεραιότητες». Περίπου
το ίδιο με αυτό που λέει ο Αλέξης περί προοδευτικής διακυβέρνη-
σης. Εξάλλου, μόλις προχθές ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης
έγραψε στο Twitter: «Οποιαδήποτε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία δεν έχει
προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις παρά μόνο το περιεχόμενο της διακυβέρνη-
σης». Το καταλάβατε ή πρέπει να σας το κάνω φραγκοδίφραγκα; 

Η Μαργκρέτε και ο Μητσοτάκης
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Ο Μητσοτάκης 
ψάχνει καθηγητές 
για το Επικρατείας
Ο καθένας ό,τι μπορεί… Ο Κυριάκος

Μητσοτάκης έχει βάλει πλώρη να βρει

διακεκριμένα πρόσωπα από τον χώρο

της επιστήμης για το ψηφοδέλτιο Επι-

κρατείας και ο Αλέξης ψάχνει τρα-

γουδιστές και ηθοποι-

ούς με… επανα-

στατικές τάσεις.

Τι βγαίνει από

την Πειραιώς

μέχρι στιγμής;

Ότι έχουν κάνει

focus στον Μιχά-

λη Μπλέτσα, διευ-

θυντή Πληροφορικής

και ερευνητή στο Media Lab του ΜΙΤ,

για την έδρα των αποδήμων. Επίσης,

μαθαίνουμε ότι έχει βολιδοσκοπηθεί

και η Έφη Βαγενά, καθηγήτρια Βιοη-

θικής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη

Ζυρίχη, ενώ συνεχίζει να «παίζει»

δυνατά και το όνομα του πρύτανη του

ΑΠΘ Νίκου Παπαϊωάννου.

Επειδή κανένας δεν το γράφει και
δεν το λέει ευθέως, είπα να το κάνω
εγώ. Η μεγαλύτερη αγωνία των Αλέξη
Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη δεν
είναι αν θα κυβερνηθεί ή όχι ο τόπος.
Η λαχτάρα τους είναι να πάρουν τη
διερευνητική εντολή μετά την πρώτη
Κυριακή και να την περιφέρουν τρεις
τέσσερις μέρες ο καθένας για να κά-
νουν το σόου τους ότι δήθεν είναι πα-
ράγοντες κυβερνησιμότητας. Ειδικά
ο πρόεδρος Νίκος κοιμάται και ξυ-
πνάει με αυτό το όνειρο. Να τη λάβει
και να προτείνει τη συγκρότηση τρι-
κομματικής κυβέρνησης διετούς
διάρκειας, αλλά χωρίς πρωθυπουργό
τον αρχηγό του πρώτου κόμματος.
Και μετά βεβαίως να την επιστρέψει
πίσω και αυτός. 

Μπάσιμο Ανδρουλάκη
σε δημάρχους… 

Μου λένε οι πηγές μου στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ ότι αρκετές αυτοδιοικητικές υποψη-
φιότητες αναμένεται να ενισχύσουν σημαν-
τικά τα ψηφοδέλτια του κόμματος στις ερχό-
μενες βουλευτικές εκλογές. Μια τέτοια πε-
ρίπτωση είναι και του δημάρχου Βριλησ-
σίων Ξενοφώντα Μανιατογιάννη στον Βό-
ρειο Τομέα της Αθήνας. Ο Νίκος Ανδρουλά-
κης θέλει να ανανεώσει τα ψηφοδέλτια του
κόμματός του τοποθετώντας υποψήφιους
που βρίσκονται κοντά στην κοινωνία και
έχουν επιρροή σε ανένταχτους κομματικά
ψηφοφόρους. Πολύ λογικό… Η υποψηφιό-
τητα του Ξ. Μανιατογιάννη πρέπει να θεω-
ρείται δεδομένη, ενώ κρούση έχει γίνει και
στον δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής Νίκο
Μπάμπαλο, η υποψηφιότητα του οποίου
όμως θεωρείται δύσκολη. Θα δείξει… 

Το τελεσίγραφο Πιτσιλή
Σ

τις 30 Ιουνίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αναρτήσει στην ιστο-
σελίδα της ολόκληρο τον κατάλογο με τους ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα, τις
οφειλές αλλά και τις προσαυξήσεις. Σε διπλανή στήλη θα αναγράφονται και τα

χρέη του φυσικού ή του νομικού προσώπου προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η δημό-
σια «διαπόμπευση» των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου ξεκίνησε το 2011, ενώ η
τελευταία δημοσιοποίηση των ονομάτων είχε πραγματοποιηθεί το 2019. Τώρα την
επαναφέρει ο Γιώργος Πιτσιλής: «Εμφανιστείτε για να ρυθμίσετε ή να πληρώσετε τα
χρέη σας για να μη βγουν τα ονόματά σας στη δημοσιότητα», έλεγε στην πράξη το e-
mail που έλαβαν σχεδόν πριν από δύο εβδομάδες χιλιάδες μεγαλοοφειλέτες του
Δημοσίου, οι οποίοι χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ ο καθένας.

Μεγάλο κακό έκανε στην Κουμουνδούρου η εκτελεστική αντιπρό-
εδρος της Κομισιόν, η οποία ήρθε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον
πρωθυπουργό. Απευθυνόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Δανή Μαργ-
κρέτε Βεστάγκερ είπε: «Είναι λίγο πολύ μια επίσκεψη για να σας συγ-
χαρούμε γιατί αυτό που πέτυχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι
πραγματικά εντυπωσιακό. Και βρισκόμαστε σε αυτή την πολύπλευρη
κρίση πολέμου, ενέργειας, πληθωρισμού, κλίμα που δυστυχώς φέρνει
σε δεύτερη μοίρα την εορταστική ατμόσφαιρα που θα έπρεπε να συνο-
δεύει το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας». Τους χάλασε όλο το αφή-
γημα ότι οι Συριζαίοι έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Αχ, κυρία
Μαργκρέτε, πώς τα λέτε έτσι απότομα; 
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του πατέρα
Ηλία Μάκου

Θαύμα δεν είναι ό,τι βλέπεις, αλλά ό,τι ζεις…

Οι επενδύσεις για αγροτική ανάπτυξη να αντέχουν στον χρόνο

Κ
ατά καιρούς, με διάφορες αφορμές, έρχεται
στην επικαιρότητα, όπως συνέβη και πρόσφατα,
το θέμα των θαυμάτων, γύρω από το οποίο ανα-

πτύσσεται μεγάλη παραφιλολογία.
Να πούμε αρχικά ότι, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει

κανείς, το θαύμα και με τη στενότερη και με την ευρύτε-
ρη έννοια είναι ένα ζητούμενο στη ζωή των ανθρώπων
και μάλιστα στις ημέρες μας, όπου τα πάντα είναι πιεστι-
κά, ψυχοφθόρα και ανασφαλή μέσα μας και γύρω μας
και θέλουμε να απαλλαγούμε από την ασφυξία που μας
σιγοπνίγει… Ακούμε πολλές φορές τους ανθρώπους με
αναστεναγμό να λένε «αχ και να γινόταν ένα θαύμα και
να άλλαζαν τα πράγματα», όταν αντιμετωπίζουν ασθέ-
νειες ή οικονομικά προβλήματα ή άλλες θλίψεις ή την
περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 

Σκεφτόμαστε, χωρίς να αναφερόμαστε σε συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις, δεν έχουν καμία σημασία άλλωστε,
ότι την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι για το θαύμα, ει-
δικά την ώρα της απελπισίας και της απογοήτευσής
τους, πιθανώς κάποιοι στον χώρο της Εκκλησίας να την
εκμεταλλεύονται για ιδιοτελείς σκοπούς.

Ή με υπερβάλλοντα και καταχρηστικό τρόπο να υπερ-
τονίζουν την… τέλεση θαύματος, το οποίο είναι κάτι που
δεν διαφημίζεται, δεν σκηνοθετείται, αλλά απλώς βιώ-
νεται. Αυτά ούτε έλειψαν στο παρελθόν, ούτε λείπουν
στο παρόν, ούτε θα λείψουν στο μέλλον.

Ας μην εστιάσουμε, λοιπόν, σε μικρότητες, επιδιώ-
ξεις, σχετικότητες και απροσδιοριστίες και ας έρθουμε
στην ουσία του θέματος, που είναι το πώς αγγίζει τον κα-
θένα μας ένα γεγονός.

Δύο άρρωστοι, στον ίδιο θάλαμο του νοσοκομείου,
έκαναν την ίδια σοβαρή εγχείρηση, που πήγε καλά και
για τον έναν και για τον άλλον. Ο ένας, μόλις συνήλθε από
τη νάρκωση, έκανε συνέχεια τον σταυρό του, αποδίδον-
τας τη σωτηρία του σε θαύμα του Θεού.

Ο άλλος κάλεσε κοντά του τον γιατρό του, του φίλησε
από ευγνωμοσύνη το χέρι και του είπε ότι είναι ο σωτή-
ρας του.  Αν, λοιπόν, ζούμε ή αν δεν ζούμε το θαύμα, αυτό
είναι βασικό κριτήριο της ποιότητας της πίστης μας και
όχι αποτέλεσμα της ενέργειας «θαυματοποιών».

Και όταν μιλάμε για θαύμα, δεν εννοούμε τόσο το να
γίνονται κάποιες θεραπείες αρρώστων, όσο το να αλλά-
ξει ο τρόπος ζωής μας και η συμπεριφορά μας. Να αλλά-
ξουμε τα κριτήρια των επιλογών μας. 

Κάθε θαύμα που έκανε ο Κύριος και περιγράφεται
στο Ευαγγέλιο, όπως και κάθε θαύμα που κάνουν η Πα-
ναγία και οι άγιοι μέσω του Κυρίου, είναι ένα σημείο, μια
φανέρωση της θείας παρουσίας μέσα στον κόσμο και
έχει σωτηριώδη σκοπό, είναι ένας δείκτης πορείας και
έχει ως βασικά κριτήρια την αγάπη και την πίστη. 

Αν η σημερινή εποχή δεν ζει μέσα στον χώρο του θαύ-
ματος και πολλοί αμφιβάλλουν και αρνούνται το θαύμα,

αλλά την ίδια στιγμή πιστεύουν σε μαγείες και δεισιδαι-
μονίες και γίνονται θιασώτες προλήψεων(!), είναι γιατί
ουσιαστικά δεν βρίσκουν αγνή αγάπη και αληθινή πίστη.
Η πίστη, με ευθύνη ημών των Χριστιανών, έχει καταντή-
σει μια γενική θρησκευτική τοποθέτηση, μάλλον συναι-
σθηματική υπόθεση, παρά αληθινή λειτουργία ζωής. Η
πίστη δεν χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας με τους άλλους,
ούτε καν τις σχέσεις μας με τον εαυτό μας! 

Όσοι προσπαθούμε με βάση τη λογική να εξηγήσουμε
το θαύμα, που δεν είναι ένα μαγικό τρικ αλλά βίωμα, δεν
πρόκειται ποτέ ούτε να το καταλάβουμε ούτε να το πα-
ραδεχτούμε ούτε να ικανοποιηθούμε.  Η βαθύτερη ση-
μασία του θαύματος δεν είναι τόσο η υπέρβαση των νό-
μων της φύσης, αλλά και της νοημοσύνης μας, όσο η πε-
ποίθηση, για τους πιστούς τουλάχιστον, ότι ο Θεός δεν
τους εγκατέλειψε. Άρα, το θαύμα είναι ενισχυτικό της
ελπίδας τους και αφορμή παρηγοριάς. Αλλά δεν πρέπει
αυτή η ελπίδα και η παρηγοριά να προκαλούνται επιτη-
δευμένα και να στηρίζονται σε φαντασιώσεις, αλλά να
καλλιεργούνται ως εσωτερική διεργασία.

Και τότε θα έρθει το θαύμα, που δεν είναι ό,τι βλέπου-
με, που δεν είναι ένα τρικ, αλλά είναι ό,τι ζούμε, με το να
γίνουμε μια νέα προσωπικότητα, η οποία μαθαίνει να
βλέπει κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα τη ζωή, πρί-
σμα πολυδιάστατο, καθαρό, τελείως ξένο προς τα αν-
θρώπινα δεδομένα. 

Ο
ι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δια-

φοροποίηση της αγροτικής οικονομίας της ΕΕ

και τη βελτίωση των υποδομών της υπαίθρου

έχουν υπερβεί τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2007.

Ωστόσο, στην ειδική έκθεση που δημοσίευσε το Ευρω-

παϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), υποστηρίζει ότι τα μέ-

τρα αυτά δεν είχαν την ίδια επιτυχία σε όλα τα κράτη-μέ-

λη και σε όλους τους κλάδους. Για παράδειγμα, τα πενι-

χρά έσοδα των καταλυμάτων και το γεγονός ότι σε ορι-

σμένες περιπτώσεις αυτά χρησιμοποιούνται παράνομα

ως ιδιωτικές κατοικίες δεν ευνοούν ιδιαίτερα τη διατη-

ρησιμότητα και τη βιωσιμότητα έργων που χρηματοδο-

τεί η ΕΕ στον τομέα του αγροτουρισμού. 

Οι συστάσεις των ελεγκτών προς την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή αφορούν τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την

αποτελεσματικότερη διοχέτευση των διαθέσιμων πό-

ρων σε βιώσιμα έργα, τον μετριασμό του κινδύνου τα έρ-

γα να εκτρέπονται του σκοπού τους και να χρησιμοποι-

ούνται για ιδιωτικές ανάγκες, καθώς και την αξιοποίηση

των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι μεγάλες βάσεις

δεδομένων.

«Η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις

σε μέτρα που σκοπό έχουν τη μείωση της εξάρτησης της

αγροτικής οικονομίας από τη γεωργία και τη δασοκομία,

τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη

βελτίωση των υποδομών στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ.

Viorel Stefan, μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για τον έλεγ-

χο. «Ωστόσο, τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στις αγροτι-

κές περιοχές πρέπει να αντέχουν στον χρόνο. Πιστεύου-

με ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα, ώστε τα έργα

που στηρίζει να αποφέρουν μακροχρόνια οφέλη και να

αποδεικνύουν την αξία της στήριξης που τους παρέχει».

Οι ελεγκτές ανέλυσαν έργα με διαφορετικά χαρακτη-

ριστικά, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και

διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα βρίσκονταν ακόμη σε

λειτουργία στο τέλος της πενταετούς περιόδου που προ-

βλέπει η νομοθεσία. Αυτό ίσχυε ιδίως στην περίπτωση

των έργων υποδομών, που κατά κανόνα σχεδιάζονται

για να έχουν μεγάλη διάρκεια. Αυτά αφορούσαν, μεταξύ

άλλων, την ανάπλαση χωριών, τη διάνοιξη ή τη βελτίωση

δρόμων και την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό δι-

κτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Όμως, το ένα τρίτο

των έργων διαφοροποίησης, δηλαδή των έργων που

στόχευαν στη στροφή των κατοίκων της υπαίθρου σε μη

γεωργικές δραστηριότητες ή στη χρηματοδότηση νέων

επιχειρηματικών ευκαιριών, δεν ήταν πλέον σε λειτουρ-

γία κατά τον χρόνο του ελέγχου. Αυτό, μάλιστα, διαπι-

στώθηκε ακόμη και σε περιπτώσεις επενδύσεων εξαι-

ρετικά μεγάλου ύψους. Ένα από τα συνηθέστερα είδη

έργων αυτού του είδους ήταν οι επενδύσεις σε τουριστι-

κά καταλύματα.

Οι ελεγκτές εντόπισαν σημαντικές διαφορές μεταξύ

τομέων και μεταξύ κρατών-μελών. Στην Πολωνία, λόγου

χάριν, την περίοδο 20072013, τα έργα για την παροχή

υπηρεσιών στους τομείς της γεωργίας ή της δασοκομίας

είχαν μικρότερη διάρκεια στον χρόνο σε σχέση με έργα

σε άλλους τομείς. Το ίδιο διάστημα, σε αρκετά κράτη-

μέλη χρηματοδοτήθηκαν τουριστικά καταλύματα, ακό-

μη και σε περιπτώσεις που δεν φαίνονταν να έχουν προ-

οπτικές οικονομικής βιωσιμότητας. Σε άλλες περιπτώ-

σεις, κτίρια που χρηματοδοτήθηκαν προκειμένου να

λειτουργήσουν ως ξενώνες χρησιμοποιήθηκαν ως ιδιω-

τικές κατοικίες, με αποτέλεσμα οι αρχές να κινήσουν

έρευνες. Οι ελεγκτές έφεραν επίσης στο φως περιπτώ-

σεις στις οποίες τουριστικά καταλύματα που είχαν κο-

στίσει ακριβά ως έργα δεν λειτούργησαν παρά για λίγα

χρόνια. Υπολογίστηκε ότι κάθε μήνας λειτουργίας ορι-

σμένων έργων κόστισε στην ΕΕ έως και 9.000 ευρώ σε

επιδοτήσεις.

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την

Επιτροπή, ενόψει της έναρξης της επόμενης περιόδου

προγραμματισμού της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

(ΚΓΠ), που θα καλύψει την περίοδο 20232027. Ειδικότε-

ρα, της συνιστούν να συνεισφέρει στη διάδοση βέλτι-

στων πρακτικών για:

� τη διασφάλιση της διατηρησιμότητας των έργων, λαμβά-

νοντας υπόψη τα διάφορα είδη επενδύσεων που στηρίζει·

� τη συγκέντρωση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι

οι δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν βρίσκονται

ακόμη σε λειτουργία·

� την επιβολή όρων στις συμφωνίες επιχορήγησης, που

να απαιτούν τα έργα που χρηματοδοτούνται να χρησιμο-

ποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Τα χρήματα που δίνονται από την ΕΕ πρέπει να ελέγ-

χονται αυστηρά και να δημιουργούν προϋποθέσεις ανά-

πτυξης και νέων θέσεων εργασίας. 

του
Κων/νου Σ.
Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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Η αλήθεια είναι ότι 
δεν θα βρει κανείς πολλά
δημοσιεύματα σε βάρος του
επιχειρηματία ή του ιδρύματος
στο οποίο προεδρεύει

Στο στόχαστρο ενός συστήματος, που θέλει να παρου-
σιάζεται ως... αντί, βρίσκεται ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης, ο οποίος μέσα σε ελάχιστες ώρες έγινε στόχος
αρχικά αήθους επίθεσης από τον Παύλο Πολάκη και στη
συνέχεια αντιεμβολιαστών, οι οποίοι έκαναν «διαδήλωση»
κάτω από το σπίτι του. 

Αρχικά ο κ. Πολάκης με χυδαίο ύφος σχολίασε το πόθεν
έσχες του Θάνου Πλεύρη. Ο υπουργός Υγείας τού έδωσε
«πληρωμένη απάντηση», καθώς τόνισε μεταξύ άλλων:
«Δυστυχώς τον Ιούνιο του 2020 έχασα τη μητέρα μου σε
τροχαίο, γεγονός που είναι γνωστό και στον πλέον αδαή.
Θα προτιμούσα να μην είχα κληρονομήσει τίποτα και να
ζούσε η μητέρα μου». Το alter ego του Αλέξη Τσίπρα όχι
μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά το πήγε και ένα βήμα...
παρακάτω. Λίγες ώρες μετά την παραπάνω ανάρτηση-
απάντηση, έξω από το σπίτι του υπουργού Υγείας συγκεν-

τρώθηκαν αντιεμβολιαστές και, σύμφωνα με τον κ. Πλεύ-
ρη, διαδήλωναν εναντίον της οικογένειάς του. «Αναμένω
την αυτονόητη καταδίκη από όλο τον πολιτικό κόσμο»,
έγραψε στο Twitter o κ. Πλεύρης και ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρί-
θηκε εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση: «Η οποιαδήποτε

προσωπική στοχοποίηση πολιτικών προσώπων, όπως
συμβαίνει στην περίπτωση του υπουργού Υγείας, είναι
πράξη απαράδεκτη. Υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αυτές τις πρακτικές, τις
οποίες ακόμη και σήμερα η ΝΔ αρνείται να καταδικάσει».

Όμως, ο κ. Πολάκης χάραξε τη δική του γραμμή και επι-
τέθηκε εκ νέου στον υπουργό Υγείας. «Πλεύρη, έχεις “λε-
ρώσει” την πολιτική ζωή της χώρας με το να κρατάς εκτός
δουλειάς, εκτός μισθού, εκτός επιβίωσης τους 6.000 υγει-
ονομικούς σε αναστολή και ειδικά τώρα που αποδείχτηκε
πως τα εμβόλια δεν πιάνουν την παραλλαγή Όμικρον. Κα-
τάλαβες, “υπουργέ Υγείας” των 17.000 νεκρών επί θητείας
σου;», ήταν η εκ νέου επίθεση Πολάκη. Είναι ηλίου φαει-
νότερα το πού ποντάρει ο πρώην αναπληρωτής Υγείας,
όπως και η σχέση συγκοινωνούντων δοχείων με τους
«επαναστάτες» υγειονομικούς. 

Α
ίσθηση προκάλεσαν όσα είπε ο
πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος Ανδρέας Δρακό-
πουλος, στο πλαίσιο της εκδή-

λωσης «SNF Nostos Health 2022», εστιά-
ζοντας στην ελευθερία του Τύπου και υιο-
θετώντας πλήρως τις καταγγελίες της ΜΚΟ
Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα για να στηρίξει την
άποψή του. Όσα υποστήριξε ο ισχυρός άν-
δρας του Ιδρύματος Νιάρχος έτυχαν απο-
θεωτικής υποδοχής από τα αντιπολιτευό-
μενα Μέσα, τα οποία υπερτόνισαν το κομ-
μάτι που αφορά την κατάταξη της χώρας
κάτω από την Μπουρκίνα Φάσο στη δημο-
σιογραφική ελευθερία. 

Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Δρακόπουλος εξέ-
φρασε και τα παράπονά του για την ελλιπή
προβολή των θετικών ενεργειών του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος, όπως, για παρά-
δειγμα, τις δράσεις του για την Υγεία, «όχι
για να μας κάνετε διαφήμιση αλλά για να
μεταφέρετε στον κόσμο, τον οποίο υπηρε-
τείτε, ένα καλό γεγονός». Προχώρησε, δη-
λαδή, και αυτός σε παρέμβαση προς τον
Τύπο, παρότι κόπτεται για την ελεύθερη
έκφραση των δημοσιογράφων.

Ο κ. Δρακόπουλος μπορεί να έχει παρά-
πονα από τους δημοσιογράφους, ωστόσο η
αλήθεια είναι ότι δεν θα βρει κανείς και
πολλά δημοσιεύματα σε βάρος του επιχει-
ρηματία και μέλους της οικογένειας Νιάρ-
χου ή του ιδρύματος στο οποίο προ-
εδρεύει. «Το κοινωφελές και φιλανθρωπι-

κό έργο αγκαλιάζεται από όλους», θα πει
κάποιος καλοπροαίρετος. Σαφώς όμως
αβλεψίες ή λάθη συμβαίνουν και στα πιο
θεάρεστα γεγονότα. Όπως, για παράδειγ-
μα, στη δενδροφύτευση του «μεγαλύτερου
μεσογειακού κήπου» του ΚΠΙΣΝ, ένα θέμα
που ανέδειξε η «Political» παρουσιάζοντας
με επίσημα έγγραφα την οικολογική κατα-
στροφή που συντελείται επί χρόνια στον
περιβάλλοντα χώρο του ιδρύματος, έναν
κήπο που και διαφημίστηκε αλλά και κό-
στισε πολύ. Με το συγκεκριμένο θέμα, που

έτυχε υψηλής αναγνωσιμότητας στην «Po-
litical», τα ΜΜΕ που ασχολήθηκαν είναι
μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Πάντως, η παρέμβαση Δρακόπουλου έρ-
χεται πολύ κοντά χρονικά με μια ακόμη κί-
νηση του ιδρύματος, που στράφηκε σε βά-
ρος της κυβέρνησης. Πριν από δύο μήνες
ανακάλεσε τη δωρεά του προς το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την
ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογι-
κών ευρημάτων του Φαληρικού Όρμου,
επικαλούμενο καθυστερήσεις στο έργο,

γεγονός που δυσαρέστησε αρκετούς κυ-
βερνητικούς παράγοντες. 

Μεθοδευμένη στοχοποίηση Πλεύρη

Γιατί ο Δρακόπουλος επιτίθεται
-ξανά- στην κυβέρνηση;



Α
γώνας δρόμου προκειμένου
να αυξηθούν οι διαθεσιμότη-
τες των πολύτιμων μεταγωγι-
κών αεροσκαφών C-130 της

Πολεμικής Αεροπορίας ξεκινά, μετά το
«πράσινο φως» της αρμόδιας Επιτροπής
της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία αερο-
σκάφη θα μεταφερθούν στο Ισραήλ,
ώστε να γίνει εκεί η εργοστασιακή τους
συντήρηση και να «καταστούν πτήσιμα»,
δίνοντας «ανάσα» στις Ένοπλες Δυνά-
μεις που αναγκάζονται εδώ και καιρό να
μεταφέρουν στρατεύματα και υλικά με
άλλα μέσα ή ακόμη και με τα πλοία της
γραμμής. Η μεταφορά των C-130 στο Ισ-
ραήλ, πάντως, ενδέχεται να κρύβει δυ-
σάρεστες εκπλήξεις, καθώς θα γίνει με
πλωτά μέσα και προκειμένου τα αερο-
σκάφη να χωρέσουν, θα πρέπει να αφαι-
ρεθούν οι πτέρυγές τους. Η κίνηση αυτή
μπορεί να εγκυμονεί σημαντικούς κιν-
δύνους, όπως, για παράδειγμα, την αδυ-
ναμία επανατοποθέτησης των πτερύγων
λόγω των δομικών παραμορφώσεων
που έχουν υποστεί από τις αμέτρητες
ώρες που έχουν «γράψει» στον αέρα.

Αν οι φόβοι αυτοί επιβεβαιωθούν, τότε
το κόστος αποκατάστασης θα είναι πολύ
υψηλό, αφού το αεροπλάνο θα γίνει
«καινούργιο» προτού αποδοθεί και πάλι

στην Πολεμική Αεροπορία. Η πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας πήρε αυτήν τη δύσκολη
απόφαση που αποτελεί μονόδρομο, ειδι-
κά από τη στιγμή που η ΕΑΒ αδυνατεί να
συντηρήσει τα μεταγωγικά που βρίσκον-
ται καθηλωμένα για χρόνια στην πίστα
της Τανάγρας. Η εικόνα εκεί θυμίζει «νε-
κροταφείο» αεροσκαφών με πολλά 
C-130, C-27, Super Puma και P-3 έκθε-
τα στις καιρικές συνθήκες, ακόμα και
στην πανίδα της περιοχής. Μάλιστα, το
ΓΕΕΘΑ είχε έτοιμο σχέδιο για την απο-
κατάστασή τους από το 2020 και αν είχε
υιοθετηθεί αμέσως, σήμερα η κατάστα-
ση θα ήταν πολύ καλύτερη.

«Γκάζι» για τις διαθεσιμότητες
Εκτός από τα τρία αεροσκάφη που θα

μεταφερθούν στο Ισραήλ, ένα ακόμη θα
επισκευαστεί στην Πορτογαλία και αν
ισχύουν όσα ανακοίνωσε πριν από λίγες

εβδομάδες η ΕΑΒ, δύο ακόμη θα αποδο-
θούν στην Πολεμική Αεροπορία στο τέ-
λος του χρόνου. Το πόσο σημαντικά είναι
αυτά τα αεροσκάφη το γνωρίζουν καλά
στην κυβέρνηση και αυτός είναι ο λόγος
που οδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
συγκαλέσει σύσκεψη στα μέσα Μαΐου με
αντικείμενο τη ζοφερή εικόνα του στό-
λου των μεταγωγικών.

Αντίδοτο στους S-400
Στην Πολεμική Αεροπορία, πάντως,

πληροφορήθηκαν με ανακούφιση την
έγκριση της Βουλής για το πρόγραμμα
των C-130, ωστόσο, αβέβαιο παραμένει
το μέλλον των C-27, όπου αναζητούνται
λύσεις για την υπογραφή σύμβασης εν
συνεχεία υποστήριξης, ενώ πολύ πίσω
από τα χρονοδιαγράμματα βρίσκεται το
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αερο-
σκαφών ναυτικής συνεργασίας Ρ-3 του
Πολεμικού Ναυτικού.

Μία ακόμη σημαντική προμήθεια πε-
ριείχε το «πακέτο» των εξοπλιστικών
που έλαβε την έγκριση της Ειδικής Επι-
τροπής της Βουλής. 

Η Ελλάδα θα προσθέσει στο οπλοστά-
σιό της τους πανίσχυρους αντι-ραντάρ
πυραύλους AGM-88E AARGM, που απο-
τελούν «απάντηση» για τα ρωσικής κατα-
σκευής αντιαεροπορικά συστήματα 
S-400 της Άγκυρας. Αν και η πραγματική
εμβέλειά τους αποτελεί απόρρητη πλη-
ροφορία, εκτιμήσεις κάνουν λόγο για
βεληνεκές μεγαλύτερο από τους S-400.
Αυτό σημαίνει ότι ένα αεροσκάφος μπο-
ρεί να εξαπολύσει το βλήμα χωρίς να
κινδυνεύσει από τον αντιαεροπορικό πύ-
ραυλο, και στη συνέχεια ο AGM-88E θα
ακολουθήσει την πηγή εκπομπής ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας, δηλαδή
το ραντάρ των S-400, και θα το εξουδε-
τερώσει. 

Η Πολεμική Αεροπορία είχε την παλαι-
ότερη έκδοση στο οπλοστάσιό της,
ωστόσο ο αναβαθμισμένος AGM-88E
έχει πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές και η
αποδέσμευσή του από τους Αμερικα-
νούς αποτελούσε διακαή πόθο του Αε-
ροπορικού Επιτελείου.
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Η Ελλάδα θα προσθέσει 
στο οπλοστάσιό της 
τους πανίσχυρους αντι-ραντάρ
πυραύλους AGM-88E AARGM

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Πράσινο φως» από τη Βουλή για τα C-130 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠO ΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 



Ε
ν μέσω της διεθνούς κατακραυ-
γής για την πολύνεκρη ρωσική
επίθεση σε εμπορικό κέντρο
στο Κρεμεντσούκ της Κεντρικής

Ουκρανίας, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας
Ντμίτρι Μεντβέντεφ απείλησε χθες ότι, εάν
το ΝΑΤΟ κινηθεί εναντίον της Κριμαίας,
«θα ξεσπάσει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος». 

« Έγκλημα πολέμου» χαρακτήρισαν οι
ηγέτες της ομάδας G7 (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερ-
μανία, Βρετανία, Ιταλία, Καναδάς
και Ιαπωνία) την πυραυλική
επίθεση στο Κρεμεντσούκ,
όπου σκοτώθηκαν 18 άμα-
χοι, ενώ ο πρόεδρος της
Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι ζήτησε να αναγνω-
ριστεί η Ρωσία ως «κράτος
χορηγός της τρομοκρατίας».

Από τη σύνοδό τους στις
βαυαρικές Άλπεις, οι αρχηγοί της
G7 διαμήνυσαν ότι θα σταθούν στο πλευρό
της Ουκρανίας με οικονομική και στρατιω-
τική στήριξη «για όσο χρόνο χρειαστεί»,
την ώρα που η Ρωσία βρίσκεται σε στάση
πληρωμών (default) σε ομόλογα ξένου νο-
μίσματος για πρώτη φορά εδώ και έναν αι-
ώνα, λόγω των δυτικών κυρώσεων.

Σχέδιο… Μάρσαλ για Ουκρανία
Στη σύνοδο προτάθηκε και ένα «Σχέδιο

Μάρσαλ» για την ανοικοδόμηση της Ου-
κρανίας, που θα περιλαμβάνει δημοσιονο-
μική ενίσχυση ύψους 29 δισ. δολαρίων.

Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να μελε-
τήσουν την επιβολή ανώτατων τιμών στη
ρωσική ενέργεια (πετρέλαιο και φυσικό
αέριο), προσπαθώντας να πλήξουν την ικα-
νότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί την ει-
σβολή στην Ουκρανία και να συγκρατή-
σουν τον αυξανόμενο πληθωρισμό.

Σύμφωνα πάντως με το Bloomberg, από
τη στιγμή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους
αποφάσισαν να σταματήσουν να αγορά-
ζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, υπάρχουν
ελάχιστα σημάδια ότι το μέτρο προκαλεί τις
συνέπειες που θα μπορούσαν να αναγκά-
σουν τον Πούτιν να ξανασκεφτεί τον πόλε-
μο στην Ουκρανία. 

Πολλές άλλες χώρες εξακολουθούν
να αγοράζουν ρωσικό αργό και η αύξη-
ση των τιμών έχει αμβλύνει το πλήγμα
από τις κυρώσεις, φέρνοντας στη Μόσχα
αρκετά έσοδα ώστε να αποτραπεί η οι-
κονομική κατάρρευση. Έτσι, οι αντίπα-
λοι του Πούτιν σταθμίζουν μια νέα ιδέα:
να κάνουν τη Ρωσία να πουλά το πετρέ-
λαιο τόσο φθηνά, ώστε να μην μπορεί
πλέον να διεξάγει πόλεμο, αν και δεν
υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Μόσχα θα
συμφωνούσε να αποστέλλει πετρέλαιο

σε ανώτατες τιμές, ιδιαίτερα εάν το πλα-
φόν είναι κοντά στο κόστος παραγωγής. 

Στην αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης αναφέρθηκε εκτενώς ο Ιταλός
πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, ο οποί-
ος έχει προτείνει το πλαφόν, ευχόμενος
να επιτευχθεί αποτέλεσμα πριν από τον
Οκτώβριο. 

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας
προειδοποιεί τη Συμμαχία 
να μην κινηθεί εναντίον 
της Κριμαίας - G7: «Έγκλημα
πολέμου» η πυραυλική 
επίθεση στο Κρεμεντσούκ

ΜΜπαράζ προσφυγών
σε πολιτείες των ΗΠΑ
για την απαγόρευση 
των αμβλώσεων
Στην αντεπίθεση προχωρούν δικαστές
σε αρκετές Πολιτείες της Αμερικής με-
τά την ανατροπή από το Ανώτατο Δικα-
στήριο της ιστορικής απόφασης Roe v.
Wade (1973), που νομιμοποιούσε το δι-
καίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ.
Δικαστήρια σε Πολιτείες άρχισαν να
«παγώνουν» την επικείμενη απαγό-
ρευση των αμβλώσεων, αλλά καθώς οι
προσφυγές αυτές δεν γίνονται στην
ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, έχουν προ-
σωρινή ισχύ και οι εισαγγελικές αρχές
ή οι κυβερνήτες μπορούν να επιβάλουν
την απαγόρευση.
Δικαστής στη Λουιζιάνα ανέστειλε
χθες προσωρινά την ισχύ των νόμων
που απαγορεύουν στις γυναίκες σε αυ-
τήν την Πολιτεία τις αμβλώσεις. Παρό-
μοιες μάχες δίνονται σε όλη τη χώρα.
Στη Γιούτα, δικαστήριο ανέστειλε επί-
σης προσωρινά την απαγόρευση των
αμβλώσεων, ενώ ανάλογες διαδικασίες
έχουν κινηθεί σε Οχάιο, Κεντάκι, Άιν-
ταχο, Τέξας και Μισισίπι.
Αυτή η νομική μάχη αναμένεται να κα-
θυστερήσει τη διαδικασία, την ώρα που
οι μισές Πολιτείες, κυρίως οι συντηρη-
τικές και θρησκευόμενες στις νότιες
και κεντρικές ΗΠΑ, ετοιμάζονται να
απαγορεύσουν τις αμβλώσεις στο έδα-
φός τους.
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Νομοθεσία που επιτρέπει στη Βρετανία να καταργήσει
μονομερώς μερικούς κανόνες για το εμπόριο με τη Βό-
ρεια Ιρλανδία μετά το Brexit πέρασε το πρώτο από μία σει-
ρά κοινοβουλευτικών τεστ. 

Οι Βρετανοί βουλευτές ενέκριναν με 295 ψήφους έναν-
τι 221 το λεγόμενο νομοσχέδιο για το Πρωτόκολλο της Βό-
ρειας Ιρλανδίας, το οποίο ανατρέπει τμήμα της συμφω-
νίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (2020). Το Λονδίνο κατηγορεί τις Βρυ-
ξέλλες ότι επιμένουν σε μια σκληρή προσέγγιση για τη
διακίνηση αγαθών μεταξύ της Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας αναφορικά με τους ελέγχους που είναι απαραί-
τητοι, προκειμένου να διατηρηθεί ανοιχτό ένα σύνορο με
την Ιρλανδία, η οποία είναι μέλος της ΕΕ. Ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει περιγράψει τις αλ-
λαγές που επιδιώκει ως «σχετικά ασήμαντες», αλλά η ΕΕ

απειλεί με κυρώσεις για τη μονομερή αθέτηση του Πρω-
τοκόλλου. Το Πρωτόκολλο προβλέπει ότι η Βόρεια Ιρλαν-
δία παραμένει στην ενιαία αγορά για τα αγαθά, και οι ει-
σαγωγές από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται
σε τελωνειακές δηλώσεις και ελέγχους. 

Το νομοσχέδιο θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια μεγαλύτε-
ρη πρόκληση, όταν προωθηθεί στη Βουλή των Λόρδων,
όπου η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Πέρασε το νομοσχέδιο για τη Βόρεια Ιρλανδία που ανατρέπει ρυθμίσεις του Brexit 

Απειλές από Μεντβέντεφ 
σε ΝΑΤΟ για Γ’ Παγκόσμιο
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Σ
το σπίτι του θα επιστρέψει
ο Επαμεινώνδας Κορκο-
νέας μετά το ελαφρυντικό
που του αναγνώρισε το

Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Λα-
μίας. Έτσι ο ειδικός φρουρός που
δολοφόνησε τον Δεκέμβριο του
2008 τον Αλέξη Γρηγορόπουλο θα
βρεθεί και πάλι εκτός φυλακής, με
τους δικηγόρους της οικογένειας
του παιδιού να ανακοινώνουν ότι θα
προσφύγουν στον Άρειο Πάγο.

Χθες ο ειδικός φρουρός, που
πριν από περίπου 14 χρόνια είχε
συγκλονίσει με την εγκληματική
του ενέργεια το πανελλήνιο και εί-
χε προκαλέσει κοινωνική ανατα-
ραχή, εξασφάλισε έστω και ορια-
κά το ελαφρυντικό που θα τον οδη-
γούσε και πάλι εκτός φυλακών.

Στην πρώτη δίκη του 2010, στον
Επαμεινώνδα Κορκονέα είχε επι-
βληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρ-
ξης για ανθρωποκτονία από πρόθε-
ση, με άμεσο δόλο και σε ήρεμη ψυ-
χική κατάσταση. Σε δεύτερο βαθμό,
όμως, τα ισόβια έσπασαν, με αποτέ-
λεσμα να του επιβληθεί η ποινή των
13 ετών που τον οδήγησε στην άμε-
ση αποφυλάκισή του, καθώς είχε
εκτίσει 11 χρόνια κάθειρξης.

Τότε ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου είχε αμφισβητήσει  την
απόφαση για το ελαφρυντικό του
πρότερου σύννομου βίου, αναφέ-
ροντας τα εξής: «Το λευκό ποινικό
μητρώο δεν συνδέεται με τη σύν-
νομη ζωή, έτσι ώστε να χορηγηθεί
το ελαφρυντικό του προτέρου έν-
τιμου βίου» και η αναίρεσή του
έγινε δεκτή από το ανώτατο δικα-
στήριο.

Παρά την απόφαση του Αρείου
Πάγου, χθες το πρωί το Μεικτό Ορ-
κωτό Εφετείο της Λαμίας αναγνώ-
ρισε εκ νέου με ψήφους 4-3 το ελα-
φρυντικό του σύννομου βίου. Οι
τέσσερις ψήφοι της πλειοψηφίας
είναι των ενόρκων, δηλαδή των
«λαϊκών δικαστών», ενώ μειοψή-
φησαν οι τακτικοί δικαστές.

Η επανάληψη της διαδικασίας
είχε ξεκινήσει στις 11 Μαΐου και
είχε διακοπεί δύο φορές με επει-
σοδιακό τρόπο.

Οργισμένη ανακοίνωση
Μετά την απόφαση οι συνήγοροι

της οικογένειας του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου, Νίκος Κωνσταν-
τόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπού-
λου, εξέδωσαν οργισμένη ανακοί-

νωση. «Ντροπή σε αυτούς, εντός
Δικαιοσύνης, που μεθόδευσαν αυ-
τήν την κακοστημένη δίκη. Το απο-
τέλεσμα το είχαμε προβλέψει και
καταγγείλει ήδη από τις 11 Μαΐου,
όταν επιχειρήθηκε με εντολή ει-
σαγγελέα να γίνει η δίκη εν κρυ-
πτώ, εν αγνοία της οικογένειας του
Αλέξανδρου και χωρίς να κλητευ-
θούν η μητέρα και η αδελφή του ως
διάδικοι».

Μάλιστα, όπως προανήγγειλαν
οι δύο δικηγόροι της οικογένειας
Γρηγορόπουλου, την ερχόμενη
Παρασκευή θα πραγματοποι-
ήσουν επίσημο διάβημα στον ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου. «Θα
ζητήσουμε όχι μόνον αναίρεση της
αποφάσεως αλλά και πειθαρχικό
έλεγχο των εμπλεκομένων καθώς
και έλεγχο του εάν υπήρξε επηρε-
ασμός δικαστικών προσώπων και
ενόρκων».

Στην υπόθεση Κορκονέα εφαρ-
μόζονται οι προβλέψεις του ν.
4619/2019 ως ευμενέστερες για
τον κατηγορούμενο. «Και οι ευμε-
νέστερες ήταν αυτές που θεσμο-
θέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ», τονίζει η ΝΔ,
απαντώντας στις αιτιάσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την αποφυλάκισή του. 

Ελεύθερος με 
νόμο ΣΥΡΙΖΑ 
ο Κορκονέας...

Στην αντεπίθεση περνά η Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς
έστειλε εξώδικα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία των Αθη-
νών αλλά και στο Εργαστήριο Τοξικολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου.

Εν αναμονή των αποφάσεων των δύο εισαγγελέων για
το ποιος ή ποιοι θα κληθούν με την ιδιότητα του υπόπτου
για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας, η 33χρο-
νη που έχει προφυλακιστεί, καθώς κατηγορείται για τη
δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της Τζωρτζίνας με
τη χορήγηση υπερβολικής δόσης κεταμίνης, θέτει ερω-
τήματα και αμφισβητεί τα πορίσματα των επιστημόνων.

Το πρώτο εξώδικο έχει ως δέκτη τον επικεφαλής του
Εργαστηρίου Τοξικολογίας του ΑΠΘ, Νικόλαο Ράικο, ο

οποίος ανίχνευσε την κεταμίνη. Η Ρούλα Πισπιρίγκου
σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητά
να μάθει εάν έχει κρατηθεί δείγμα ούρων και αίματος
από την Τζωρτζίνα. Και αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν
περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Μάλιστα, ζητά και τον
αριθμό πρωτοκόλλου που μπορεί να έχουν λάβει οι πα-
ραπάνω ιατρικές πράξεις.

Παράλληλα η προφυλακισμένη στο σωφρονιστικό κα-
τάστημα του Κορυδαλλού, στο δεύτερο εξώδικο που
έστειλε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ζητά να
μάθει εάν και εκεί έχει κρατηθεί δείγμα ούρων, ενώ
ενημερώνει ότι, στην περίπτωση που δεν έχει συμβεί
κάτι τέτοιο, τότε συνίσταται παράβαση καθήκοντος. 

Τι ζητά από τους ιατροδικαστές η Ρούλα Πισπιρίγκου με εξώδικα που τους έστειλε

Ο φονιάς του Γρηγορόπουλου 
βγήκε ξανά από τη φυλακή με 
το ελαφρυντικό του πρότερου
σύννομου βίου που 
του αναγνώρισε το Μεικτό
Ορκωτό Εφετείο της Λαμίας -
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει 
η οικογένεια του θύματος



ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ15

Μ
ε το γκάζι πατημένο τέρμα...
Χωρίς δίπλωμα οδήγησης...
Χωρίς ζώνη ασφαλείας... Κά-
τω από αυτές τις συνθήκες

ένας 18χρονος άφησε την τελευταία του
πνοή στην άσφαλτο τα ξημερώματα της
Τρίτης. Μια μοιραία διαδρομή έπειτα από
διασκέδαση. Μια «κόντρα» θανάτου,
όπως αποδείχτηκε, με έναν καλό του φί-
λο, που οδήγησε το σκουρόχρωμο γιαπω-
νέζικο αυτοκίνητο να «καρφωθεί» σε ένα
δέντρο στη διαχωριστική νησίδα.

Η ώρα είναι 4.20 τα ξημερώματα και
οι κάμερες ασφαλείας στο ρεύμα καθό-
δου της οδού Παπανικολή, έναν κεντρι-
κό δρόμο του Χαλανδρίου με δύο λωρί-
δες ανά κατεύθυνση, καταγράφουν δύο
ΙΧ αυτοκίνητα να περνούν με ιλιγγιώδη
ταχύτητα. Πίσω από τα τιμόνια κάθονται
ένας 18χρονος και ένας 19χρονος. Παι-
δικοί φίλοι. Πιθανότατα επέστρεφαν
από κάποια νυχτερινή έξοδο και η νεα-
νική ορμή τούς παρέσυρε σε έναν αυτο-
σχέδιο αγώνα ταχύτητας, σε μια «κόν-

τρα» θανάτου σε έναν δρόμο που το όριο
ταχύτητας δεν είναι πάνω από 60 χιλιό-
μετρα ανά ώρα. 

Χωρίς δίπλωμα και ζώνη
Στον αριθμό 70, ένα σημείο όπου, όπως

ανέφεραν στην «Political» κάτοικοι της
περιοχής, έχουν συμβεί και άλλα ατυχή-
ματα με το πιο πρόσφατο 10 μέρες πριν
(ένας οδηγός ταξί έχασε τον έλεγχο, «ξή-
λωσε» 4 κολονάκια, «έξυσε» με το όχημά
του έναν μαντρότοιχο και τελικά σταμάτη-
σε σε τσιμεντένια κολόνα ηλεκτροφωτι-
σμού), ο 18χρονος χάνει τον έλεγχο, πατά-
ει απότομα φρένο αλλά τελικά «καρφώνε-
ται» σε ένα δέντρο που βρίσκεται πάνω
στη διαχωριστική νησίδα.

Είναι τόσο σφοδρή η πρόσκρουση που

το μεγάλο δέντρο ξεριζώνεται και αντικεί-
μενα εκτοξεύονται σε απόσταση έως και
20-25 μέτρα, ενώ το όχημα μετατρέπεται
σε άμορφη μάζα σιδερικών. Έντρομοι οι
κάτοικοι πετάγονται από τα σπίτια τους
από τον εκκωφαντικό θόρυβο, ακούν τις
εκκλήσεις του 19χρονου φίλου του για
βοήθεια, πλησιάζουν το διαλυμένο ΙΧ αυ-
τοκίνητο και αντικρίζουν έναν νεαρό άν-
δρα μέσα σε λίμνη αίματος και χωρίς ζω-
τικές ενδείξεις. Λίγα λεπτά αργότερα φτά-
νουν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 8 πυρο-
σβέστες, απεγκλωβίζουν τον 18χρονο, τον
παραδίδουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ
που διαπιστώνουν ότι είναι νεκρός και
αναλαμβάνουν να τον μεταφέρουν στο νο-
σοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για ιατροδικα-
στική εξέταση. Ένα «γιατί;» πλανιέται ήδη
στην ατμόσφαιρα, με τους αστυνομικούς
του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρα-
σκευής να ξεκινούν άμεσα προανάκριση
συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφα-
λείας και διαχείρισης κυκλοφορίας, δια-
πιστώνοντας ότι τα δύο οχήματα κινούν-

ταν με υπερβολική ταχύτητα σε έναν δρό-
μο όπου δεν θα έπρεπε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 18χρονος δεν εί-
χε προλάβει να βγάλει δίπλωμα οδήγησης
και δεν φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του
ΙΧ αυτοκινήτου. Όσον αφορά τον 19χρονο,
συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε
ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος
για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης
που προκάλεσε τον θάνατο άλλου ανθρώ-
που. Η απολογία του στον ανακριτή ορί-
στηκε για τις 11 το πρωί της Παρασκευής
(1/7), ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρα-
τούμενος.

Κανέναν ενδοιασμό να ρισκάρει ακόμη και τη ζωή των
ηλικιωμένων που αναλάμβανε να... φροντίζει δεν είχε
μια 47χρονη Γεωργιανή οικιακή βοηθός, που συνελήφθη
από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων
κατά Ιδιοκτησίας. Η «σατανική» γυναίκα δεν δίσταζε να
ρίχνει διαλυμένα υπνωτικά χάπια στα φαγητά και τα ρο-
φήματα των ηλικιωμένων, στα σπίτια των οποίων προσ-
λαμβάνονταν για να δουλέψει ως εσώκλειστη υπηρέτρια.
Μοναδική της επιδίωξη ήταν να τους αφαιρέσει τα χρή-
ματα και τα κοσμήματα που είχαν στα σπίτια, εκμεταλ-
λευόμενη την εμπιστοσύνη που της έδειχναν. Ήδη από
την πρώτη μέρα που ξεκινούσε να εργάζεται η 47χρονη

φρόντιζε να ρίχνει πολτοποιημένα υπνωτικά χάπια στους
ηλικιωμένους για να πέφτουν σε βαθύ ύπνο και να μπο-
ρεί να ερευνά τις οικίες τους και να αρπάζει χρήματα, κο-

σμήματα, ρολόγια και οτιδήποτε άλλο έκρινε πως έχει
αξία. Στη συνέχεια, εξαφανιζόταν, άλλαζε αριθμό κινη-
τού τηλεφώνου και... ονοματεπώνυμο και ετοιμαζόταν
για το επόμενο θύμα της. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί
της Ασφάλειας έχουν ταυτοποιήσει την εμπλοκή της σε
τέσσερις υποθέσεις ληστειών από σπίτια ηλικιωμένων
(κάποιοι από αυτούς είχαν και κινητικά προβλήματα) με
τη μέθοδο αυτή και συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα
Ερυθραία (κλοπιμαία αξίας 50.000 ευρώ), κέντρο Αθή-
νας (κλοπιμαία αξίας 10.000 ευρώ, το θύμα έπασχε από
άνοια), Άγιος Δημήτριος και Πειραιάς.

Παπ.

Σατανική οικιακή βοηθός νάρκωνε ηλικιωμένους και «καθάριζε» λεφτά και κοσμήματα 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες 
του τροχαίου δυστυχήματος
στο Χαλάνδρι - 
Κρατούμενος για κακούργημα
ο 19χρονος φίλος του

«Κόντρα»
θανάτου 
για 18χρονο
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O
επ. καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης
προέβλεψε στο fb ότι τα κρούσματα
χθες, Τρίτη, θα έφταναν τις 20.000,
ενώ παράλληλα μιλώντας στον

ΣΚΑΪ εκτίμησε ότι σε περίπτωση που οι δια-
σωληνώσεις ξεπεράσουν τις 250-300, θα
πρέπει να επανέλθουν τα μέτρα. Και όντως η
έκθεση του ΕΟΔΥ επιβεβαίωσε την πρόβλε-
ψη, αφού χθες καταγράφηκαν 20.084 νέα
κρούσματα και 3.664 επαναμολύνσεις, οι
οποίες αποτελούν πάνω από το 4% των συνο-
λικών κρουσμάτων καθημερινά. 

Οι θάνατοι, σε υψηλά επίπεδα για την επο-
χή, ήταν 16 ενώ οι διασωληνωμένοι παραμέ-
νουν χαμηλά στους 95. Ο καθηγητής κ. Σαρη-
γιάννης έχει εκτιμήσει πως 1 Αυγούστου οι
διασωληνωμένοι θα είναι κοντά στους 400,
ένα νούμερο που θεωρείται οριακά διαχειρί-
σιμο. Πόσω μάλλον σε καλοκαιρινή περίοδο
με άδειες υγειονομικών και αρκετές μετακι-
νήσεις που γίνονται συνήθως το καλοκαίρι.
Και ενώ ο καθηγητής Σαρηγιάννης εκτιμά ότι
στις 16 Ιουλίου τα κρούσματα θα φτάσουν τις
25.000, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος
Τζανάκης κάνει εκτίμηση ακόμα και για
30.000 κρούσματα την ημέρα.

«Να επανέλθει η μάσκα»
Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού

αναφέρει πως οι καινούργιες μεταλλάξεις
Όμικρον 4 και Όμικρον 5 είναι πιο μεταδοτι-
κές και δίνουν διαφορετικά συμπτώματα, πιο
έντονα από την Όμικρον 2 και επομένως πρέ-
πει να παρθούν μέτρα, ιδιαίτερα για όσους τα-
ξιδεύουν με πλοία, αεροπλάνα και όσους ερ-
γάζονται στον τομέα του τουρισμού. 

Η μάσκα σύμφωνα με την καθηγήτρια εί-

ναι απαραίτητη και πρέπει να επανέλθει,
όπως λέει, και στους χώρους εργασίας και σε
χώρους όπως τα αεροπλάνα και τα πλοία,
ενώ συνιστά πριν από κοινωνικές εκδηλώ-
σεις όπως γάμους, βαφτίσια και πανηγύρια ο
κόσμος να κάνει πρώτα ένα self test. Ο
υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε
πως σε σχέση με την αναμνηστική δόση το
ECDC θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με
το θέμα των εμβολίων και θεωρεί αστοχία ότι
δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή
αλλά αφήνει κάθε κράτος πλέον να έχει τη
δική του πορεία, με αποτέλεσμα να προκα-
λείται σύγχυση, ειδικά για το τι θα γίνει τον
Σεπτέμβριο. Σε σχέση με τη δυνατότητα που
δίνεται στους πολίτες 30-59 ετών να κάνουν
μια τέταρτη δόση, ο υπουργός τόνισε πως
μπορεί σε αυτές τις ηλικίες να μην έχει τεκ-
μηριωθεί το όφελος, από την άλλη όμως δεν
υπάρχει καμία ζημία ενώ υπάρχει και το δι-
καίωμα της επιλογής να αισθάνεται κανείς
ασφαλής. Ωστόσο σε αυτές τις ηλικίες δεν
υπάρχει η ισχυρή σύσταση που υπάρχει για
τους 60 ετών και άνω. Πάντως την πρώτη μέ-
ρα ανοίγματος της πλατφόρμας είχαν κλείσει
ραντεβού 10.000 άτομα αυτής της κατηγο-
ρίας. Στη χθεσινή συνεδρίασή τους οι επιδη-
μιολόγοι της Επιτροπής αξιολόγησαν την
επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Μετά και
την έκθεση του ΕΟΔΥ προκύπτει μια αύξηση
του ιού στα λύματα όλων των μεγάλων αστι-
κών κέντρων, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, τη
Λάρισα, τον Βόλο και την Ξάνθη, ενώ εξακο-
λουθούν να απασχολούν τα πολλά κρούσμα-
τα στην Αττική και σε δημοφιλή νησιά. 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Κορονοϊός: Ο τρόμος επιστρέφει 

Σημαντική μείωση των αριστούχων σχεδόν σε όλα τα μα-
θήματα δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των πανελλαδικών
εξετάσεων 2022. Φαίνεται ότι τα δύο χρόνια πανδημίας και
τηλεκπαίδευσης, η αύξηση της εξεταστέας ύλης υπό αυτές
τις πρωτόγνωρες συνθήκες και το γεγονός ότι τα παιδιά για
πρώτη φορά ύστερα από δύο χρονιές έδωσαν γραπτές εξε-
τάσεις (οι προαγωγικές είχαν αναβληθεί λόγω πανδημίας)
επηρέασαν τις επιδόσεις των υποψηφίων που στοχεύουν
κυρίως στις υψηλόβαθμες και περιζήτητες σχολές. Συγκε-
κριμένα, σε όλα τα μαθήματα εκτός από την Ιστορία και τη

Χημεία καταγράφηκε σημαντική μείωση των υποψηφίων
που έγραψαν πάνω από 18 σε σχέση με πέρσι. 

Η μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στο μάθημα της Πλη-
ροφορικής (-5,74%), και στο μάθημα της Φυσικής (-3,86%),
ενώ μικρότερη αλλά σημαντική είναι η μείωση των αρι-
στούχων στο μάθημα της Οικονομίας (-3,99%). Στα Αρχαία
οι αριστούχοι μειώθηκαν σε ποσοστό 1,56% και στη Νεοελ-
ληνική Γλώσσα 0,11%.

Οι αριστούχοι στην Ιστορία αυξήθηκαν φέτος κατά 1,91%
σε σχέση με πέρσι, ενώ στη Χημεία αυξήθηκαν κατά 2,29%.

Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα της Κοινωνιολογίας αντι-
καταστάθηκε φέτος με το μάθημα των Λατινικών, στο οποίο
το 17,96% των υποψηφίων πέτυχε βαθμολογία άνω του 18.
Πέρσι στο μάθημα της Κοινωνιολογίας υπήρξε ο μεγαλύ-
τερος αριθμός αριστούχων με ποσοστό 27,55%. Ήταν ανα-
μενόμενο ότι στα Λατινικά δεν θα καταγραφόταν τόσο με-
γάλος αριθμός υποψηφίων με βαθμολογία πάνω από 18,
δεδομένου ότι αυξήθηκε η ύλη σε σχέση με τις προηγού-
μενες χρονιές που εξεταζόταν το μάθημα πριν αντικατα-
σταθεί, ενώ άλλαξε και ο τρόπος εξέτασής του.

Πανελλήνιες: Σημαντική μείωση των αριστούχων δείχνουν τα στατιστικά  στοιχεία

ΣτΕ: Έκρινε αντισυνταγματικό το νέο 
ειδικό μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ
Αντισυνταγματικό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το νέο ειδικό μι-
σθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ με το οποίο καθορίστηκαν ο βασικός μισθός, τα επιδόματα
και τα ωρομίσθια των εφημεριών.
Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει ιατροί του ΕΣΥ κατά των μισθοδοτικών τους καταστάσεων και
από τους συμβούλους Επικρατείας οι αιτήσεις τους έγιναν δεκτές, κατά το σκέλος που
στρεφόταν κατά των μισθοδοτικών καταστάσεων του μηνός Ιουλίου 2018. Αντίθετα,
απορρίφθηκε το μέρος που στρεφόταν κατά της σιωπηρής απορρίψεως από την πλευρά
του νοσοκομείου, στο οποίο υπηρετούν, του αιτήματός τους περί ανακλήσεως προγενε-
στέρων μισθοδοτικών τους καταστάσεων και επανεκδόσεώς τους, με επανυπολογισμό
των αποδοχών τους, βάσει των διατάξεων που ίσχυαν προ του ν. 4093/2012.
Τέλος, το ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας θα
επανέλθουν από τη δημοσίευση της σημερινής απόφασης. Έτσι, οι γιατροί του ΕΣΥ δεν
δικαιούνται αναδρομικά.

Πάνω από 20.000 κρούσματα
χθες και εφιαλτικές
προβλέψεις για 30.000 
στα μέσα Ιουλίου



Ισόβια κάθειρξη για ανθρωπο-
κτονία με ενδεχόμενο δόλο διά πα-
ραλείψεως επιβλήθηκε και από το
Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλο-
νίκης στον 43χρονο αγγειοχει-
ρουργό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος
για τον θάνατο 36χρονης μεσί-
τριας, που τον Απρίλιο του 2017 πή-
γε να υποβληθεί σε επέμβαση
αφαίρεσης κιρσών στο Ιπποκρά-
τειο, όμως βρέθηκε νεκρή σε σκουπιδότοπο της Χαλκι-
δικής. Όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ο 43χρονος
ειδικευόμενος αγγειοχειρουργός τής χορήγησε δύο
ισχυρά αναισθητικά για να την υποβάλει στην επέμβα-
ση μέσα σε εγκαταλειμμένο χώρο του νοσοκομείου και

η 36χρονη πέθανε. Στη συνέχεια
μετέφερε το άψυχο σώμα της με
το αυτοκίνητό του και το πέταξε
σε χαράδρα στη Χαλκιδική. Μετά
μάλιστα έπλυνε το αυτοκίνητο
για να εξαφανίσει τα ίχνη και πα-
ρίστανε ότι δεν συνέβη τίποτε, σε
βαθμό που κατηγόρησε μέχρι
και τον σύζυγό της για την εξα-
φάνιση της γυναίκας, η οποία

ήταν μητέρα τριών παιδιών. Το δικαστήριο έκανε δεκτή
την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία ζήτησε να κατα-
δικαστεί όπως και πρωτόδικα, όταν του επιβλήθηκε
ποινή ισόβιας κάθειρξης. Το δικαστήριο δεν του ανα-
γνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Νεφροπαθών
Νομού Θεσσαλονίκης εξελέγη ο αντιδήμαρχος
Ανάπτυξης Δημοτικών Κοινοτήτων και ΚΕΠ του
Δήμου Θεσσαλονίκης Στέλιος Λιακόπουλος. Ο κ.

Λιακόπουλος είπε πως αποτελεί τιμή η εκλογή του
σε έναν σύλλογο που αντιπροσωπεύει μεγάλο τμή-
μα των ασθενών της Ελλάδας και αριθμεί πάνω από
2.000 μέλη.

Eπικεφαλής του ΔΣ των Νεφροπαθών ο Λιακόπουλος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στα Κουφάλια 
για τις καταστροφές 
ο Γ. Γεωργαντάς 

Τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης επι-
σκέφτηκε άρον άρον την Παρα-
σκευή που μας πέρασε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και
βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωρ-
γαντάς. Η αιτία δεν ήταν άλλη από
τη μεγάλη καταστροφή από τον
ανεμοστρόβιλο και το χαλάζι που
υπέστη η περιοχή. Η ηγεσία του
ΕΛΓΑ, ο πρόεδρος Α. Λυκουρέν-
τζος και ο αντιπρόεδρος Ν. Δού-
κας, επίσης ήταν παρόντες και κι-
νήθηκαν αποτελεσματικά για την
καταγραφή των ζημιών.

Επέστρεψε δίπλα
στον Δαρδαμανέλη 
η Τσιραμπίδου 

Στη διοίκηση του Δήμου Καλαμα-
ριάς και στο πλευρό του Γιάννη
Δαρδαμανέλη επέστρεψε και πάλι
η πρώην πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Μαίρη Τσιραμπίδου, η
οποία είχε παραιτηθεί από τα καθή-
κοντά της τον Μάιο του 2021 λόγω
σοβαρού προβλήματος υγείας που
αντιμετώπιζε η μητέρα της. Η κυρία
Τσιραμπίδου πλέον είναι η νέα αν-
τιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας,
Έργων, Συντήρησης και Σημάνσε-
ων, μια θέση με πολλές ευθύνες και
απαιτήσεις αναφορικά με την κα-
θημερινότητα του πολίτη.

Ο Νίκος Πατσέας 
νέος πρόεδρος 
της ΟΝΝΕΔ Θεσσ.

Ο Παναγιώτης Λεμπέσης, στέλε-
χος από τις οργανώσεις Θεσσαλο-
νίκης, αναλαμβάνει αντιπρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ. Μάλιστα, στις πρό-
σφατες εκλογές για την ΚΕ της Νε-
ολαίας της ΝΔ εκλέχθηκε δεύτε-
ρος. Επίσης, ορίστηκε νέος πρό-
εδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης ο
Νίκος Πατσέας.

Ισόβια στον 43χρονο αγγειοχειρουργό
για τον θάνατο της 36χρονης μεσίτριας

Με κορονοϊό η Αδάμου
Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε η ανεξάρ-

τητη βουλευτής της Β’ Θεσσαλονικης Κωνσταντί-
να Αδάμου και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ. Τη νόσησή της έκανε η ίδια γνω-
στή μέσα από τους λογαριασμούς της στο Insta-
gram και το Facebook, όπου συνιστά στους πολί-
τες να φορούν μάσκα σε μέρη με συνωστισμό για
να προστατεύονται, διότι η ίδια περνάει τη νόσηση
με υψηλό πυρετό και σχετικά δύσκολα, αν και εμ-
βολιασμένη. 

Συστάσεις για την Covid
« Χ α ί ρ ο μ α ι

πολύ που σας
βλέπω όλους
και πάλι στην
αίθουσα», είπε
ο Πέτρος Λε-
κάκης, βλέ-
ποντας όλους
τους συναδέλφους του στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με τη χα-
λάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό. Ωστό-
σο, συνέστησε προς όλους να τηρούν όσο
μπορούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, να φορούν μάσκες, ειδικά όταν ο
ένας κάθεται τόσο κοντά στον άλλον, για να
προστατέψουν τους εαυτούς τους και τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα.

Νέα πρόσωπα 
στη συνεδρίαση

Με δύο «φρέσκα» πρόσωπα συνεδρίασε το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρό-
κειται για τον νέο γενικό γραμματέα Νίκο Λιακό-
πουλο, ο οποίος πήρε τη θέση του Ευθύμη Φωτό-
πουλου, και τη Λουκία Αργυριάδου, η οποία ορκί-
στηκε δημοτική σύμβουλος, προερχόμενη από την
παράταξη «Η Πόλη Ανάποδα», μετά την παραίτηση
του Κώστα Ξενόπουλου. Και τους δύο τούς καλω-
σόρισε ο πρόεδρος του Σώματος Πέτρος Λεκάκης,
ο οποίος λίγο νωρίτερα υποδέχτηκε για πρώτη φο-
ρά στην αίθουσα -έπειτα από δύο χρόνια- όλους
τους δημοτικούς συμβούλους, καθώς η συνεδρία-
ση έγινε διά ζώσης.

Κεράσματα από Κουριανίδη
Η επιστροφή των δημοτικών συμβούλων στα

έδρανα συνοδεύτηκε από... κεράσματα! Τα
έφερε στην αίθουσα ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Θεσσαλονίκη: Πόλη Ελληνική» Ιωάννης
Κουριανίδης προκειμένου να κεράσει τους συ-
ναδέλφους του για τον γάμο της κόρης του και
τη βάφτιση της εγγονής του. Και δέχτηκε θερ-
μές ευχές. 
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Πελοπόννησος

Κονδύλι 1,6 εκατ. για 
την πυρόπληκτη Γορτυνία

Συμβάσεις έργων
συνολικού προϋπο-
λογισμού 1.660.000
ευρώ για αποκατά-
σταση στις πυρόπλη-
κτες περιοχές της
Γορτυνίας υπέγραψε
ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Πα-
ναγιώτης Νίκας. Συγ-
κεκριμένα πρόκειται για έργα: α) αντιπλημμυρικά και καθαρι-
σμούς ποταμών Λάδωνα και Ερύμανθου με προϋπολογισμό
μελέτης 860.000 ευρώ, β) αποκατάσταση ζημιών στην εθνική
οδό Τρίπολης - Πύργου (τμήμα Τουμπίτσι - Λιβαδάκι - όρια νο-
μού) με προϋπολογισμό μελέτης 400.000 ευρώ και γ) αντι-
πλημμυρικά έργα οδών πρόσβασης και καθαρισμούς ρεμάτων
και ποταμών στις πυρόπληκτες τοπικές κοινότητες του Δήμου
Γορτυνίας, με προϋπολογισμό μελέτης 400.000 ευρώ.

Κως

Πολιτιστικό Συμπόσιο
Δωδεκανήσου

Τετραήμερο εκδηλώσεων, με τιμώμενο νησί για το 2022 την
Κω, στο πλαίσιο του ΚΒ’ Πολιτιστικού Συμποσίου Δωδεκανή-
σου, διοργανώνει στην Κω η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δω-
δεκανήσου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Δωδεκανησια-
κών Παροικιακών Συλλόγων Ρόδου. Οι εκδηλώσεις φιλοξε-
νούνται στο Ιπποκράτειο Μέλαθρο, στις εγκαταστάσεις του
ΔΙΙΚ. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο, Πέμπτη 30 Ιουνίου, και ολο-
κληρώνεται το μεσημέρι της Κυριακής 3 Ιουλίου, με τη συμμε-
τοχή περισσότερων από 80 συνέδρων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το
Σάββατο 2 Ιουλίου, το Θέατρο Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει το
θεατρικό έργο του Νίκου Κωνσταντινίδη «Το όνομά μου είναι
ASHAR», σε σκηνοθεσία Ζαχαρία Αγγελάκου.

«Ειδικό σχέδιο ελάφρυνσης» των κατοίκων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από τις
ανατιμήσεις στα καύσιμα ζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο με ομόφωνο ψήφισμά του.
Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Αλεξάκη,
ζητείται για τα Ιόνια Νησιά:
� Παράταση έως 31/10/2022 και ενίσχυση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης Fuel
Pass με προσαύξηση στην επιδότηση κατά 20%.
� Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης κατά 15%.
� Μείωση του ΦΠΑ στα εισαγόμενα τρόφιμα, ώστε να μη μετακυλίεται στον καταναλωτή η
αυξημένη δαπάνη μεταφοράς.
� Φοροελαφρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να υπάρξει συμψηφισμός με
την αύξηση της τιμής των καυσίμων, ιδιαίτερα κατά τη δύσκολη χειμερινή περίοδο.
� Ειδική παρέμβαση στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε, εάν εφαρμοστεί ειδικό πακέτο
μέτρων για τα νησιά, να μην εξαιρεθούν ξανά τα Ιόνια.
� Ειδική έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους ταξιδιώτες προς τα Ιόνια Νησιά έως
30/9/2022.

Κρήτη

Η περιφέρεια στο
συνέδριο «Young
European Leaders»

Στο Συνέδριο Ευρωπαίων Νέων Αυτοδιοικη-
τικών «Young European Leaders», στις Βρυ-
ξέλλες, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης με
εκπρόσωπο την εντεταλμένη περιφερειακή
σύμβουλο Γεωργία Μηλάκη. Το συνέδριο συν-
διοργανώθηκε από το EU40 Network και τα
τέσσερα μεγαλύτερα κόμματα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, με την υποστήριξη του European
Local Leaders Group και του δικτύου Young
Elected Politicians της Επιτροπής Περιφερει-
ών. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης
Σχοινάς εστίασε στην ενδυνάμωση της Ευρώ-
πης μέσα από τις κρίσεις που έχει διαχειριστεί,
τονίζοντας πως η εποχή της ευρωπαϊκής
αθωότητας έχει παρέλθει. «H Ευρώπη έχει
αποδειχθεί πολύ περισσότερο ανθεκτική, ενω-
μένη και ικανή να αντεπεξέλθει στην αντιμετώ-
πιση κρίσεων», επεσήμανε. Στο συνέδριο συ-
ζητήθηκαν ο πόλεμος της Ουκρανίας, η τουρ-
κική προκλητικότητα, το ενεργειακό ζήτημα, τα
νέα αναπτυξιακά προγράμματα και η πορεία
των νέων Περιφερειακών Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Ελλάδα

Προώθηση κρασιών ΠΟΠ
και ΠΓΕ σε Ιαπωνία
και Κορέα

Ένα τριετές πρόγραμμα, συνολικού προϋπολο-
γισμού 1.840.760 ευρώ, για την ανάδειξη και προ-
ώθηση διεθνώς των κρασιών ΠΟΠ και ΠΓΕ της
Δυτικής Ελλάδας «τρέχει» η οικεία περιφέρεια σε
συνεργασία με αναγνωρισμένες επιχειρήσεις
στον οινικό τομέα στην Ελλάδα, την Ιαπωνία και
την Κορέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλο-
ποιούνται δράσεις που δίνουν την ευκαιρία στους
επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με την ποιότητα,
τις παραδόσεις, τις ποικιλίες και τη γαστρονομία
ενός τόπου και να βιώσουν την εμπειρία της δοκι-
μής των κρασιών και της ιδιαίτερης τοπογραφίας
και των χαρακτηριστικών των αμπελώνων στις
ζώνες παραγωγής οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ της Δυτι-
κής Ελλάδας. Προς τούτο, με επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε το οινικό οδοιπορικό από δημοσιογράφους,
αγοραστές και wine experts από Ιαπωνία και Κο-
ρέα στην Αχαΐα και την Ηλεία που στόχο είχε την
προβολή και προώθηση των οίνων ποιότητας της
ΠΔΕ στις αγορές της Άπω Ανατολής.
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Ψήφισμα για ειδικό σχέδιο ελάφρυνσης στα καύσιμα



Τ
α σημαντικά έργα που έχουν υλοποι-
ηθεί μέσω του ΕΣΠΑ από την περιφέ-
ρεια σε όλη την Αττική, και ειδικά στην

Ανατολική, αλλά και τη βούληση της διοίκη-
σης της περιφέρειας να αξιοποιήσει μέχρι και
το τελευταίο ευρώ από το νέο ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 για έργα και δράσεις προς όφελος
των πολιτών, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης, κατά την τοποθέτησή του
στο workshop για το νέο ΕΣΠΑ και την πορεία
υλοποίησης των έργων που πραγματοποι-
ήθηκε στο Δημαρχείο Κορωπίου.

Ο κύκλος των σχετικών θεματικών ημερί-
δων με κεντρικό σύνθημα «Η Αττική αλλά-
ζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου», που πραγμα-
τοποιείται με πρωτοβουλία του περιφερει-
άρχη, ξεκίνησε από την Ανατολική Αττική
και θα ολοκληρωθεί, ύστερα από έναν μήνα,
στη Δυτική Αττική στις 28 Ιουλίου. Στην εκ-
δήλωση παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι Λαυ-
ρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Παιανίας Ισί-
δωρος Μάδης, Παλλήνης Θεόδωρος Ζού-
τσος, Διονύσου Ιωάννης Καλαφατέλης, Ρα-
φήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς,
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, Σπάτων-Αρτέμιδος Δημή-
τρης Μάρκου, Ωρωπού Γιώργος Γιασημά-
κης, Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, Μαρκο-
πούλου-Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλα-

γιάννης, Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας και
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Ο περιφερειάρχης, αναφερόμενος στα ση-
μαντικά αναπτυξιακά έργα που αφορούν άμε-
σα την Ανατολική Αττική, εστίασε στο νέο σχέ-
διο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
ξεκαθαρίζοντας: «Σε αυτή την Περιφερειακή
Ενότητα, στον Δήμο Μαραθώνα, στο Γραμμα-
τικό, θα κατασκευαστεί, αντί για ΧΥΤΥ, το πρώ-
το ολοκληρωμένο Πάρκο Κυκλικής Οικονο-
μίας. Μια μονάδα όπου δεν θάβονται σκουπί-
δια, όπως κάποιοι ψευδώς ισχυρίζονται, αλλά
θα γίνεται επεξεργασία απορριμμάτων και
διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών που θα
προέρχονται αποκλειστικά και μόνον από την
περιοχή σας». Ακόμη ο κ. Πατούλης εστίασε
στα δύο εμβληματικά έργα που προωθούνται
μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, την κατασκευή του
Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφή-
νας, προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ, που
αναπτύσσεται σε μια έκταση 65 στρεμμάτων
εντός του Δήμου Ραφήνας, και την κατασκευή
του διευρυμένου Κέντρου Υγείας Ανατολικής
Αττικής, επαυξημένης δυναμικότητας και με
δυνατότητα βραχείας νοσηλείας ασθενών.
«Δεσμεύομαι ότι θα παλέψω με όλες μου τις
δυνάμεις για τη δημιουργία νοσοκομείου
στην Ανατολική Αττική», σημείωσε ακόμη ο
Περιφερειάρχης.

«Ιστορική στιγμή»
για τα Βριλήσσια

Στον επανα-
σχεδιασμό και
τον εκσυγχρο-
νισμό της πό-
λης μπορεί να
προχωρήσει ο
Δήμος Βρι-
λησσίων, κα-
θώς εγκρίθηκε
η αναθεώρηση
του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), γεγο-
νός που αναμένεται να επιλύσει χρό-
νια και κρίσιμα προβλήματα του δή-
μου, να αποκαταστήσει σημαντικά
χωροταξικά ζητήματα, αλλά και να
επαναπροσδιορίσει τις χρήσεις γης
προς όφελος της πόλης και του δημό-
τη. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλέ-
ον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βρι-
λησσίων, εντάσσεται μεταξύ άλλων
στο σχέδιο πόλης ο οικισμός Κρασ-
σάς, με μέσο συντελεστή δόμησης
0,6 και με απόλυτη προστασία των
εκτάσεων που θα κριθούν τελεσίδικα
δασικές. Όπως τονίζει ο δήμαρχος
Ξένος Μανιατογιάννης: «Η έγκριση
αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου αποτελεί ιστορική
στιγμή για τον Δήμο Βριλησσίων και
προσωπικά νιώθω δικαίωση ως δη-
μοτική αρχή».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, ο
«γαλάζιος» δήμαρχος, που
πάντως εκλέγεται με χαρακτη-
ριστική άνεση και χωρίς κομ-
ματική στήριξη, είναι έξαλλος
με δημοσιεύματα που τον θέ-
λουν να ετοιμάζεται για υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης; Αυτό
που τον έχει εκνευρίσει περισ-
σότερο είναι το σενάριο… επι-
στημονικής φαντασίας ότι για
την υποψηφιότητά του διεκδι-
κεί την υποστήριξη του… ΣΥΡΙ-
ΖΑ! Έτσι, ύστερα από πολλές
προφορικές διαψεύσεις, πλέ-
ον περνά και σε γραπτή διά-
ψευση που συνοδεύεται με
«επίθεση» σε συγκεκριμένο
μέσο ενημέρωσης… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΘΘερινές βραδιές στον
αναγεννημένο «ΑΒ»
Ο Δήμος Αθηναίων ανάβει τα φώτα
ενός από τους ιστορικότερους κι-
νηματογράφους της Αθήνας, για
δεύτερη χρονιά, στο πλαίσιο του
«Culture is Athens - Πολιτισμός
είναι η Αθήνα». Όπως φαίνεται, η
μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών,
Αθηναίων και μη, το περασμένο
καλοκαίρι οδήγησε στην απόφαση
όχι μόνο να ανοίξει και φέτος ο χώ-
ρος αλλά και να λειτουργήσει ως
αμιγώς κινηματογραφικός. Έτσι ο
θερινός κινηματογράφος «ΑΒ»
έχει ετοιμάσει για τον Ιούλιο και
τον Σεπτέμβριο ένα πλούσιο πρό-
γραμμα ταινιών, που απευθύνεται
σε όλες τις ηλικίες και μπορεί να
καλύψει τις προτιμήσεις όλων των
κινηματογραφόφιλων. Η έναρξη
του προγράμματος θα γίνει την Πα-
ρασκευή 1 Ιουλίου και η είσοδος
για το κοινό θα είναι ελεύθερη. 

Στήριξη της
εκπαίδευσης 

Οι ανάγκες των σχολείων του Δή-
μου Αιγάλεω ήταν το αντικείμενο
της συνάντησης που είχε ο δήμαρ-
χος Γιάννης Γκίκας με τον γενικό
γραμματέα του υπουργείου Εσωτε-
ρικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Στη
συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά
όλα τα ζητήματα που αφορούν τη
λειτουργία των σχολείων της πόλης,
με έμφαση στις ανάγκες των έξι ει-
δικών σχολείων που στεγάζονται
στην περιοχή, στην ολοκλήρωση
των έργων αποκατάστασης των σει-
σμόπληκτων σχολείων καθώς και
στο ζήτημα του 9ου Δημοτικού Σχο-
λείου. Ακόμη συζητήθηκε η ανάγκη
συνολικής αναβάθμισης των δομών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Αιγάλεω. Ο
κ. Σταυριανουδάκης διαβεβαίωσε
ότι θα υπάρξει άμεση ενασχόληση
για την εξεύρεση πόρων αλλά και
την ενίσχυση των έργων που βρί-
σκονται σε εξέλιξη και αφορούν τα
σχολικά κτίρια, καθώς και τα προ-
γράμματα που αφορούν τις εκπαι-
δευτικές δομές του Αιγάλεω.
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Νέο ΕΣΠΑ: Από Αν. Αττική 
ξεκίνησαν τα workshops
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πορεί να είναι σε εξέλιξη
τα μέτρα ανακούφισης για
το ηλεκτρικό ρεύμα και τις
αυξήσεις στην τιμή της

βενζίνης αλλά και η κατάργηση της ρή-

τρας αναπροσαρμογής μέχρι και τον
Αύγουστο του 2023, ωστόσο αυτές δεν
είναι οι μοναδικές κινήσεις που εξετά-
ζει η κυβέρνηση για να σταθεί στο
πλευρό της κοινωνίας αξιοποιώντας
την άνεση που δίνει η καλύτερη πορεία
των εσόδων και η «έκρηξη» του τουρι-
σμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επό-
μενο πακέτο κινήσεων για τη στήριξη
και την ανακούφιση των εισοδημάτων
συνταξιούχων, δημόσιων υπαλλήλων
και ελεύθερων επαγγελματιών εξετά-
ζονται τρεις κινήσεις:
� Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης για τους δημόσιους υπαλλήλους
και τους συνταξιούχους
� Οι αυξήσεις σε 1 εκατομμύριο συντα-
ξιούχους
� Η μείωση του τέλους επιτηδεύματος
για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τέλος επιτηδεύματος
Όσον αφορά το τέλος επιτηδεύμα-

τος, η μείωση έως και 50% θα σήμαινε
οφέλη από 800 ευρώ ετησίως για νομι-
κά πρόσωπα που ασκούν εμπορική
δραστηριότητα και έχουν την έδρα
τους σε τουριστικούς τόπους, και σε
πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως
200.000 κατοίκους σε 400 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το τέλος επιτηδεύ-
ματος εφαρμόστηκε το 2011 μαζί με την
έκτακτη εισφορά. Λόγω αδυναμίας πε-
ριορισμού της φοροδιαφυγής, κυρίως
στους ελεύθερους επαγγελματίες, η
τότε κυβέρνηση επέβαλε οριζόντιο τέ-
λος σε επιτηδευματίες (φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα και νομικές οντότητες)
και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα
έσοδα από το τέλος επιτηδεύματος
ανέρχονται (ανάλογα με τη χρονιά) σε

350-400 εκατ. ευρώ και αυτά αντλούν-
ται από 650.000 ασκούντες επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως
αν το εισόδημά τους είναι μικρό, με-
σαίο ή μεγάλο.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές απο-
φάσεις θα κλειδώσουν το φθινόπωρο
στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου
κρατικού προϋπολογισμού.

Στο δημόσιο…
Τις σκέψεις του οικονομικού επιτε-

λείου για τους δημόσιους υπαλλήλους
αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα
ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε
επίκαιρη ερώτηση για τα μισθολογικά
των υπαλλήλων του υπουργείου Οικο-
νομικών. Ο κ. Βεσυρόπουλος έθεσε
ξεκάθαρα το ζήτημα στο τραπέζι.
«Εφόσον προκύψει ο απαιτούμενος
και διαθέσιμος δημοσιονομικός χώ-
ρος, προτεραιότητά μας θα είναι να
αντιμετωπιστεί το ζήτημα των χαμη-
λών εισαγωγικών μισθών στο Δημό-
σιο με γενικότερα μέτρα πολιτικής»,
είπε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Για τους συνταξιούχους ο νόμος
προβλέπει αυξήσεις στις συντάξεις

από την 1η Ιανουαρίου 2023, με το
ακριβές ύψος να προκύπτει από έναν
ιδιαίτερο μαθηματικό τύπο ο οποίος θα
υπολογίζει την αύξηση του ΑΕΠ σε συ-
νάρτηση με την αύξηση του πληθωρι-
σμού.

…οι συνταξιούχοι
Υπενθυμίζεται ότι οι αυξήσεις στις

συντάξεις είχαν ανασταλεί από το 2010,
την περίοδο του πρώτου μνημονίου,
ενώ έγιναν δραματικές περικοπές στα
χρόνια που ακολούθησαν. Σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, οι αυξήσεις
στις συντάξεις από το νέο έτος θα είναι
ίσες με το 50% της μεταβολής του ΑΕΠ
και επίσης 50% της μεταβολής του Δεί-
κτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος)
όπως ορίζει ο νόμος και σε κάθε περί-
πτωση δεν θα πρέπει να είναι υψηλότε-
ρες του πληθωρισμού.

Ο σχετικός νόμος προβλέπει ότι «το
συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνε-
ται από την 1/1/2023 κατ’ έτος, με κοινή
απόφαση των υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων με βάση συντελεστή που προκύ-
πτει από το άθροισμα του ετήσιου πο-
σοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το πο-

σοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου
γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του
προηγούμενου έτους, διαιρούμενου
διά του δύο και δεν υπερβαίνει το πο-
σοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου
γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή».

Σε ό,τι αφορά την κατάργηση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης, ωφελημένοι θα
είναι οι συνταξιούχοι με συντάξεις πά-
νω από 12.000 ευρώ. Ο συντελεστής
για εισοδήματα από 12.000,01 έως
20.000 ευρώ είναι 2,2%, ανεβαίνει στο
5% για ποσά 20.00,01 - 30.000 ευρώ,
στο 6,5% για 30.000,01 - 40.000 ευρώ
και στο 7,5% για 40.000,01 - 65.000 ευ-
ρώ, στο 9% για 65.000,01 - 220.000 και
στο 10% για υψηλότερα εισοδήματα. Για
παράδειγμα, ένας συνταξιούχος των
18.000 ευρώ θα δει ελάφρυνση 132 ευ-
ρώ τον χρόνο.

Τι εξετάζεται για 
την εισφορά αλληλεγγύης
και το τέλος επιτηδεύματος
- Έρχονται αυξήσεις 
στις συντάξεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τρία μέτρα-ανάσα για επαγγελματίες, 
συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους 



Σ
χεδόν το ένα τρίτο των
εκταμιεύσεων από το νέο
ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-
2027 θα αφορά πόρους οι

οποίοι θα διοχετευτούν στον ψηφια-
κό μετασχηματισμό της οικονομίας,
ενώ η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα
λάβει πρώτη πόρους μέσα στους
επόμενους μήνες. 

Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης στο φόρουμ του «Οικο-
νομικού Ταχυδρόμου», προσθέτον-
τας ότι το δεύτερο μεγαλύτερο πρό-
γραμμα είναι οι « Έξυπνες πόλεις»,
που θα μετατρέψει τις πόλεις σε χώ-
ρους του διαδικτύου, όπου όλες οι
λειτουργίες θα είναι διασυνδεδεμέ-
νες. Μάλιστα, ανέφερε ότι τα δρομο-
λόγια των απορριμματοφόρων οχη-
μάτων, μέσω του ψηφιακού εκσυγ-
χρονισμού, θα περιορίσουν έως και
50% την περιβαλλοντική επιβάρυνση,
αλλά και την ταλαιπωρία των κατοί-
κων. Οι πόροι για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό αφορούν τη νέα προ-
γραμματική περίοδο, η οποία λήγει
το 2030. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον υπουρ-
γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ελ-
λάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ

που πήρε έγκριση για το νέο ΕΣΠΑ,
και η χώρα που έπεται είναι έξι μήνες
πίσω από εμάς, προσθέτοντας ότι οι
πρώτοι πόροι θα έλθουν μέσα στο
τρέχον έτος και με αυτόν τον τρόπο
δεν θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό.
Έτσι, η χώρα θα έχει τρεις κοινοτικές
πηγές χρηματοδότησης, το τρέχον
ΕΣΠΑ, το νέο ΕΣΠΑ, όπου αναμένεται
τον Σεπτέμβριο να εγκριθούν τα
πρώτα προγράμματα και τον Νοέμ-
βριο να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύ-
σεις, και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τριπλασιάστηκαν τα e-shops
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το

Ταμείο Ανάκαμψης θα λειτουργήσει
συμπληρωματικά στο νέο ΕΣΠΑ,
δρομολογώντας την πράσινη και ψη-
φιακή μετάβαση της χώρας, ενώ τον
Σεπτέμβριο θα εγκριθούν τα πρώτα
προγράμματα για το Διαδίκτυο των
Πραγμάτων, τις υπηρεσίες δωρεάν
διαδικτύου κ.ά., που θα αποτελέσουν
το όχημα για τη δημιουργία, π.χ.,

έξυπνων στάσεων που θα λειτουρ-
γούν με φωτοβολταϊκά και θα προ-
σφέρουν δωρεάν ίντερνετ, και έξυ-
πνων υπηρεσιών όπως, π.χ., η μέ-
τρηση της ρύπανσης του αέρα ή η μέ-
τρηση της ποιότητας των θαλάσσιων
υδάτων σε παραλιακές πόλεις.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι
πριν από την πανδημία μόλις το 17%
των επιχειρήσεων είχαν e-shop,
ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει
τριπλασιαστεί στο 50%! Τέλος, απαν-
τώντας σε σχετική ερώτηση για το
μεγαλεπήβολο έργο του Ελληνικού,
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων είπε ότι «δεν είναι ένα απλό
real estate project, είναι πρόταση
για την πόλη του μέλλοντος», προ-
σθέτοντας ότι όταν ολοκληρωθεί το
έργο, «θα είναι η πιο σύγχρονη πόλη
του κόσμου».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Πράσινο» από ΣτΕ
για αναδρομικά 
σε συνταξιούχους
ιδιωτικού τομέα

Με πέντε αποφάσεις της η ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε
ότι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα
δικαιούνται αναδρομικά και περικοπές
των κύριων συντάξεών τους για το 11μη-
νο από 11/6/2015 έως και 11/5/2016, οι
οποίες έγιναν με τον «νόμο Κατρούγκα-
λου», ανεξαρτήτως εάν έχουν προσφύ-
γει ή όχι στα δικαστήρια. Στον αντίποδα,
το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει απο-
φανθεί ότι τις περικοπές των επικουρι-
κών συντάξεων των τριών δώρων (Χρι-
στουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινής
άδειας) δικαιούνται μόνο οι συνταξιού-
χοι που είχαν προσφύγει στα αρμόδιά
δικαστήρια έως τις 31/7/2020. Έτσι η
ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας με τις αποφάσεις της, οι οποίες δη-
μοσιεύθηκαν χθες, έκρινε ότι είναι σύμ-
φωνη με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) η επιστροφή ποσών για περικο-
πές 11 μηνών (11/6/2015 έως 11/5/2016)
σε κύριες συντάξεις και η απόσβεση των
λοιπών αξιώσεων των συνταξιούχων για
όσους δεν άσκησαν αγωγή έως
31/7/2020.

Προ των πυλών
ρύθμιση 24 δόσεων για
χρέη προς τα Ταμεία

Η εκτίναξη των χρεών προς τον e-ΕΦ-
ΚΑ και η αποτροπή δημιουργίας νέου
μεγάλου αποθέματος χρεών οδηγούν
την κυβέρνηση στην προώθηση ευνοϊ-
κής ρύθμισης για 1.000.000 μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και αγρότες. Χθες, ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλών-
τας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει ρύθμιση
σε 24 δόσεις για οφειλές προς τα ταμεία,
σε μια προσπάθεια να τονωθούν τα έσο-
δα του ΕΦΚΑ. Όπως ανέφερε χαρακτη-
ριστικά, «εκείνο που κάνουμε πάντοτε
είναι να προσπαθούμε να εναρμονιζό-
μαστε με αυτό που κάνει το ΥΠΟΙΚ. Όπου
δεν έχουμε εναρμονισθεί, έχω πει
στους συνεργάτες μου και στον υφυ-
πουργό κ. Τσακλόγλου και στην κυρία
Καρασιώτου, τη γενική γραμματέα, να
δούμε σε συνεννόηση με το ΥΠΟΙΚ πώς
μπορούμε να εναρμονιστούμε».
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Σύμφωνα με τον υπουργό
Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη, η Ελλάδα 
θα εκταμιεύσει πρώτη
πόρους από το ΕΣΠΑ 
της περιόδου 2021-2027

Πακτωλός 8 δισ. € για 
ψηφιακό εκσυγχρονισμό 
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του Μιχάλη Μαστοράκη 

Κ
ατά της πραγματοποίησης
πιλοτικής δίκης για τη ρή-
τρα αναπροσαρμογής τάχ-
θηκε ο Άρειος Πάγος,

απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα της
ΔΕΗ. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή
του Αρείου Πάγου, υπό την προεδρία
της προέδρου του Ανώτατου Δικα-
στηρίου Μαρίας Γεωργίου, απεφάνθη
αρνητικά στην προοπτική δίκης... μία
και έξω -όπως είναι στην περίπτωση
της πιλοτικής δίκης- για τις δεκάδες
προσφυγές που εκκρεμούν στα δικα-
στήρια εναντίον της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής.

Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή του
Ανώτατου Δικαστηρίου συντάχθηκε
με τις θέσεις της Ολομέλειας των προ-
έδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ζη-
τούσε το θέμα της ρήτρας αναπροσαρ-
μογής που απασχολεί να ενταχθεί σε
πιλοτική δίκη, έτσι ώστε να μην εκδί-

δονται αντίθετες ή αντιφατικές απο-
φάσεις από τα δικαστήρια της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης
Βερβεσός, ο οποίος εκπροσωπεί ως
πρόεδρος την Ολομέλεια των προ-
έδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της
χώρας, έχει χαρακτηρίσει τη ρήτρα
αναπροσαρμογής αντίθετη με τους γε-
νικούς όρους συναλλαγών σε διάφο-
ρες κατηγορίες συμβολαίων παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχει τονί-
σει ότι η εισαγωγή της έχει γίνει μονο-
μερώς χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί
προηγουμένως οι καταναλωτές.

Ποιους αφορά
Κατά τον κ. Βερβεσό, η ρήτρα στη-

ρίχθηκε για την επιβολή της σε μια
υπουργική απόφαση του 2013, ενώ το
2019 εκδόθηκε οδηγία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που ακόμη δεν έχει εν-
σωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.

Συλλογική αγωγή έχουν καταθέσει
καταναλωτικές οργανώσεις, ζητώντας
να κηρυχθεί παράνομος ο τρόπος
εφαρμογής της ρήτρας, που επιφέρει

στα οικιακά τιμολόγια αύξηση του κό-
στους παραγωγής ρεύματος, το οποίο
λόγω της ενεργειακής κρίσης έχει
εκτοξευτεί στα ύψη.

Πρακτικά αυτό σημαίνει, σύμφωνα
με σχετικές πληροφορίες, πως θα ει-
σαχθεί κανονικά προς συζήτηση η
συλλογική αγωγή στις 6 Ιουλίου στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και
έχει μεγάλη σημασία τι θα αποφασίσει
το δικαστήριο εκείνη τη μέρα για την
επέκταση ή όχι της προσωρινής διατα-
γής που ήδη ισχύει για απαγόρευση
διακοπής του ρεύματος στα ευάλωτα
νοικοκυριά που δεν πληρώνουν τη ρή-
τρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ.

Η προσωρινή διαταγή αφορά τους
οικονομικά ασθενείς οικιακούς κατα-
ναλωτές, ηλικιωμένους που έχουν
συμπληρώσει το 70ό έτος ηλικίας, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με
άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπλη-

ρώσει το ίδιο όριο ηλικίας, πελάτες με
σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε απο-
μακρυσμένες περιοχές. Πρόκειται για
τα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των
ευάλωτων πελατών. Η απόφαση ισχύει
μέχρι τη συζήτηση της αγωγής στις 6
Ιουλίου, υπό τον όρο να μη ζητηθεί άλ-
λη αναβολή. Το ερώτημα λοιπόν είναι
αν θα παραταθεί η ισχύς της. 

Επόμενο «επεισόδιο» 
στις 6 Ιουλίου 
στη συλλογική αγωγή 
που έχουν καταθέσει
καταναλωτικές
οργανώσεις 
στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών

Δεν ευοδώθηκαν τελικά οι ανησυχίες περί πα-
ρατεταμένης διακοπής των παραδόσεων ρωσικού
φυσικού αερίου που ρέει μέσω του αγωγού Turk-
Stream, με τον αγωγό να τίθεται εκ νέου σε λει-
τουργία από τις 20.00 το βράδυ της Δευτέρας (ώρα
Μόσχας και Αθήνας).

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχαν αναφέρει πηγές
της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο αγωγός είχε τεθεί εκτός
λειτουργίας από τις 21 έως τις 27 Ιουνίου, στο πλαί-
σιο της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης
του έργου. Για το διάστημα αυτό ο εφοδιασμός της
χώρας ήταν πλήρως διασφαλισμένος, καθώς συ-
νεχιζόταν αδιάλειπτα η τροφοδοσία με LNG, κα-
θώς και οι παραδόσεις αερίου αγωγού από τους

υπόλοιπους προμηθευτές, ενώ υπήρχαν υψηλά
αποθέματα καυσίμου.

Με δεδομένα ωστόσο τα παρατεταμένα προβλή-
ματα στην αποκατάσταση της λειτουργίας του
NordStream 1, τα οποία πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες

ερμήνευσαν ως μια προσπάθεια της Μόσχας να
«εργαλειοποιήσει» την προμήθεια αερίου για να
ασκήσει πιέσεις στη Γηραιά Ήπειρο, εκφράζονταν
βάσιμοι φόβοι ότι και η συντήρηση του Turk-
Stream θα μπορούσε να αποτελέσει «όχημα» για
τη Μόσχα για τη μεταφορά των πιέσεων και στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η επαναλειτουργία ωστόσο του αγωγού διαψεύ-
δει αυτούς τους φόβους. Σημειώνεται ότι μέσω του
TurkStream φτάνει στην Ελλάδα ρωσικό φυσικό
αέριο που αντιστοιχεί περίπου στο 30%-40% των
ποσοτήτων αερίου που καταναλώνονται στην ελλη-
νική αγορά.

Μ. Μαστ.

Λήξη συναγερμού για τον TurkStream - Από χθες κανονικά οι εισαγωγές από Ρωσία

ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Ηχηρό «όχι»
από Άρειο Πάγο
στη ΔΕΗ για
πιλοτική δίκη
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Τ
α αντιπλημμυρικά έργα τα
οποία υλοποιεί το υπουργείο
Υποδομών στον Κηφισό
έχουν ως στόχο την προστα-

σία των περιουσιών των πολιτών από
πλημμυρικά φαινόμενα, που γίνονται
ολοένα και εντονότερα εξαιτίας της
κλιματικής κρίσης, και αποτελούν μέ-
ρος ενός συνόλου αντιπλημμυρικών
παρεμβάσεων ανά την επικράτεια, τα
οποία ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ.

Η σχετική σύμβαση ανάθεσης και
εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε
στις 4 Φεβρουαρίου 2019 και αφορά τη
διευθέτηση του τμήματος του Κηφι-
σού ποταμού από τις Τρεις Γέφυρες
μέχρι τον Κόκκινο Μύλο και από τον
Κόκκινο Μύλο μέχρι τα έργα της Αττι-
κής Οδού, όπου παρουσιάζονται συ-
χνά πλημμυρικά προβλήματα, με σο-
βαρούς κινδύνους για τις κατοικίες
και τις επιχειρήσεις της περιοχής
όπως αποδείχθηκε το 2015.

«Επειδή υπήρξε μια τεράστια κατα-
στροφή στον Κηφισό, ήρθε η Κεντρική
Διοίκηση έπειτα από εισήγηση και
πρόταση της περιφέρειας και είπε πως
θα κάνει την αποκατάσταση της πολύ
μεγάλης ζημιάς», τόνισε ο υπουργός
Υποδομών Κώστας Καραμανλής για τα
αντιπλημμυρικά έργα του Κηφισού.

Προβλέπονται και δενδροφυτεύσεις
Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και

υποβληθεί στις υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών η
υδρολογική μελέτη και η μελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ από τον
Δεκέμβριο του 2020 η μελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων έχει κατατε-
θεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος,
όπου βρίσκεται σε διαδικασία διαβού-
λευσης και γνωμοδοτήσεων.

«Εμείς ως υπουργείο αναμένουμε
την έγκριση των περιβαλλοντικών

όρων και όταν τις λάβου-
με, θα προβούμε σε όλα
τα απαραίτητα βήματα για
να ολοκληρωθούν τα έρ-
γα», τόνισε ο Κώστας Κα-
ραμανλής.

Σύμφωνα με τον νόμο «Κλει-
σθένης», οι αρμοδιότητες που αφο-
ρούν τον σχεδιασμό, τη μελέτη και τη
συντήρηση των αντιπλημμυρικών έρ-
γων ασκούνται από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες των περιφερειών, ενώ η έκδο-
ση των μελετών περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων αποτελεί αρμοδιότητα του
υπουργείου Περιβάλλοντος.

Μάλιστα, στη μελέτη
που έχει υποβάλει το
υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών προς το

υπουργείο Περιβάλλον-
τος προτείνονται μεταξύ

άλλων δενδροφυτεύσεις στην
παραποτάμια περιοχή κατά μήκος
των έργων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα
αντιπλημμυρικά έργα στον Πλατύ Πο-
ταμό της Κρήτης, τα οποία εντάσσονται
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπλημμυ-
ρικών έργων και γενικότερα έργων
διαχείρισης υδάτινων πόρων που γί-

νονται στην περιοχή.
Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η

κατασκευή φραγμάτων στον Μπρα-
μιανό, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο
Ανάκαμψης, και τον Ταυρωνίτη, όπου
την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε ο
διαγωνισμός ΣΔΙΤ με ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό 215.000.000 ευρώ.

Κώστας Καραμανλής: 
«Θα προστατέψουμε
περιουσίες 
και ανθρώπινες ζωές»

Με τρεις υποψηφιότητες θα εκπροσωπηθεί η χώρα
μας στον διαγωνισμό του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Τουρισμού «Best Tourism Villages»,
το Φισκάρδο του Δήμου Σάμης, την Πέρδι-
κα του Δήμου Ηγουμενίτσας και την Αρ-
ναία του Δήμου Αριστοτέλη.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ανα-
δείξει εξαιρετικά παραδείγματα προορι-
σμού για αγροτουρισμό και η Ελλάδα προ-
ωθεί με αυτόν τον τρόπο το αγροτουριστικό
της προϊόν σε περιοχές με πληθυσμό μέχρι 15.000
κατοίκους, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ο διαγωνισμός αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, στην
απονομή του σήματος «Best Tourism Village»,

στη συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης
για τις υποψηφιότητες που βρίσκονταν
κοντά στο να λάβουν το παραπάνω σήμα
καθώς και στο δίκτυο των «Best Tourism
Villages».

Στην περσινή συμμετοχή της Ελλάδας
στον διαγωνισμό, η χώρα μας είχε απο-

σπάσει δύο σπουδαίες διακρίσεις, με τον
Δήμο Σουφλίου ως «Best Tourism Village» και τον

Δήμο Δυτικής Σάμου στο πρόγραμμα αναβάθμισης

του οργανισμού.  «Ο αγροτουρισμός μπορεί να παίξει
σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία, στις τοπικές
κοινότητες, στη διατήρηση του παραδοσιακού τρό-
που ζωής, στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα,
στην ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού πλού-
του μιας περιοχής, αλλά και στη δημιουργία νέων,
καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας σε καινούργι-
ους κλάδους και τομείς, που θα κάνουν τους νέους
μας να θέλουν να μείνουν και να δημιουργήσουν
στον τόπο τους», σημείωσε η υφυπουργός Τουρι-
σμού Σοφία Ζαχαράκη.

Ρ.Σ.

Η Ελλάδα διαγωνίζεται για τον αγροτουρισμό με τρεις υποψηφιότητες

ΚΗΦΙΣΟΣ

Πάνω από 1,5 δισ. για
αντιπλημμυρικά έργα 
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H
απόλυτη αδυναμία αντίδρα-
σης και η σαφώς χειρότερη
συμπεριφορά του ΧΑ σε

σχέση με τις κύριες ευρωπαϊκές
αγορές εντείνουν τον προβληματι-
σμό για τη μεσοβραχυπρόθεσμη
πορεία του χρηματιστηρίου. Ενδει-
κτική η άποψη της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ,
σύμφωνα με την οποία, «μέσα σε
ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον
που έχει να διαχειριστεί η ελληνική
αγορά, σε συνδυασμό με την απώ-
λεια μεγάλου μέρους του ημερήσι-
ου τζίρου, πλέον στις τελευταίες
συνεδριάσεις φαίνεται να έχει προ-
στεθεί και ο πολιτικός κίνδυνος. Η
απουσία ισχυρού καταλύτη, σε συν-
δυασμό με τον μόνιμα υποτονικό
τζίρο, πιθανότατα θα διατηρήσει τις
διακυμάνσεις του ΓΔ μεταξύ των
800 και των 900 μονάδων στο άμε-
σο μέλλον».

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης έχασε
τη στήριξη των 835 (εκθετικός ΚΜΟ
30 μηνών) και αν δεν αντιδράσει

άμεσα, είναι θέμα χρόνου η δοκι-
μασία των 800. Αν παραβιαστούν οι
800, «καραδοκεί η καταπακτή» που
οδηγεί προς τις 789 - 780 και 740
μονάδες. Για κίνηση υψηλότερα

των 920 και προς τις 944 και 950
μονάδες, θα απαιτηθεί δραστική
αλλαγή του διεθνούς κλίματος, αλ-
λά και σημαντική συναλλακτική
αναβάθμιση του ΧΑ.

Δ. Ανδριόπουλος: Οι επενδύσεις
και η είσοδος στο ΧΑ

Στην πορεία και τις προοπτικές της Di-
mand αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας Δημήτρης Ανδριό-
πουλος, με αφορμή την επικείμενη είσο-
δό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η
οποία προγραμματίζεται για τις 6 Ιουλί-
ου, με τη δημόσια προσφορά να πραγμα-
τοποιείται μεταξύ 29 Ιουνίου και 1η Ιου-
λίου. Από τα καθαρά αντληθέντα κεφά-
λαια ύψους περίπου 93 εκατ. ευρώ, θα
διατεθούν: 28 εκατ. για τη χρηματοδότη-
ση υφιστάμενων και συμβασιοποιημέ-
νων έργων της εταιρείας (περιλαμβανο-
μένων προσυμφώνων), 14 εκατ. για νέα
έργα, 51 εκατ. για την αποπληρωμή δα-
νεισμού. Ο κ. Ανδριόπουλος υπογράμμι-
σε ότι «φτιάξαμε… μέταλλο εν μέσω συ-
νεχών κρίσεων όπως ήταν της Lehman
το 2007-2008, της ελληνικής οικονομίας
στη συνέχεια, της πανδημίας και του πο-
λέμου», προσθέτοντας ότι «πλέον έχου-
με να διαχειριστούμε ακόμη μία κρίση,
αυτή του πληθωρισμού».

Noval Property: Απόφαση 
για ΑΜΚ 21,34 εκατ. 

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
κατά το ποσό των 21.346.259 ευρώ με
έκδοση ισάριθμων μετοχών και με τιμή
διάθεσης 1,27902 ευρώ εκάστης, με ει-
σφορές σε είδος, ακινήτων και μετοχών
εκδόσεως εταιρειών που έχουν στην κυ-
ριότητά τους ακίνητα, αποφάσισε η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Noval Property, που πραγματοποι-
ήθηκε στις 23 Ιουνίου.

Electronet: Θα διανείμει 
μέρισμα 185 χιλ. 

Τη διανομή μερίσματος ύψους 185
χιλ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Electronet AE, η
οποία έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου. Οι
μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι ο κύκλος
εργασίας το 2021 αυξήθηκε κατά 35%
σε σχέση με το 2020, ξεπερνώντας τα
73 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ξεπέρασαν το
1 εκατ. ευρώ προ φόρων, δηλαδή πε-
ρισσότερο από 100% αύξηση από το
2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα προσέγ-
γισαν τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Η Latsco Marine Management, ο ναυτιλιακός βραχίονας
του Ομίλου Λάτση που την τελευταία τριετία έχει περιέλθει
στην αποκλειστική ιδιοκτησία της οικογένειας της Μαριάν-
νας Λάτση, συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση του ομίλου στον
ναυτιλιακό κλάδο με επικεφαλής τον Πάρι Λάτση-Κασιδό-
κωστα. Η Latsco Marine Management ναυπήγησε στα ναυ-
πηγεία Hyundai στην Κορέα ένα υπερσύγχρονο suezmax,
χωρητικότητας 155.000 τόνων dw. Το πλοίο ανήκει στην εται-
ρεία Anglian Marine με έδρα τον Παναμά, την οποία εκπρο-
σωπεί η Latsco στην Ελλάδα. Το εν λόγω πλοίο, που νηολογή-
θηκε με ελληνική σημαία, είναι ένα δεξαμενόπλοιο που η

Latsco Marine Management, η Μαριάννα Λάτση και ο Πάρις Κασιδόκωστας ανέμεναν με ανυπομονησία.
Βλέπετε, θα φέρει την ονομασία «Γιάννης Λάτσης» (Yiannis Latsis), προς τιμήν του πατριάρχη της εφο-
πλιστικής οικογένειας, ο οποίος απεβίωσε το 2003.

Lamda: Εξαγορά εταιρείας μαζί με Orilina Properties

Αδυναμία αντίδρασης στο χρηματιστήριο

Το suezmax Yiannis Latsis

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) Limar SA, η οποία κατέ-
χει οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 72.121 τμ, απέκτησε η
Lamda Development SA από κοινού με την Orilina Proper-
ties ΑΕΕΑΠ. Τα οικόπεδα είναι στρατηγικά τοποθετημένα δί-
πλα στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, στην Ανα-
τολική Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική
ανακοίνωση. Η Lamda κατέχει ποσοστό 20% στο SPVC, ενώ η
Orilina Properties κατέχει το υπόλοιπο 80%. Η Orilina Prop-
erties και η Lamda θα αναπτύξουν από κοινού το κυρίως οι-
κόπεδο επιφάνειας 61.415 τμ, με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργιών με το εμπορικό κέντρο Mediter-
ranean Cosmos αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση των εξαιρετικών προοπτικών της περιοχής.
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Κέκροψ σε συνέχεια προηγούμενων ανα-
κοινώσεών της γνωστοποίησε ότι ύστερα
από ενδελεχή εξέταση των αποφάσεων του

Αρείου Πάγου για την εκτός σχεδίου έκταση επιφα-
νείας 242,25 στρ., η οποία περνά στην κυριότητα
του ελληνικού Δημοσίου, θεωρεί σεβαστή την από-
φαση αλλά υπέρμετρα άδικη και σε αντίθεση με πα-
λαιότερη νομολογία των δικαστηρίων τόσο σε σχέ-
ση με την εκτίμηση της βλάβης που υφίσταται η
εταιρεία όσο και με τις προϋποθέσεις καταχρηστι-
κής ασκήσεως του δικαιώματος του Δημοσίου. Η
εταιρεία είναι αναγκασμένη να ασκήσει όλα τα έν-
δικα μέσα κατά του ελληνικού Δημοσίου, προκει-
μένου να αποζημιωθεί για την απώλεια της εκτός
σχεδίου έκτασης. Ειδικότερα: α) Θα εξετάσει το εν-
δεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, β) θα ασκήσει αγωγή
αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια. Προσδοκία
της εταιρείας είναι η εύλογη αποζημίωση για τη ζη-
μία που υφίσταται από την ανωτέρω απόφαση του
Αρείου Πάγου.

Επιστρέφει στην Καραϊβική 
το τελευταίο πλοίο της Celebrity Cruises

Χρυσό βραβείο 
για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
Με το Gold βραβείο
του Εθνικού Δείκτη
Εταιρικής Ευθύνης
CR Index διακρί-
θηκε η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία για τη
συνολική στρατη-
γική της και τις
υψηλές επιδόσεις
της σχετικά με το
περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζόμε-
νους και την αγορά βάσει των διεθνών κριτη-
ρίων του Business in the Community (BITC).
Σε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη, 21 Ιουνίου, βραβεύθηκαν από το
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης για 14η συνε-
χή χρονιά οι ελληνικές εταιρείες που εκπλή-
ρωσαν επιτυχώς την απαιτητική αξιολόγηση
του δείκτη και εφαρμόζουν συστηματικά και
αποτελεσματικά τις αρχές της βιώσιμης ανά-
πτυξης και τις πρακτικές εταιρικής υπευθυ-
νότητας στη λειτουργία τους.

Νέος CEO της Celestino 
o Κωνσταντίνος Βαλσαμής

Ο Κωνσταντίνος Βαλσαμής ανέλαβε από την
1η Ιουνίου 2022 τα νέα του καθήκοντα ως δι-
ευθύνoντος συμβούλου της Celestino. Διαθέ-
τει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, σε
πέντε διαφορετικούς κλάδους, σε ελληνικές
και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η SATO, η
Coca Cola 3E, η Wind και η The Mart Cash &
Carry. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών
από την ΑΣΟΕΕ και Master (MSc) in Banking &
Finance από το The University of Birming-
ham. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του
έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις αυξημένης
ευθύνης κυρίως στην οικονομική διεύθυνση
και έχει ασχοληθεί με έργα αναδιοργάνωσης
επιχειρήσεων, εγκατάστασης πληροφορια-
κών συστημάτων, αποτίμησης και εξαγορών.

ΕΥ Ελλάδος: Ευέλικτο ωράριο 
και επιπλέον άδεια 

Η ΕΥ Ελλάδος, πιστή στη δέσμευσή της για
ένα πιο ευέλικτο μοντέλο εργασίας, ανακοί-
νωσε το «EY Flex Day», ένα πρόγραμμα που
παρέχει μειωμένα ωράρια εργασίας κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα,
από την 1η Ιουλίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου,
όλοι οι άνθρωποι της ΕΥ θα μπορούν να επιλέ-
ξουν να εργάζονται τρεις ώρες λιγότερο κάθε
εβδομάδα, δηλαδή 37 ώρες ή, εναλλακτικά,
να λάβουν το μειωμένο αυτό ωράριο ως επι-
πλέον ημέρες άδειας στο ίδιο διάστημα. Επι-
πρόσθετα θα λάβουν μία ακόμη ημέρα άδειας,
την «EY day», την 4η Ιουλίου.

Intrakat: Σύμβαση για 
τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών

Άλλη μία σιδηροδρομική σύμβαση, η οποία
σχετίζεται με το «καρέ» των διαγωνισμών που
δημοπρατήθηκαν από την ΕΡΓΟΣΕ στα τέλη
του 2021, έχει «μπει στις ράγες» προς υπο-
γραφή. Ο λόγος για το έργο «Υπολειπόμενες
εργασίες σιδηροδρομικής υποδομής, επιδο-
μής και ηλεκτροκίνησης στον ΣΣ Αθηνών και
σύνδεσή του με μετρό - Β’ φάση ΣΣ Αθηνών»,
ύψους περίπου 42 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε
«κερδίσει» η Intrakat μαζί με τη Σιδηροδρομι-
κά Έργα (50%-50% ποσοστά), με έκπτωση πε-
ρίπου 7,5%. Η ΕΡΓΟΣΕ «προσκαλεί» την κοι-
νοπραξία, που εδώ και μερικούς μήνες είχε
ανακηρυχθεί και προσωρινός ανάδοχος, για
να «πέσουν» οι σχετικές υπογραφές στις 11
Ιουλίου 2022 στα γραφεία του φορέα.

Αγωγή αποζημίωσης από
Κέκροψ κατά του Δημοσίου

«Πράσινο φως» στο deal 
Fairfax - Grivalia Hospitality

Το «πράσινο φως» στην απόκτηση από την εται-
ρεία Fairfax Financial Holdings Limited του απο-
κλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Grivalia
Hospitality SA έδωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή Αν-
ταγωνισμού. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού σε Τμήμα, στις 27/6/2022, ενέκρινε ομόφω-
να, με την υπ’ αριθ. 783/2022 απόφασή της, κατ’
άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από
15/4/2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που
αφορά την αλλαγή της ποιότητας του ελέγχου επί
της Grivalia Hospitality και συγκεκριμένα, ο επί
του παρόντος από κοινού έλεγχος θα μεταβληθεί
σε αποκλειστικό έλεγχο από τη γνωστοποιούσα.

Η Celebrity
Cruises, η ηγέτιδα
εταιρεία κρουαζιέ-
ρας στη μοντέρνα
πολυτέλεια, γιορ-
τάζει την επιστρο-
φή ολόκληρου του
στόλου των 15
πλοίων της, καθώς
το «Celebrity Infinity» αναχώρησε για την Κα-
ραϊβική την Κυριακή 25 Ιουνίου 2022. Αυτή η
ημερομηνία-ορόσημο σηματοδοτεί όχι μόνο
την πρώτη αναχώρηση του πλοίου ύστερα από
881 ημέρες, αλλά και την πλήρη επιστροφή
και των 63 κρουαζιερόπλοιων του στόλου του
ομίλου της Royal Caribbean. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, η επιστροφή της
Celebrity στις κρουαζιέρες ξεκίνησε ακριβώς
πριν από έναν χρόνο, όταν στις 26 Ιουνίου 2021
το βραβευμένο «Celebrity Edge» έγραψε
ιστορία ως το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που
απέπλευσε από λιμάνι των ΗΠΑ έπειτα από μια
περίοδο 15 μηνών που είχε παραμείνει καθη-
λωμένο λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Στους οικονομικούς δείκτες της UE-
FA για κάθε πρωτάθλημα που διεξά-
γεται υπό την αιγίδα της, όλες οι χώ-
ρες της Ευρώπης είχαν αύξηση εσό-
δων κατά 80% τα τελευταία δέκα χρό-
νια, ήτοι 8% ετησίως -συμπεριλαμβα-
νομένων και των σεζόν της πανδη-
μίας-, την ίδια στιγμή που στην Ελλά-
δα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και
οι λεγόμενοι «επενδυτές» ασχολούν-
ται με «υπόγειες διαδρομές χρήμα-
τος» και… φουστανέλες! Την ίδια
χρονική περίοδο στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με τις λίστες της UEFA, παρατη-
ρήθηκε μείωση των εσόδων της τάξης
του 28%! Και να γιατί η τρέλα δεν πάει
στα βουνά… 
Την περασμένη εβδομάδα έγιναν
εκλογές στη Super League 1 και μέ-
χρι δύο ώρες πριν αρχίσει η ψηφοφο-

ρία, μοναδικός υποψήφιος για την
προεδρία ήταν ο ιδιοκτήτης της Λα-
μίας Πανουργιάς Παπαϊωάννου. Είχε
συμφωνήσει με όλους τους «μι-
κρούς» να τον ψηφίσουν, όπως είπε,
ενώ η ποδοσφαιρική πιάτσα ήθελε
την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να τον στηρί-
ζουν. Αναγκάστηκε να αποσύρει την
υποψηφιότητά του, όταν την τελευ-
ταία στιγμή και αιφνιδίως, βεβαίως,
προέκυψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο
οποίος τελικά κέρδισε τις εκλογές,
παίρνοντας εννέα ψήφους. Δεν τον
ψήφισαν οι τρεις «μεγάλοι», ήτοι Πα-
ναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, η Λαμία και
ο Βόλος. Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας
Μπέος, άλλοτε φίλος και σήμερα ορ-
κισμένος εχθρός του Μαρινάκη, έκα-
νε την εξής δήλωση για τους «μι-
κρούς» που, ενώ είχαν υποσχεθεί

ψήφο στον Παπαϊωάννου, τελικά προ-
τίμησαν τον Μαρινάκη: «Έχω παραγ-
γείλει φουστανέλες με δαντέλα για
έξι ομάδες που υποσχέθηκαν ψήφο
στον Πανουργιά και δεν τήρησαν την
υπόσχεσή τους».
Η ιστορία τρέλας έχει και συνέχεια. Ο
Πανουργιάς Παπαϊωάννου μίλησε
στην εκπομπή «Η Δίκη στο Open» και
είπε: «Δυστυχώς, κάποιες ομάδες
παίρνουν τις χορηγίες που τους δί-
νουν άλλες ομάδες και παίκτες δανει-
κούς. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό, εί-
ναι σαν κρυφές χρηματοδοτήσεις».
Έμμεση δωροδοκία, δηλαδή, για εξα-
γορά της ψήφου. Ποιες, ωστόσο, ομά-
δες έδωσαν χορηγία σε άλλες ομά-
δες; Η μοναδική χορηγία δόθηκε από
τον Βαγγέλη Μαρινάκη για μια νεοσύ-
στατη εταιρεία αγορών. Η… αποθέω-

ση; Και η Λαμία του Πανουργιά Πα-
παϊωάννου πήρε αυτήν τη χορηγία!
Όπως και ο ΟΦΗ, ο Παναιτωλικός, ο
Απόλλων Σμύρνης, ο Ιωνικός, ο Ατρό-
μητος και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο
Απόλλων Σμύρνης υποβιβάστηκε και
στη θέση του ψήφισε ο Λεβαδειακός
που προβιβάστηκε. 

Φουστανέλες με δαντέλα 
και χορηγίες-κρυφές
χρηματοδοτήσεις 
στη Super League 1

Τα παρατράγουδα 
της εκλογής Μαρινάκη



Ο
Κώστας Φορτούνης είναι εδώ και δυο ημέ-
ρες σε συζητήσεις με τη Γαλατάσαραϊ, κλεί-
στηκε, μάλιστα, και ραντεβού. Όπως όλα δεί-

χνουν, ένας ακόμα πρωτοκλασάτος Έλληνας του
αθλητισμού θα φορέσει φανέλα τουρκικής ομάδας.
Ήδη, στην μπασκετική Φενέρμπαχτσε, όπως είναι
γνωστό, υπέγραψε συμβόλαιο ο προπονητής της
Εθνικής μας ομάδας Δημήτρης Ιτούδης. Όπως διε-
ξοδικά ανέλυσε τις προάλλες η «Political», η συγκε-
κριμένη πρακτική των Τούρκων να πληρώνουν κάτι
παραπάνω για Έλληνες προπονητές και παίκτες, σε
ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είναι ενταγμένη σε μια γε-
νικότερη προπαγανδιστική λογική ψυχολογικής
υποταγής της Ελλάδας μέσω των δύο δημοφιλών
αθλημάτων, ειδικά σε μια εποχή που η τουρκική επι-
θετικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο στο Αιγαίο. Η
κοινωνία στην Τουρκία πεινάει, αλλά οι ομάδες τους
και χρήματα του κρατικού κορβανά έχουν και αγο-
ράζουν Έλληνες. Τελευταία πρόταση, στον Χαρίση
του Ατρομήτου από τη Σίβασπορ. Στην Τουρκία αγω-
νίζονται ο Μπακασέτας, ο Σιώπης, ο Γούτας και άλλοι
δέκα περίπου Έλληνες ποδοσφαιριστές. 

Ραντεβού Φορτούνη με Γαλατάσαραϊ Ολυμπιακός με Σλάβια Πράγας
Στο τρίτο κατά σειρά φιλικό παιχνίδι προετοιμα-

σίας στην Αυστρία, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε
ισόπαλος 0-0 με την Κρακοβία Πολωνίας. Πέναλτι
έχασε ο Βαλμπουενά, δοκάρι είχε ο Χασάν. Σήμερα
(19.00), ο Ολυμπιακός έχει πιο δύσκολο αντίπαλο,
τη Σλάβια Πράγας. Την Παρασκευή (16.30) θα παί-
ξει με τη γερμανική Αρμίνια Μπίλεφελντ και το
Σάββατο με τη Σάλτσμπουργκ (16.30). Όλα τα παι-
χνίδια θα τα μεταδώσει η Cosmote TV.

«Μπαλονάκι» 
στον Μελισσανίδη

Σε επέμβαση τοποθέτησης στεντ («μπαλονάκι»)
υποβλήθηκε ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Δη-
μήτρης Μελισσανίδης στο νοσοκομείο

Metropolitan. Είχε πάει για προγραμματι-
σμένες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι

χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης.
Όλα πήγαν καλά μετά την επέμβαση και όπως

επιβεβαίωσε και η ΑΕΚ, δεν υπάρχει κανένας
απολύτως λόγος ανησυχίας. Ο Μελισσανίδης θα
επιστρέψει σήμερα στις ασχολίες του.

Μεσογειακοί: Ελλάδα -
Τουρκία 3-2 στο βόλεϊ

Σπουδαία νίκη με 3-2 σετ πέτυχε η Εθνική Ελλά-
δας βόλεϊ επί της Τουρκίας στους Μεσογειακούς
Αγώνες στην Αλγερία. Ήταν η πρώτη νίκη με τον
Ιταλό προπονητή Ντάντε Μπονιφάντε. Πρώτος
σκόρερ του αγώνα ήταν ο Μούχλιας με 29 πόντους
και 8 μπλοκ, ενώ ο Αλέξανδρος Ράπτης πέτυχε 21
πόντους. Τα σετ: 25-23, 22-25, 25-8, 23-25, 15-13. 

Τέλος ο Κωστένογλου, 
ανέλαβε ο Κετσπάγια
Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Κύπρου αποτε-
λεί ο Νίκος Κωστένογλου και θα τον διαδεχτεί ο Τιμούρ Κετσπά-
για. Ο Κωστένογλου είχε αναλάβει την εθνική Κύπρου τον Φε-
βρουάριο του 2021 και το συμβόλαιό του λύθηκε κοινή συναινέ-
σει. Η κυπριακή ομοσπονδία τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες
του. Ο Γεωργιανός Τιμούρ Κετσπάγια έχει μεγάλη θητεία και ως
προπονητής αρκετών ομάδων στο «νησί της Αφροδίτης».

«Έφυγε» ο πρώτος Έλληνας 
σκόρερ στο Καμπ Νου

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Νίκος Ζαγκώτσης, παλαίμαχος παίκτης της ΑΕΚ. Έμεινε στην ιστορία
της Ένωσης, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ως ο πρώτος Έλληνας που πέτυχε γκολ στο
θρυλικό Καμπ Νου της Βαρκελώνης κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ήταν 25 Αυγούστου 1962 όταν η
ΑΕΚ έχασε 6-1 σε φιλικό παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.
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Ρ
ομαντικός γάμος στην Τζια για τον Χρήστο Ζωγράφο και την Κύρα Κάπη με τις ευχές του πρωθυ-
πουργού! Η διευθύντρια Επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο αναπληρωτής διευθυντής
του Γραφείου Τύπου «χόρεψαν τον Ησαΐα» το απόγευμα του Σαββάτου, σε μια λιτή θρησκευτική τε-
λετή δίπλα στο κύμα, με φόντο το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα στο κυκλαδίτικο νησί. Κουμπάροι ήταν

ο Σπύρος Λάζαρης, η Μαρία Παυλίδη και η υφυ-
πουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία
επέλεξε για την περίσταση ένα αέρινο φλοράλ
φόρεμα.

Στην πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους, ο
πρωθυπουργός τίμησε τους δύο στενούς συνερ-
γάτες του με την παρουσία του και ήταν ο πρώτος
που ανάρτησε γαμήλια φωτογραφία των νεό-
νυμφων στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με τις
θερμότερες ευχές του: «Να ζήσετε ευτυχισμέ-
νοι και πάντα τόσο χαμογελαστοί».

Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στην παραλία,
όπου ο γαμπρός επέδειξε τις χορευτικές του
ικανότητες στο ζεϊμπέκικο, ενώ η νύφη δεν έπα-
ψε να φωτογραφίζεται όλο το βράδυ με τους κα-
λεσμένους.

Ανάμεσά τους, ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο υπουργός Επικρα-
τείας Άκης Σκέρτσος, ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Γιάννης Βλαστάρης, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Κυ-
ρανάκης, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, ο γενικός διευθυντής και πρό-
εδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο Θανάσης Νέζης, η Αριστοτελία Πελώνη, ο Γιάννης Πευκιανάκης και ο
γενικός γραμματέας του ΕΛΚ Θανάσης Μπακόλας.

Μα και στο Instagram δεν έλειψαν οι ευχές από διάσημους φίλους του ζευγαριού, μεταξύ των οποίων η πα-
ρουσιάστρια του ΣΚΑΪ Νάντια Μπουλέ, η ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Γεωργάκαινα, ο δημοσιογράφος
της εκπομπής «Πάμε Δανάη» Άρης Καβατζίκης και η γνωστή ηθοποιός από τη σειρά «Τα καλύτερά μας χρό-
νια» Γιολάντα Μπαλαούρα.

Κύρα Κάπη - Χρήστος Ζωγράφος 

Γαλάζιος γάμος στην Τζια
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Το άλμπουμ 
του γάμου 
των στενών 
συνεργατών 
του Κυριάκου 
Μητσοτάκη
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Μ
ια βραδιά… «Once in a lifetime»! Η
sold out συναυλία του φιλέλληνα
διεθνούς φήμης καλλιτέχνη
Desmond Child ήταν το πιο ηχηρό

μουσικό παγκόσμιο μήνυμα για την επανένωση
των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Alice Cooper, Bonnie Tyler, Σάκης Ρουβάς,
Γιώργος Λεμπέσης, Rita Wilson, The Rasmus,
Lena Hall, Kip Winger, Chris Willis, Tabitha Fair,
Justin Benlolo και Andreas Carlsson ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα του Αμερικανού συνθέ-
τη-παραγωγού και εμφανίσθηκαν το βράδυ της
Δευτέρας στο Ηρώδειο σε ένα ανεπανάληπτο
cοncert που έγραψε ιστορία.

Ο κόσμος στις κερκίδες του ρωμαϊκού ωδεί-
ου με συγκίνηση αλλά και έξαψη δεν σταμάτησε
λεπτό να αποθεώνει με παρατεταμένα χειρο-
κροτήματα τους δημοφιλείς καλλιτέχνες που
τραγούδησαν για την Ελλάδα, για την ιστορία,

για το δίκαιο αίτημα επιστροφής των αρχαίων
έργων στη γενέτειρά τους, τη χώρα που γέννησε
τον πολιτισμό. 

«Αθήνα, σ’ αγαπώ. Είναι υπέροχο που βρίσκο-
μαι εδώ. Αυτό που ζω είναι εμπειρία ζωής. Κάνω
διαρκώς μια προσευχή να επιστρέψουν τα γλυ-
πτά», ανέφερε συγκινημένος on stage ο
Desmond Child σηκώνοντας το βλέμμα στον ένα-
στρο ουρανό, σε μια ακόμα θεϊκή επίκλησή του.

Καθισμένος στο πιάνο, ο οικοδεσπότης της
μεγάλης γιορτής συνόδεψε μουσικά τους Έλ-
ληνες και ξένους δημοφιλείς σταρ που ερμή-
νευσαν γνωστές επιτυχίες, με τον Alice Cooper
να σαρώνει στο stage. Ήταν ο απόλυτος πρωτα-
γωνιστής! Ο αιώνιος ροκάς εμφανίσθηκε προς
το τέλος της συναυλίας και ερμήνευσε θεατρικά
δύο κομμάτια, με το κοινό όρθιο να παραληρεί
ζητωκραυγάζοντας.

Η αγαπημένη του ελληνικού κοινού Bonnie

Tyler ντυμένη στα μαύρα καταχειροκροτήθηκε,
όπως και η Rita Wilson, η οποία απέδειξε πως
εκτός από σπουδαία ηθοποιός είναι και εξαιρε-
τική ερμηνεύτρια. 

Ο Σάκης Ρουβάς, με επίσημο ένδυμα, ανέβη-
κε στη σκηνή και τραγούδησε δύο κομμάτια από
τον δίσκο του «Όλα Καλά», η επιλογή των οποί-
ων δεν ήταν τυχαία, αφού η παραγωγή του συγ-
κεκριμένου άλμπουμ ήταν του Desmond Child,
σε συνεργασία με τον συνθέτη των μεγάλων
επιτυχιών Φοίβο που είχε αναλάβει την καλλι-
τεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης.

Το φινάλε ήταν μοναδικό: Λευκοντυμένα παι-
διά με φαναράκια στα χέρια στάθηκαν κατά μή-
κος των διαζωμάτων παρέα με όλους τους καλ-
λιτέχνες -επίσης ντυμένους στα λευκά- που
ένωσαν τις φωνές τους για να ακουστούν στα
πέρατα του κόσμου με μήνυμα την επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο Desmond Child ρόκαρε για 
τον Παρθενώνα στο Ηρώδειο!



Αναβλήθηκε ο γάμος

Δεν θα ντυθεί νυφούλα τον Σεπτέμβριο η Δή-
μητρα Αλεξανδράκη. Το «hot» κορίτσι του Insta-
gram αποκάλυψε πως δεν προλαβαίνει να ολο-
κληρώσει τη διοργάνωση της γαμήλιας τελετής,
η οποία πήρε αναβολή για αργότερα: «Ήταν να
παντρευτούμε τον Σεπτέμβριο και αλλάξαμε την
ημερομηνία για λίγο αργότερα. Λόγω της δου-
λειάς και άλλων υποχρεώσεων, δεν μπορούμε
να απολαύσουμε αυτή την όμορφη στιγμή. Είπα-
με να το κάνουμε λίγους μήνες μετά με την ησυ-
χία μας. Είναι ξεκάθαρα θέμα διαχείρισης του
χρόνου και προγράμματος».

Λαμπερός γάμος 
στο Φανάρι

Παραμυθένιος γάμος στην Κωνσταντινούπολη
για τον Δημήτρη Πέλκα και την Κυβέλη Μάρδα. Ο
Έλληνας ποδοσφαιριστής της τουρκικής Φε-
νέρμπαχτσε παντρεύτηκε στο Φανάρι την κόρη
τού πρώην υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη
Μάρδα, σε μια ονειρική τελετή με κουμπάρο τον
Γιώργο Τσονάκα. Ο γαμπρός τήρησε τα παραδο-
σιακά γαμήλια ήθη και έθιμα αναρτώντας στον
λογαριασμό του στο Instagram σειρά από βίντεο
από την προετοιμασία του, το ξύρισμα, το ντύσι-
μο αλλά και την άφιξή του συνοδεία ορχήστρας
με νταούλια και κλαρίνα.

Πάτησε Ελλάδα ο Κωνσταντί-
νος Βασάλος! Έπειτα από ενάμι-
ση μήνα παραμονής του στην
Καμπότζη, λόγω των γυρισμά-
των του ταξιδιωτικού ριάλιτι «A-
sia Express», ο πρώην «Sur-
vivor» ανακοίνωσε την άφιξή
του στην Αθήνα με ένα Instasto-
ry ποζάροντας φανερά καταβε-
βλημένος. Ο γνωστός αθλητής
και σύντροφος της Ευρυδίκης
Βαλαβάνη πόζαρε με το σήμα
της νίκης και έγραψε στον προ-
σωπικό του λογαριασμό: «Back
to base».

Επιστροφή 
στην πατρίδα

Κ
άηκε το πελεκούδι στην Κρήτη! Ο διάσημος Ελληνοαμερικα-
νός πρωταγωνιστής Ζακ Γαλυφιανάκης έγινε νονός στο
Ακρωτήρι Χανίων και οι φωτογραφίες από το μυστήριο κά-

νουν τον γύρο του κόσμου. Ο αστέρας του Χόλιγουντ βάφτισε την
ανιψιά του στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία δίνοντάς της το όνομα
Κατερίνα, ενώ είχε προηγηθεί ο γάμος των γονιών της νεοφώτιστης,
Νικόλα και Άρτζι Γαλυφιανάκη. Ο κωμικός ηθοποιός εμφανίστηκε
στην εκκλησία φορώντας γαλάζιο μακρυμάνικο πουκάμισο, μπορν-
τό γραβάτα και γκρι παντελόνι, μονοπωλώντας τα φλας των καλε-
σμένων αλλά και των παπαράτσι από τα τοπικά media, όπως της
εφημερίδας «NeaKriti». Ο Ζακ Γαλυφιανάκης είναι Έλληνας δεύτε-
ρης γενιάς, με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης. Δεν επισκέπτεται
συχνά την Ελλάδα, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσε-
ών του στη «Μέκκα» του κινηματογράφου, το Λος Άντζελες.

Θα γίνει μαμά
Τρυφερή φωτογραφία της εγκυμονούσας Στέλλας Δημητρίου.
Το πρώην μοντέλο, που περιμένει δίδυμα αγοράκια, πόζαρε με
τον αγαπημένο της Δημήτρη Μιχαηλίδη τη στιγμή που εκείνος
φιλούσε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της. «Είναι στιγμές που δεν
μπορείς να περιγράψεις! Σας αγαπώ», έγραψε η μέλλουσα μα-
μά στο Instagram. Το ζευγάρι ανυπομονεί για την άφιξη του πε-
λαργού, ώστε λίγο καιρό αργότερα να πραγματοποιηθούν ο γά-
μος και τα βαφτίσια μαζί.

Πιο λαμπερή από ποτέ, στο φετινό μυκο-
νιάτικο πάρτι γενεθλίων της, η Χριστίνα
Παππά. Με εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, η
ηθοποιός έσβησε τα κεράκια στην τούρτα-
υπερπαραγωγή και εξομολογήθηκε: «Τα πιο
ευτυχισμένα γενέθλια! Το πιο ωραίο πράγμα
στον κόσμο, να έχω δίπλα μου τον πρίγκιπα
της ζωής μου Δημήτρη Παππά μαζί με το
τρυφερό πλάσμα, τη γυναίκα του, την Άννα
μας, που κυοφορεί το Χριστινάκι μας!».
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Χολιγουντιανός νονός

Happy birthday



Τ
ο καλοκαίρι δεν φέρνει μόνο χαρά, χα-
λάρωση και ευεξία. Δεν είναι μόνο η αί-
σθηση της ανεμελιάς των διακοπών που
ανακουφίζει την ψυχή μας. Κυρίως εί-

ναι η απαλλαγή μας από το στρες της καθημερινό-
τητας που μας μπλοκάρει και μας «ξυπνά» όλες
τις ευαισθησίες. Ειδικά στα αυτοάνοσα ρευματικά
νοσήματα το στρες είναι ένας παράγοντας που
πυροδοτεί τα συμπτώματα, για αυτό και οι ειδικοί
συστήνουν όσο είναι εφικτό οι πάσχοντες από
ρευματικά νοσήματα να μειώνουν αισθητά τα επί-
πεδα του στρες στη ζωή τους. Παράλληλα, το αλά-
τι της θάλασσας και ο ήλιος για αρκετά ρευματικά
νοσήματα λειτουργούν σωτήρια, με μέτρο, βέ-
βαια, και προσοχή.

Οι ασθενείς με ψωρίαση αναρωτιούνται αν ο
ήλιος δρα ευεργετικά ή επιδεινώνει το πρόβλημά
τους. «Σύμφωνα με έρευνες, ο ήλιος αποτελεί μία
από τις καλύτερες θεραπείες για την ψωρίαση.
Έτσι, το καλοκαίρι συνιστάται στα άτομα με ψω-
ρίαση να εκτίθενται στον ήλιο και ιδιαίτερα να εκ-
θέτουν τις περιοχές του σώματός τους που εμφα-
νίζουν τα συμπτώματα της ψωρίασης. Ακόμη και
η μερική έκθεση του δέρματος στον ήλιο βοηθά
τον οργανισμό να παράξει πολύτιμη βιταμίνη D,
μια πολύ σημαντική βιταμίνη για όλους, αλλά κυ-
ρίως για τους ανθρώπους με ψωρίαση, καθώς το-
νώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στην
ανάπτυξη των κυττάρων», αναφέρει ο κ. Κώστας
Λούμος, πρόεδρος του σωματείου «ΚΑΛΥΨΩ», ο

οποίος συμπληρώνει: «Η έκθεση στον ήλιο 30 λε-
πτά την ημέρα αρκεί για να βελτιωθεί το δέρμα. Η
ηλιοθεραπεία μέχρι 15 λεπτά χωρίς χρήση αντη-
λιακού αποδεικνύεται ευεργετική για τους πά-
σχοντες, καθώς επιβραδύνει τη γρήγορη ανάπτυ-
ξη των κυττάρων του δέρματος που προκαλεί τις

χαρακτηριστικές πλάκες της ψωρίασης. Ρωτήστε
τον δερματολόγο σας για την πιο κατάλληλη για
την κατάστασή σας αντηλιακή κρέμα. Στα φαρμα-
κεία διατίθενται αντηλιακά προϊόντα ειδικά για
τους ασθενείς με ψωρίαση».

Πολλά άτομα με ψωρίαση επιβεβαιώνουν ότι το
κολύμπι στο θαλασσινό νερό τα βοηθά στην απο-
μάκρυνση του νεκρού δέρματος από τις πλάκες
και στη μείωση του κνησμού και του ερεθισμού,
με εμφανή κλινική βελτίωση. «Θα πρέπει να θυ-
μάστε, όμως, ότι το θαλασσινό νερό, όπως και το
νερό της πισίνας, μπορεί να ξηράνει το δέρμα,
οπότε είναι σημαντικό να μην παραλείπετε το
ντους αμέσως μετά το μπάνιο και αφού έχετε
σκουπιστεί απαλά, να απλώνετε ενυδατική κρέμα
για να κρατάτε το δέρμα ενυδατωμένο», αναφέρει
ο κ. Λούμος.

Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής θα πρέπει να
ακολουθεί πιστά τις συμβουλές του ρευματολό-
γου του και να είναι σε επικοινωνία μαζί του.
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kpapakosto@yahoo.gr

Το κολύμπι στο θαλασσινό νερό
βοηθά στην απομάκρυνση του
νεκρού δέρματος και στη μείωση
του κνησμού και του ερεθισμού

Τα συμπτώματα
Η ψωρίαση είναι μια χρόνια δερματική
πάθηση, της οποίας η ακριβής αιτιολογία
δεν είναι γνωστή, ωστόσο τα νεότερα επι-
στημονικά δεδομένα τη συνδέουν με δια-
ταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος
του οργανισμού. Χαρακτηριστικό της σύμ-
πτωμα είναι οι φλεγμονώδεις, ερυθημα-
τώδεις πλάκες, οι οποίες καλύπτονται από
αργυρόλευκες φολίδες, αποτέλεσμα συ-
στηματικής φλεγμονής. Προσβάλλει εμ-
φανείς περιοχές του σώματος, όπως οι
αγκώνες, τα γόνατα, το τριχωτό της κεφα-
λής, τα νύχια, αλλά και την περιοχή της
κοιλιάς και των γεννητικών οργάνων,
προκαλώντας έντονο κνησμό ή και ανθε-
κτικές ψωριασικές πλάκες. Μέχρι τώρα
δεν υπάρχει θεραπεία που να προσφέρει
πλήρη ίαση. Για τον λόγο αυτό, η ψωρίαση
αντιμετωπίζεται ως χρόνια νόσος με συ-
νεχή λήψη φαρμάκων. 

Κώστας Λούμος, πρόεδρος του
σωματείου «ΚΑΛΥΨΩ»

Το καλοκαίρι 
σύμμαχος για 
την ψωρίαση



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)
Θα έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική σε
ό,τι αφορά την οικογένειά σας, αλλά και την αλλα-
γή στο σπίτι σας. Ίσως κάποιοι από εσάς να σκε-
φτείτε αλλαγή κατοικίας, που θα σας φέρει -το λι-
γότερο- θετικότητα στη ζωή σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Νέα Σελήνη θα σας δημιουργήσει την επιθυμία
να επικοινωνήσετε με αγαπημένα σας πρόσωπα,
αλλά και να μετακινηθείτε σε νέους προορι-
σμούς, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Είναι η
χρονική στιγμή που θέλετε να μοιραστείτε τα συ-
ναισθήματά σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Νέα Σελήνη φωτίζει τον τομέα των οικονομι-
κών σας και η καθημερινότητά σας θα γίνει πιο
άνετη και εύκολη. Πολύ καλές προοπτικές ανοί-
γονται μπροστά σας, με επικερδείς οικονομικές
συμφωνίες και σταθερές παροχές χρημάτων
στη ζωή σας, κυρίως για εσάς του πρώτου δε-
καημέρου.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο ανοίγει νέες
προοπτικές και πολλές ευκαιρίες σε προσωπικό
και επαγγελματικό τομέα. Είναι η πιο κατάλληλη
στιγμή να κάνετε την υπέρβαση, να μη φοβηθεί-
τε να βγείτε από τη μετριότητα των αναστολών
σας και να χαράξετε μια πολύ επικερδή περίοδο.
Βεβαίως, η μεγαλύτερη εύνοια ανήκει σε εσάς
του πρώτου δεκαημέρου. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Νέα Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι θα
σας δώσει μια εσωτερική δύναμη, που θα βοηθή-
σει να κάνετε τη ζωή σας πιο ουσιαστική και δυ-
νατή, μέσα από το προσωπικό σας καταφύγιο. Η
περισυλλογή και η πνευματική σας ανύψωση θα
σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Καρκίνου ανοίγει τις
πόρτες για νέους φίλους, συμμάχους και ομάδες,
μέσα στις οποίες θα νιώσετε πολύ δυνατοί. Οι
σχέσεις σας γίνονται πιο ισχυρές και εσείς του
πρώτου δεκαημέρου να περιμένετε μια πολύ τυ-
χερή περίοδο.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς η Νέα Σελήνη θα βρεθεί στο
ζενίθ του ωροσκοπίου σας, κυρίως για όσους
ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Είναι η πιο κα-
τάλληλη στιγμή να θέσετε νέους στόχους και να
αφήσετε πίσω σας την ατολμία και τον φόβο της
αποτυχίας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά σας, κυρίως
για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, καθώς θα
νιώσετε την ανάγκη να ταξιδέψετε και να ανοί-
ξετε τα φτερά σας, τόσο για νέες εμπειρίες όσο
και για πνευματικές αναζητήσεις. Ίσως είναι η
πιο κατάλληλη στιγμή να κάνετε κάποιες πολύ
σημαντικές συμφωνίες, που θα στεφθούν με
επιτυχία. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Νέα Σελήνη θα βγάλει από μέσα σας το πιο ση-
μαντικό στοιχείο που διαθέτετε για να προχωρή-
σετε με νέες βάσεις σε προσωπικό αλλά και οικο-
νομικό τομέα. Ήρθε η στιγμή που θα απολαύσετε
την υλική και συναισθηματική στήριξη κάποιου
που πιστεύει στις αξίες σας και στην εσωτερική
σας δύναμη. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Νέα Σελήνη στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από
το δικό σας θα σας δώσει την ώθηση μιας νέας
σχέσης, μιας νέας γνωριμίας, αλλά και την πεποί-
θηση ότι πρέπει να πετάξετε έξω από τη ζωή σας
ό,τι δεν σας αντιπροσωπεύει. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η εργασία σας γίνεται ο τρόπος έκφρασής σας,
ενώ νιώθετε πολύ καλά όταν προσφέρετε τις
υπηρεσίες σας. Οι συνθήκες στον εργασιακό σας
χώρο γίνονται καλύτερες, γιατί το προσπαθήσατε
ή γιατί κάποιοι πίστεψαν σε εσάς. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια πολύ καλή στιγμή του καλοκαιριού θα είναι
αυτή για εσάς. Οτιδήποτε ευχάριστο και αισιόδο-
ξο μπορεί να συμβεί τώρα στη ζωή σας και εσείς
θα απολαμβάνετε πολύ σημαντικές στιγμές με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα. 
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HΝέα Σελήνη σήμερα στο ζώδιο του
Καρκίνου (στις 7 μοίρες) είναι ένα σημείο
αναφοράς που μας προτρέπει να θέσουμε
νέους στόχους, να φροντίσουμε τους

οικείους μας, να δείξουμε τα συναισθήματά μας
και να κάνουμε νέα οικονομικά ξεκινήματα. Την
ημέρα αυτή η Αφροδίτη σχηματίζει εξάγωνο με τον
Δία, όπου ενισχύει τα θετικά που έχει αυτό το
φεγγάρι. Όσοι έχουν σήμερα γενέθλια και εφόσον
συμφωνεί και το ωροσκόπιό τους, θα έχουν την
τύχη με το μέρος τους, αυτήν τη γενέθλια χρονιά.
Εδώ θέλω να σας πω ότι, κάθε φορά που
πραγματοποιείται Νέα Σελήνη, συμβαίνει σε έναν
συγκεκριμένο τομέα στο γενέθλιο ωροσκόπιό σας,
όπου ενεργοποιείται με νέα ξεκινήματα.



Η
κρισιμότερη ίσως Σύνοδος στην
ιστορία της Βορειοατλαντικής Συμ-
μαχίας ξεκινά σήμερα στη Μαδρί-
τη, καθώς οι ηγέτες των χωρών-

μελών του ΝΑΤΟ θα κληθούν να σφραγίσουν
τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της αμυντικής
στρατηγικής της συμμαχίας μετά τον Ψυχρό
Πόλεμο.

Σε χθεσινό τους δημοσίευμα, οι «Times» του
Λονδίνου σημείωναν ότι τα υπάρχοντα σχέδια
του ΝΑΤΟ είναι βασισμένα στη στρατηγική που
περιγράφεται από τη λέξη «tripwire» που προ-
βλέπει την παρουσία μιας μικρής δύναμης η
οποία σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία
αναμένεται να καταστραφεί, δεσμεύοντας με
αυτό τον τρόπο τη Συμμαχία σε μια οργανωμέ-
νη πολεμική απάντηση. 

Άρα με βάση το σχέδιο «tripwire», που βρί-
σκεται υπό ολική αναθεώρηση, οι ανίσχυρες
δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι κάτι σαν το «σύρμα»
που θα κοπεί για να πυροδοτήσει την αντίδρα-
ση της Συμμαχίας. 

Οι χώρες της Βαλτικής πιέζουν με όλους
τους τρόπους και σε όλους τους τόνους, προει-
δοποιώντας ότι, αν η Ρωσία αποφασίσει να
επιτεθεί στα εδάφη τους, οι συνέπειες θα είναι
δραματικές, καθώς οι διαθέσιμοι στρατιωτικοί
πόροι, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε
οπλικά συστήματα, είναι πενιχροί.

Από κοντά, ΗΠΑ, Βρετανία και Πολωνία δεί-
χνουν να διακρίνουν μέσα από τον πόλεμο
στην Ουκρανία μια «ευκαιρία» για ρεβάνς της
Δύσης έναντι της τότε Σοβιετικής Ένωσης και
όσων δεινών προκάλεσε η παντοκρατορία της
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στους λαούς

των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας. 
Αυτή η επιδίωξη είναι πολύ μακριά από την

ουσία της δυτικής αντίδρασης έναντι του ανα-
θεωρητισμού του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος,
με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, σηματο-
δοτήθηκε ως σύγκρουση της δυτικής δημο-
κρατίας με τον επικίνδυνο, ιστορικό αναθεω-
ρητισμό της Μόσχας. Ως μάχη της φιλελεύθε-
ρης δυτικής κοινωνίας απέναντι στον σκοταδι-
σμό και την οπισθοδρόμηση. 

Αυτή η νοηματοδότηση ήταν που συνέγειρε
και τους λαούς της Ευρώπης για να προστρέ-
ξουν στο πλευρό του ουκρανικού λαού. Οι
Ευρωπαίοι έχουν βιώσει στο πετσί τους τις
βαριές συνέπειες ιστορικών τυχοδιωκτισμών
τον 20ό αιώνα και είναι αποφασισμένοι να
πληρώσουν το τίμημα, όσο δυσβάστακτο και
αν είναι, για να ορθωθεί ένα τείχος στον αυ-
ταρχισμό του Πούτιν και όσων άλλων ηγετών
ανά τον κόσμο οραματίζονται τέτοιου είδους
άσκηση της εξουσίας. 

Αυτή τη στιγμή, έπειτα από μήνες σφοδρού
πολέμου στην Ουκρανία, η Δύση δυστυχώς δεν
είναι ενωμένη. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρα-
να από τον μικρό αριθμό των χωρών που ακο-
λούθησαν τόσο το ΝΑΤΟ όσο όμως και την ΕΕ. 

Η Δύση, ή έστω οι σώφρονες και λογικοί δυ-
τικοί, αρνείται κατηγορηματικά να εξοπλίσει
την Ουκρανία με πολεμικό υλικό που παραπέμ-
πει όχι σε άμυνα έναντι του κατακτητή αλλά σε
προετοιμασία για ευθεία πολεμική σύγκρουση
με τη Μόσχα. Και ορθώς, διότι κάτι τέτοιο θα
ήταν απολύτως καταστροφικό για όλους. 

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι εδώ που
φτάσαμε, ούτε η Ουκρανία μπορεί να πάρει

πίσω τα εδάφη της ούτε κάποιος ορατός τρό-
πος για να σταματήσει ο πόλεμος διαφαίνεται
στον ορίζοντα. 

Αντιθέτως, αρχίζει να επέρχεται κόπωση.
Κόπωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών από τις
πολυεπίπεδες συνέπειες του ουκρανικού πο-
λέμου, και ενδεχομένως και απονομιμοποίηση
του όλου αφηγήματος, ακριβώς λόγω των προ-
φανών δεύτερων σκέψεων που υπάρχουν σε
ορισμένους δυτικούς «παίκτες».

Ακόμα και τα ΜΜΕ διεθνώς δίνουν όλο και
λιγότερο χώρο στον ίδιο τον πόλεμο, με την ει-
δησιογραφία σχεδόν να μονοπωλείται από τις
οδυνηρές συνέπειές του, κυρίως για τους λα-
ούς των χωρών που βρίσκονται στην αντίπερα
όχθη από τη Ρωσία. 

Στην Ελλάδα, όμως, το ενδιαφέρον για τα
όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία παραμένει έν-
τονο, καθώς η νοοτροπία του αναθεωρητισμού
που προβάλλει η Ρωσία, και η οποία υιοθετεί-
ται από την Τουρκία, αποτελεί για τη χώρα μας
εθνικό κίνδυνο. 

Η κυβέρνηση και η Ελλάδα έχουν επενδύσει
σε μια σθεναρή στάση της Δύσης έναντι της
Ρωσίας, καθώς ζητάμε ανάλογη συμπεριφορά
από τους συμμάχους μας έναντι της Άγκυρας. 

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η Σύνοδος του
ΝΑΤΟ έχει ξεχωριστή σημασία για την Αθή-
να, αφού από τις αποφάσεις που θα ληφθούν
θα κριθούν αντιλήψεις και αξίες που διαμορ-
φώθηκαν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και
μετά, αλλά και γενικότερα, θα μπορούσε να
πει κανείς, η αξία ύπαρξης του ΝΑΤΟ ως
αμυντικού συμφώνου του ελεύθερου δημο-
κρατικού κόσμου. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η κρισιμότητα της Συνόδου Κορυφής
του ΝΑΤΟ για τη Δύση και την Ελλάδα

Η νοοτροπία
του αναθεωρη-
τισμού που
προβάλλει 
η Ρωσία, 
και η οποία 
υιοθετείται από
την Τουρκία, 
αποτελεί για 
τη χώρα μας
εθνικό 
κίνδυνο


