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Η
Ελλάδα «μεγαλώνει» και το καταφέρνει χά-
ρη στα δικά της παιδιά, αλλά και σε αυτά
που γίνονται «δικά της», με τον ερχομό και
την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Παιδιά που ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους και τις
μητρικές αγκάλες, που ταλαιπωρούνται και ρισκά-
ρουν ακόμα και τη ζωή τους για ένα καλύτερο αύριο,
μακριά από τη φτώχεια και την πείνα, τον πόλεμο και
τις θρησκευτικές διώξεις, την καταπίεση και την τυ-
ραννία, τη βία σε κάθε μορφή της. Και που σε ένα κοι-
νωνικό περιβάλλον σαν αυτό που προσφέρει η χώρα
μας, σε κάθε πόλη και χωριό της, σε κάθε γειτονιά και
σε κάθε σπίτι της, αυτά τα «λουλούδια» μπορούν να
ανθίσουν, μπορούν να βρουν το χώμα και τον ήλιο να
μεγαλώσουν και να θεριέψουν, να κάνουν υπερήφα-
νους τους δικούς τους αλλά και όλους εμάς που στη
«δύσκολη» ήμασταν εκεί, δίπλα τους. 

Είναι εκείνες οι μικρές νίκες της ζωής που μας κά-
νουν να ελπίζουμε για ένα πιο φωτεινό μέλλον. Πιο
πρόσφατο παράδειγμα, ο νεαρός Ιρανός πρόσφυγας
που έφθασε πριν από τρία χρόνια μέσα σε μια βάρκα
στη Λέσβο, μαζί με την οικογένειά του, αναζητώντας
ένα καλύτερο μέλλον. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες,
ο Κούρος κατάφερε όχι μόνο να αποφοιτήσει από το
Πρότυπο Λύκειο Μυτιλήνης, αλλά και να διαπρέψει
στις πανελλήνιες εξετάσεις, γράφοντας μέσο όρο
18,25. Έμαθε, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να μιλά την
ελληνική γλώσσα και μάλιστα να γράψει στην έκθεση
τον βαθμό του 13,5.

Ο ίδιος ο Κούρος τόνισε το γεγονός ότι υπήρξαν
Έλληνες που τον βοήθησαν στη γλώσσα και την προ-
σαρμογή του στην κοινωνία, οι οποίοι έπαιξαν καθο-
ριστικό ρόλο και στο ζήτημα της επιβίωσής του, που
ήταν και το αρχικό ζητούμενο. Τρία χρόνια μετά τον

ερχομό του στη χώρα μας, ο Κούρος αρίστευσε στις
Πανελλήνιες και έκανε όλους εμάς να δακρύζουμε
από συγκίνηση για τη «νίκη» της ζωής.

Μήπως πριν από τον Κούρο δεν ήταν ο Γιάννης Αν-
τετοκούνμπο, ο παγκόσμιος «Γιάννης», που εδώ και
χρόνια πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα
μπάσκετ του κόσμου, το NBA; Πόσες και πόσες φο-
ρές τον έχουμε ακούσει να μιλά για τη χώρα όπου με-
γάλωσε και πραγματοποίησε το όνειρό του, αλλά και
για τις δυσκολίες που πέρασε μέχρι την κατάκτηση
της κορυφής; Μάλιστα, πρόσφατα κυκλοφόρησε και
η ταινία με τη ζωή του, το αθλητικό δράμα με τίτλο
«Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο». Ένα παιδί
που μεγάλωσε στα Σεπόλια, έφυγε για τις ΗΠΑ και το
Μιλγουόκι, αλλά ποτέ δεν ξέχασε τη χώρα και τους
ανθρώπους που τον βοήθησαν.
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Α
λλαγές παρατηρούνται στους
δημοσκοπικούς δείκτες τη
στιγμή που η κυβέρνηση
μπαίνει στον τελευταίο χρόνο

της θητείας της. Οι πολίτες δείχνουν να
έχουν πλέον πιο ξεκάθαρη θέση στο ζήτη-
μα του χρόνου των εκλογών, στις κυβερ-
νητικές συνεργασίες αλλά και στα διλήμ-
ματα που θέτουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Πα-
ράλληλα η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ
επιστρέφει σε διψήφια ποσοστά, γεγονός
πρωτόγνωρο έπειτα από τρία χρόνια στην
εξουσία. Παραδοσιακά το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης έπαιρνε κε-
φάλι, με το κυβερνών κόμμα να παρου-
σιάζει σημάδια φθοράς. Κάτι τέτοιο δεν
συνέβη σε κανένα σημείο, ή όποτε έγινε
ήταν πρόσκαιρο, καθώς μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα η κεντροδεξιά παράτα-
ξη κατάφερνε να ανακάμψει.

Κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την
ικανοποίησή τους, καθώς παρά τις πρω-
τοφανείς κρίσεις ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε
να εκμεταλλευτεί την προσωρινή δημο-
σκοπική πτώση της ΝΔ, επιβεβαιώνοντας
πως ο Αλέξης Τσίπρας μετά την επιστρο-
φή του στην αντιπολίτευση δεν έχει ισχυ-
ρά ερείσματα προς την κοινωνία σε σχέση
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αυξάνει
διαρκώς τη δημοτικότητά του και κυρίως
με τη στρατηγική που ακολουθεί απέναντι
στην Τουρκία. Όσον αφορά τον χρόνο που

θα στηθούν οι κάλπες, οι ερωτηθέντες
φαίνεται να έχουν αρχικά την ίδια άποψη
με τον πρωθυπουργό, καθώς το 48,1% θέ-
λει στο τέλος της τετραετίας, ωστόσο βλέ-
πει πως λόγω των εξελίξεων που υπάρ-
χουν σε διεθνές επίπεδο και της αβεβαι-
ότητας του χειμώνα οι εκλογές θα διεξαχ-
θούν φθινόπωρο, άποψη με την οποία
συμφωνεί το 67%.

Πιέζεται ο Ανδρουλάκης
Όσο θα μπαίνουμε στην τελική ευθεία

για τις εκλογές θα ασκείται ολοένα και με-
γαλύτερη πίεση προς τον χώρο του Κέν-
τρου, από τον οποίο διεκδικεί σημαντικό
ποσοστό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς
με πολλές από τις πολιτικές που εφαρμό-
ζει συμφωνούν αρκετοί ψηφοφόροι που
προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Τα δημοσκο-
πικά ποσοστά του κόμματος του Νίκου
Ανδρουλάκη δείχνουν τους τελευταίους
μήνες να έχουν πιάσει «ταβάνι». Είναι εν-
δεικτικό πως από το 15,2% που είχε κατα-
γράψει η Marc για τον ΑΝΤ1 τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο, μέσα σε έξι μήνες έχει πέ-
σει στο 12,8%, με τις τάσεις να είναι πτωτι-

κές.Επίσης η ίδια μέτρηση χαρακτηρίζει
λάθος σε ποσοστό 64,7% την άποψη του
Νίκου Ανδρουλάκη πως, αν συνεργαστεί
με το πρώτο κόμμα, θα πρέπει ο πρωθυ-
πουργός να είναι πρόσωπο κοινή αποδο-
χής. Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια αρ-
νητική άποψη εκφράζει και το 42,8% των
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ένα ιδιαίτερα
σημαντικό ποσοστό που δείχνει πως η Χα-
ριλάου Τρικούπη ενδεχομένως να πρέπει
να αλλάξει ρότα. Όσον αφορά τις συνερ-
γασίες, οι ερωτηθέντες στη μέτρηση της
Marc τάσσονται υπέρ μιας συνεργασίας
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 30,4%, ενώ το
23,8% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ.

Περιοδεία στη Θεσσαλονίκη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι περιο-

δείες μεικτών κυβερνητικών κλιμακίων
της ΝΔ με τη συμμετοχή υπουργών, βου-
λευτών και κομματικών στελεχών με στόχο
να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο
σε όλη τη χώρα. Τον συντονισμό έχει ανα-
λάβει ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρι-
νάκης, που μαζί με τον Γιάννη Μπρατάκο
και τον Στέλιο Κονταδάκη επισκέφθηκαν
τους δήμους στην εκλογική περιφέρεια
της Β’ Θεσσαλονίκης. Το «παρών» έδωσαν
ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου και η γενι-
κή γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ο γραμματέας της ΝΔ στις δηλώσεις του
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα σημαντικά
έργα που γίνονται και αλλάζουν την εικό-
να της Βόρειας Ελλάδας. «Βασική επιδίω-
ξη της Νέας Δημοκρατίας και το πρώτο
που μας ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, είναι
να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Δίπλα σε
όλους τους πολίτες, είτε είναι ψηφοφόροι
μας είτε όχι. Να καταγράφουμε τα προ-
βλήματά τους, τους προβληματισμούς
τους, τα θέματα της καθημερινότητας, να
προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότε-
ρο να είμαστε χρήσιμοι για την επίλυσή
τους, αλλά και να αναδεικνύουμε το κυ-
βερνητικό έργο, το οποίο θεωρώ ότι δεν
έχει προβληθεί, ειδικά στη Θεσσαλονίκη
και τη Βόρεια Ελλάδα, όσο θα έπρεπε, λό-
γω των πολλών έκτακτων συνθηκών, των
πολλών δυσκολιών που όλοι μας, όλοι οι
πολίτες, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε
τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Παύλος
Μαρινάκης.

Οι πολίτες βλέπουν πρόωρες κάλπες

Τι δείχνουν οι τελευταίες
δημοσκοπήσεις για το κυβερνών
κόμμα και πώς διαμορφώνονται
οι δημοτικότητες 
των πολιτικών αρχηγών

του
Σωτήρη Σταθόπουλου
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Τ
ην ευκαιρία να επαναβεβαιώσει
τον ρόλο της Ελλάδας ως ση-
μαντικής δύναμης του ΝΑΤΟ,
αλλά και ως πυλώνα σταθερό-

τητας στη νοτιοανατολική πτέρυγα της
Συμμαχίας σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία,
όπου η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία θέτει εκ των πραγμάτων
μείζονες γεωπολιτικές προκλήσεις στο
δυτικό στρατόπεδο και τους εταίρους του,
είχε χθες κατά την πρώτη ημέρα εργασιών
της Συνόδου Κορυφής στη Μαδρίτη ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. 

Μάλιστα, η απρόσκοπτη προώθηση της
προσχώρησης Σουηδίας και Φινλανδίας
στο ΝΑΤΟ μετά τη θεαματική -σε σχέση με
τα όσα… κραύγαζε μέχρι να καταφθάσει
στην ισπανική πρωτεύουσα- στροφή του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρετίστηκε με
ικανοποίηση από την ελληνική αποστολή,
καθώς πιστοποιεί εν τοις πράγμασι αφε-
νός την ενότητα της Συμμαχίας και αφετέ-
ρου τη βούληση του Βορειοατλαντικού
Συμφώνου να ανασχέσει αποτελεσματικά
τον ρωσικό επεκτατισμό, όπου και εάν αυ-
τός εκδηλωθεί κατά μήκος των ανατολι-
κών συνόρων της Συμμαχίας.

Στην τοποθέτησή του, εξάλλου, ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός υπογράμμισε ακρι-
βώς τη σημασία του γεγονότος ότι «το ΝΑ-
ΤΟ επέδειξε ενότητα, ταχύτητα και απο-
φασιστικότητα στην αντιμετώπιση της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία» και επέ-
μεινε πως αυτή η τάση θα πρέπει να επι-
βεβαιωθεί και στο εγγύς μέλλον. Μάλιστα,
ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ενώπιον της
Ολομέλειας των ηγετών των κρατών-με-
λών της Συμμαχίας πως η Ελλάδα, ως χώ-
ρα που ακολουθεί παγίως μια εξωτερική
πολιτική αρχών, είχε εξαρχής στηρίξει την
προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ Σουηδίας
και Φινλανδίας, ενώ είχε ταχθεί χωρίς
αστερίσκους στο πλευρό της αμυνόμενης
Ουκρανίας, κάτι που προφανώς δεν έκα-
ναν όλοι οι εταίροι μας, όπως η Τουρκία.
Και μολονότι στην ελληνική αποστολή ου-
δόλως επιδιώκουν να δυναμιτίσουν το
κλίμα ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, ο κ.
Μητσοτάκης φρόντισε να καταστήσει σα-
φές πως μετά και τη συγκεκριμένη εξέλι-
ξη «η αποστολή του ΝΑΤΟ για την υπερά-
σπιση της εδαφικής ακεραιότητας των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς

δικαίου δεν είναι πλέον κενό γράμμα» αλ-
λά και ότι «οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας
θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλους»,
αναφορές που, όπως σημειώνουν κυβερ-
νητικές πηγές, στόχευαν να καταδείξουν
την επιζήμια για τη συνοχή της Συμμαχίας
στάση που υιοθετεί η Τουρκία. Στη δήλω-
ση που έκανε προσερχόμενος στη Σύνο-
δο, ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρι-
σε σημαντικό πως στην εισαγωγή του νέ-
ου στρατηγικού δόγματος που υιοθετεί η
Συμμαχία συμπεριλαμβάνεται η «προστα-
σία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραι-
ότητας, του διεθνούς δικαίου, αλλά και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως το αξια-
κό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η
Συμμαχία μας». Φρόντισε, μάλιστα, να
διαμηνύσει εκ νέου, με προφανή παραλή-
πτη την Άγκυρα, ότι η Ελλάδα ως πυλώνας
σταθερότητας στη νοτιοανατολική πτέρυ-
γα του ΝΑΤΟ «έχει κάθε λόγο να πιστεύει
ότι αυτή τη στιγμή η προσήλωση της Συμ-
μαχίας θα πρέπει να είναι στην πρόκληση
που αντιμετωπίζει στο μέτωπο της Ουκρα-
νίας. Δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη πηγή
αστάθειας εντός της Συμμαχίας και πι-
στεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντι-
λαμβάνονται όλοι οι εταίροι μας».

Ο… άλλος Ερντογάν
Τον μανδύα της εγκράτειας και της σύ-

νεσης ενδύεται προσώρας τουλάχιστον
στη Μαδρίτη ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποί-
ος παρά τις απειλές που εκτόξευε εδώ και
εβδομάδες, τόσο κατά της χώρας μας όσο
και κατά Σουηδών και Φινλανδών, κατέ-
φυγε στην προσφιλή του τακτική, ήτοι της
διγλωσσίας ανάμεσα στο εσωτερικό του
και τη διεθνή σκηνή, με αποτέλεσμα να…
πάθει αμνησία, καθώς κατά τη σύντομη,
όπως περιγράφεται από αυτόπτες και αυ-
τήκοους μάρτυρες, παρέμβασή του στην
Ολομέλεια της Συνόδου δεν… βρήκε μισή
λέξη να πει για την αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τη
δήθεν μειωμένη ελληνική τους κυριαρ-
χία, επιχειρήματα με τα οποία τάιζε αφει-

δώς τα προηγούμενα 24ωρα την κοινή
γνώμη στη χώρα του. Ο ίδιος, εξάλλου, εμ-
φανίστηκε τελικώς απόλυτα πειθήνιος
στις πιέσεις, που δέχθηκε όλο το προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα από τον διε-
θνή παράγοντα να μην τορπιλίσει τη Σύνο-
δο εμμένοντας στο «όχι» για την ένταξη
Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά
και να μη «φορτώσει» μια ήδη βαριά
ατζέντα με τις αιτιάσεις του γύρω από τα
Ελληνοτουρκικά. Πάντως, Μητσοτάκης
και Ερντογάν θα κάθονταν χθες βράδυ στο
ίδιο τραπέζι, σε άτυπο δείπνο των ηγετών
κρατών-μελών της Συμμαχίας και της ΕΕ.  

Άτακτη υποχώρηση
έναντι Μπάιντεν και Ευρώπης

Προάγγελος της… μετριοπαθούς στά-
σης του Τούρκου προέδρου απετέλεσε
ασφαλώς η επιβεβαίωση της συνάντησής
του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιν-
τεν, κάτι που επιθυμούσε διακαώς ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τουρκικά ΜΜΕ μετέ-
διδαν προ του ραντεβού Ερντογάν - Μπάιν-
τεν πως ο Τούρκος πρόεδρος θα έθετε το
ζήτημα του εκσυγχρονισμού 80 τουρκικών
μαχητικών F-16, που προσώρας μπλοκά-

ρει το αμερικανικό Κογκρέσο. Οι ίδιες πη-
γές σημείωναν, δε, πως η Ουάσιγκτον δεν
θα απέκλειε μια τέτοια εξέλιξη, η οποία,
πάντως, θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογ-
κρέσο, προοπτική όχι και τόσο πιθανή υπό
την παρούσα σύνθεσή του.

Προς επίρρωσιν της… μετάλλαξης, που
αιφνιδίως υπέστη ο κατά τα άλλα… άτεγ-
κτος πρόεδρος της Τουρκίας, ήταν και το
ραντεβού που ζήτησε από τον Εμανουέλ
Μακρόν, τον οποίο προ διετίας αποκαλού-
σε «εγκεφαλικά νεκρό» και «αρχάριο».
Πάντως τόσο ο Γάλλος πρόεδρος όσο και ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ συνέστησαν κατά πληροφο-
ρίες στον Τούρκο συνομιλητή τους να απέ-
χει από προκλήσεις και επιθετικές ενέρ-
γειες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν χρειαζόμαστε καμία 
άλλη πηγή αστάθειας εντός 
της Συμμαχίας», τόνισε 
ο  Έλληνας πρωθυπουργός 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ο σουλτάνος 
της... κωλοτούμπας 

Βήμα εμπρός για
το ΝΑΤΟ μετά 
την τουρκική
υποχώρηση
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Τ
ουρκική αναδίπλωση βλέπει η
Αθήνα. Παρότι η τουρκική ηγε-
σία επιχειρεί να εμφανίσει ως...
τεράστια διαπραγματευτική

επιτυχία την έγκρισή της στην ένταξη στο
ΝΑΤΟ Σουηδίας και Φινλανδίας, επικα-
λούμενη το τριμερές μνημόνιο που, μετα-
ξύ άλλων, προβλέπει άρση του εμπάργκο
πώλησης όπλων προς την Τουρκία και
συμφωνία έκδοσης τρομοκρατών, κυβερ-
νητικές πηγές στην Αθήνα σημειώνουν ότι
η συμφωνία δεν «ακουμπά» την Ελλάδα,
δεν επηρεάζει τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας
και τις σχετικές ευρωπαϊκές αποφάσεις
και δεν προσφέρει σοβαρά πλεονεκτήμα-
τα στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για αναδί-
πλωση της Άγκυρας. 

Συγκεκριμένα, τα ίδια πρόσωπα, που
διευκρινίζουν πως σε κάθε περίπτωση
Στοκχόλμη και Ελσίνκι δεσμεύονται από
τις συλλογικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, τονίζουν, μεταξύ
άλλων, ότι «οποιαδήποτε στήριξη Σουη-
δίας και Φινλανδίας στο τουρκικό αίτημα
για συμμετοχή στην Κοινή Ευρωπαϊκή
Άμυνα και Ασφάλεια, καθώς και στο σχή-
μα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Αμυντικής
Συνεργασίας (PESCO) μόνο συμβολικό
χαρακτήρα έχει, καθώς για τη συμμετοχή
οποιουδήποτε τρίτου κράτους απαιτείται
ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων
κρατών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Ελ-
λάδα και η Κύπρος». Εντέλει, υπογραμμί-
ζεται με νόημα και πέραν παρερμηνείας
ότι «η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της Ένω-
σης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί
τις εξελίξεις, να ασκεί τα δικαιώματά της
και να προστατεύει τα συμφέροντά της».

Επίθεση Τσίπρα για τα εθνικά
Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπι-

κά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη για τα πρώτα συμπεράσματα της Συνό-
δου του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσί-
πρας, κατηγορώντας τη για πλήρη υποτα-
γή της εξωτερικής πολιτικής στις προπα-
γανδιστικές ανάγκες της προεκλογικής
περιόδου, που την οδηγούν σε οδυνηρά
για τη χώρα σφάλματα.

«Καλώ την κυβέρνηση, προσωπικά τον
πρωθυπουργό, έστω και τώρα, στο “και
πέντε”, να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέ-
ροντα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη. Αν το κάνει, θα κρίνουμε θετικά
τη στάση του με εθνικά και όχι κομματικά
κριτήρια. Αν όχι, θα φέρει ακέραια την ευ-
θύνη», είπε ο Αλ. Τσίπρας, καλώντας τον
πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει έστω και
τώρα στους συμμάχους ότι η Ελλάδα ζητά
και απαιτεί τη στήριξη απέναντι στις προ-
κλήσεις της Τουρκίας. Χαρακτήρισε, δε,
αδιανόητο εμείς να στέλνουμε όπλα στην
Ουκρανία και οι Αμερικανοί να εξοπλί-

ζουν την Τουρκία με F-16, ενώ ζήτησε να
ξεκαθαριστεί ότι δεν είμαστε δεδομένοι
αλλά αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε
το δίκαιο και την κυριαρχία μας.

Εξέφρασε, δε, την έντονη ανησυχία του
για το γεγονός ότι η βοηθός υπουργός
Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε δημοσίως
και επισήμως ότι η χώρα στηρίζει τον εκ-
συγχρονισμό αεροσκαφών του στόλου
Τουρκίας και ζήτησε η Ελλάδα να χρησι-
μοποιήσει όλα τα επιχειρήματα και όπλα
για να μην πωληθούν αμερικανικά F-16
στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, η Τουρ-
κία, χωρίς καν να συμμετέχει στις κυρώ-
σεις απέναντι στη Ρωσία, αναβαθμίζει
διαρκώς τη θέση της στα δρώμενα, την
ίδια στιγμή που κλιμακώνει τη ρητορική
έντασης για βλέψεις στο Αιγαίο και την
ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο
δεν δείχνει καθόλου ανήσυχη με αυτά αλ-
λά δηλώνει και ικανοποιημένη.

Απαντώντας, ο υπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σχο-
λίασε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κ. Τσίπρας
ανησυχεί μήπως η Τουρκία εξοπλίσει την

πολεμική της μηχανή, αλλά δεν έχει καμία
απάντηση γιατί το δικό του κόμμα δεν στή-
ριξε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις καταψη-
φίζοντας τις σχετικές συμφωνίες».

Γιάννης Οικονόμου: «Ψέματα και
διαβολές αντί αρραγούς μετώπου»

Στα όσα είπε από το βήμα της Βουλής ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε και ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου: «Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά
που ο κ. Τσίπρας διασπείρει ψέματα και
διαβολές -από βήματος του Εθνικού Κοι-
νοβουλίου μάλιστα-, την ώρα που ο πρω-
θυπουργός εκπροσωπεί την Ελλάδα σε
κομβικής σημασίας Συνόδους στο εξωτε-
ρικό. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες απαι-
τούν, στους κρίσιμους καιρούς που ζούμε,
σοβαρότητα και αρραγές εσωτερικό μέτω-
πο, ώστε να προαχθούν τα εθνικά μας συμ-
φέροντα, και απορρίπτουν κατηγορηματι-
κά την πολιτική μικρότητα του κ. Τσίπρα. Το
σημερινό του παραλήρημα (στο οποίο, ση-
μειωτέον, παρέστη μικρό μόνο μέρος των
βουλευτών του) είναι σε πλήρη διάσταση

με τη βούληση και την κρίση των Ελλήνων
πολιτών, των εταίρων και των συμμάχων
μας, που βλέπουν ότι η διεθνής εκπροσώ-
πηση της χώρας μας από τον πρωθυπουρ-
γό και η διπλωματία που ασκεί η πατρίδα
μας διασφαλίζουν τα εθνικά μας δίκαια στο
ακέραιο και τα προάγουν πολλαπλώς. Για
αυτό και οι πολίτες εμπιστεύονται τον πρω-
θυπουργό σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Η
τοξικότητα, τα ψέματα και η μικρότητα δεν
θα μας παρασύρουν. Ούτε φυσικά θα μας
κάνουν να ξεχάσουμε αυτά που ζούσε η
χώρα τέτοιες μέρες πριν από επτά χρόνια.
Δεν τα λησμονούμε όχι μόνο για τις τραγι-
κές συνέπειες που είχαν για τον λαό μας,
αλλά κυρίως διότι οι πρωταγωνιστές του
2015 παραμένουν αμετανόητοι, ίδιοι και
απαράλλαχτοι».

H συμφωνία ούτε ακουμπά
την Ελλάδα ούτε επηρεάζει 
τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας 

Πώς διαβάζει η Αθήνα την
υπαναχώρηση Ερντογάν 

Επίσημο αίτημα για αγορά 20+20 F-35
Υπεγράφη το Letter of Request (LoR) της χώρας μας προς τις αρμόδιες αμερικανικές Αρχές για δέσμευση
και εν συνεχεία αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών F-35, με οψιόν αγοράς ακόμη 20 αεροσκαφών ίδιου τύ-
που. Η LoR θα συζητηθεί άμεσα στο ανώτατο επιχειρησιακό επίπεδο με τη συμμετοχή του Έλληνα ΑΓΕΕ-
ΘΑ και Αμερικανών αξιωματούχων αλλά και στελεχών της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin.
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ον Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθ-
μό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απα-
σχόλησης (ΔΥΠΑ) στο Μενίδι επι-
σκέφτηκε χθες ο υπουργός Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κω-
στής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον
διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε την προτε-
ραιότητα της κυβέρνησης για την έμπρα-
κτη στήριξη της οικογένειας και των νέ-
ων γονέων, ενώ περιηγήθηκε στις εγκα-
ταστάσεις και συνομίλησε με το προσω-
πικό που φέρνει εις πέρας εκπαιδευτικά
προγράμματα και προγράμματα δημι-
ουργικής απασχόλησης για τα παιδιά. Ο
υπουργός τόνισε ότι η προθεσμία ηλε-
κτρονικής υποβολής αιτήσεων για εγ-
γραφές και επανεγγραφές βρεφών - νη-
πίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
της ΔΥΠΑ θα πάρει παράταση έως την
Κυριακή 10 Ιουλίου.

«Προτεραιότητά μας στο υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εί-
ναι η εναρμόνιση της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων.
Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε πολιτικές
που στηρίζουν εμπράκτως την οικογέ-
νεια», είπε ο υπουργός Εργασίας, για να
συμπληρώσει: «Σήμερα (σ.σ.: χθες) είχα

την ευκαιρία επισκεφτώ έναν από τους
26 ιδιόκτητους Βρεφονηπιακούς Παιδι-
κούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης. Διαπίστωσα με μεγάλη
χαρά το μεράκι όλου του προσωπικού τό-
σο στην ενασχόλησή τους με τα παιδιά
όσο και στη συντήρηση του χώρου. Κά-

νουν μια πραγματικά καλή δουλειά. Η ΔΥ-
ΠΑ αλλά και το υπουργείο βρίσκονται δί-
πλα τους στηρίζοντάς τους ώστε να συνε-
χίσουν το έργο τους».

Στην Αττική λειτουργούν βρεφονηπια-
κοί σταθμοί της ΔΥΠΑ σε Αγία Βαρβάρα,
Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Κερατσίνι, Αχαρ-

νές, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό και Περι-
στέρι. Στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούν
σε Αγρίνιο, Άρτα, Δράμα, Ηγουμενίτσα,
Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα,
Καρπενήσι, Κομοτηνή, Λάρισα, Μεσολόγ-
γι, Νάουσα, Ξάνθη, Πάτρα, Πυλαία, Σέρ-
ρες και Τρίκαλα.

Καθησυχαστικός ο Πλεύρης - Aποκλείει οριζόντια μέτρα
Ως απάτη και προεκλογικό πυροτέχνημα της κυβέρνησης χαρα-

κτήρισε την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής o Αλέξης Τσί-
πρας, κατηγορώντας την ότι δεν την καταργεί αλλά την αφαιρεί από
τους λογαριασμούς του καλοκαιριού για να την επαναφέρει στους
κυμαινόμενους του φθινοπώρου.

«Έρχεστε με αυτή την απάτη να την κρύψετε, αλλά θα συνεχίσετε να
τη φορτώνετε στις πλάτες και τις τσέπες των καταναλωτών. Παίζετε με
τις αντοχές των πολιτών μόνο και μόνο για να στήσετε ένα προεκλογι-
κή αφήγημα μπας και σωθείτε», είπε ο κ. Τσίπρας κάνοντας λόγο για
πολιτικούς απατεώνες. Σημείωσε, δε, σε προεκλογικό τόνο ότι οι πο-
λίτες θα επιβάλουν στην κυβέρνηση της δική τους ρήτρα αναπροσαρ-
μογής μετά τις εκλογές, εκτιμώντας ότι ο χρόνος της κυβέρνησης τε-
λειώνει και μαζί με αυτό το πάρτι των ομίλων και των funds.

«Τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα χρόνια
που κυβερνούσε;», αναρωτήθηκε ο Κ. Σκρέκας κατηγορώντας την
αντιπολίτευση ότι δεν κατέθεσε καμία τροπολογία που να την καταρ-
γεί, όπως έκανε η κυβέρνηση. «Η ρήτρα αναπροσαρμογής, είτε το θέ-
λετε είτε όχι, καταργείται», είπε ο κ. Σκρέκας και αναφέρθηκε στην
υποχρέωση των παρόχων να ενημερώνουν για την τιμή χρέωσης για
τον μεθεπόμενο μήνα. «Με τον τρόπο αυτό όλοι οι καταναλωτές που
έχουν κυμαινόμενα τιμολόγια θα γνωρίζουν πραγματικά και με δια-
φάνεια ποια είναι η χρέωση ενέργειας που θα πρέπει να πληρώ-
σουν», είπε ο υπουργός. 

Αντιπαράθεση για 
τη ρήτρα  και στη Βουλή

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

«Δίπλα στους εργαζόμενους γονείς»
Πολιτικές-ανάσα 
που στηρίζουν
εμπράκτως 
τις οικογένειες 

Κορύφωση του κύματος της πανδημίας το
επόμενο διάστημα με αύξηση τόσο των νοση-
λειών όσο και των διασωληνώσεων βλέπει ο
υπουργός Υγείας, ο οποίος εμφανίζεται ωστό-
σο καθησυχαστικός ότι δεν θα υπάρξει πίεση
στα νοσοκομεία, όπως εκείνη που αποτυπώ-
θηκε την προηγούμενη περίοδο. Μιλώντας
στη Βουλή, ο Θ. Πλεύρης υποστήριξε ότι το
φαινόμενο παρακολουθείται και πως τα κρού-
σματα ανεβαίνουν, προσθέτοντας ότι υπάρχει
ισχυρή σύσταση για μάσκες σε χώρους με με-
γαλύτερη επικινδυνότητα. «Βρισκόμαστε σε
μια επιφυλακή, δεν δείχνουν τα στοιχεία αυ-
τήν τη στιγμή ότι θα πιέσουν το σύστημα», είπε
ο υπουργός, εκτιμώντας ωστόσο ότι το φθινό-
πωρο και ο χειμώνας θα είναι πιο δύσκολοι.

Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο νέων
οριζόντων μέτρων λέγοντας ότι δεν αποδί-
δουν και τάχθηκε υπέρ των στοχευμένων για
την προστασία του πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά
τον εμβολιασμό, είπε πως υπάρχει ισχυρή
σύσταση για τους άνω των 60 και τους ευά-
λωτους να προχωρήσουν στην τέταρτη δόση.

Επανέλαβε ακόμη ότι όσο διαρκεί η πανδη-
μία θα βρίσκονται σε αναστολή οι υγειονομι-
κοί που δεν εμβολιάζονται, καθώς το μήνυμα
είναι να εμβολιαστούν και να επιστρέψουν
στην εργασία τους.

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας
Ξανθός υπογράμμισε ότι η πανδημία παίρνει
χαρακτηριστικά σοβαρής αναζωπύρωσης
και φαίνεται ότι προχωρά ανεξέλεγκτη: «Οι
πάνω από 20.000 μολύνσεις και τα ποσοστά
θετικότητας προδιαγράφουν δύσκολο από
υγειονομικής άποψης καλοκαίρι, ενώ ανα-
δεικνύεται η πολιτική της πρόωρης λήξης
από τη ΝΔ». Σημείωσε ακόμη ότι πρέπει να
γίνει σοβαρή αξιολόγηση των επιδημιολογι-
κών δεδομένων, καθώς και διορθωτικές κι-
νήσεις, ειδάλλως θα τεθούν σε κίνδυνο η
βιώσιμη πορεία του τουρισμού και η λειτουρ-
γία της οικονομίας.

Να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι το μήνυμα
της ανακοπής της πανδημίας περνά μέσα από
το δημόσιο σύστημα υγείας ζήτησε ο τομεάρ-
χης Υγείας του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Φραγκίδης.
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Εαρινή σύναξη όλων των παλαιοπασόκων είχαμε χθες στη Βουλή, καθώς είχαμε
εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνι-
κο στην Ολομέλεια. Μετά όμως σε ειδική αίθουσα έγινε η ανάρτηση του πορτρέτου
του, όπως είχε γίνει και για τον Σιούφα πριν από λίγες μέρες. Εκεί, όπως μου είπαν,
«είδαμε πρόσωπα που έχουμε καιρό να τα δούμε στο ΠΑΣΟΚ». Όπως τον Δημήτρη
Ρέππα, τον Γρηγόρη Νιώτη, τον Φίλιππο Σαχινίδη, τη Ροδούλα Ζήση, τον Μάρκο
Μπόλαρη -αλήθεια, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ;- και φυσικά τον Γιώργο Παπανδρέου, ο
οποίος είχε στενή φιλία με τον εκλιπόντα πρώην πρόεδρο της Βουλής. Από το σημε-
ρινό ΠΑΣΟΚ είδαμε λίγα άτομα, μεταξύ αυτών τους Κωνσταντινόπουλο, Γιαννακο-
πούλου, Κεγκέρογλου και Κατρίνη. Προφανώς οι άνθρωποι τρέχουν στις περιφέ-
ρειές τους, αφού έρχονται εκλογές… 

Εαρινή σύναξη του παλαιού ΠΑΣΟΚ

Επαφές με 
Αμερικανό παράγοντα

Μπορεί να μην ήταν στη Μαδρίτη στη Σύ-
νοδο του ΝΑΤΟ ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά εί-
χε τις επαφές του με τον αμερικανικό πα-

ράγοντα. Ο κ. Θεοδωρικάκος συ-
ναντήθηκε χθες με την υφυ-

πουργό Εσωτερικής
Ασφάλειας των ΗΠΑ και
αρμόδια Διεθνών Υπο-
θέσεων Serena Hoy.
Κατά τη διάρκεια της

συνάντησης εκφράστηκε
η ικανοποίηση για το υψηλό

επίπεδο της στρατηγικής συ-
νεργασίας των δύο χωρών

στον τομέα της ασφάλει-
ας, καθώς και για τον
ευρύτερο ρόλο της Ελ-
λάδας στην περιοχή της

Ν/Α Μεσογείου σε θέμα-
τα αντιμετώπισης της εγ-

κληματικότητας και της τρομο-
κρατίας. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν
και η πρόοδος της Ελλάδος στο πλαίσιο του
Προγράμματος Απαλλαγής Θεωρήσεων
(Visa Waiver Program).

Ισχυρά ανακλαστικά
Μαθαίνω ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα

των γουναράδων της Καστοριάς, οι οποίοι
ζήτησαν από τον υπουργό Επικρατείας Άκη
Σκέρτσο να μπουν σε αναστολή εργασίας οι
εργαζόμενοι γουνοποιοί. Η τροπολογία ήρ-
θε έπειτα από συνεργασία των γενικών
γραμματέων Στρατινάκη - Πετραλιά και
μπήκε σε νομοσχέδιο για τα ναυπηγεία
Σκαραμαγκά και το καζίνο στο Ελληνικό.
Αφορά 2.000 εργαζομένους που θα μπουν
σε καθεστώς αναστολής, θα πληρώνονται
δηλαδή από το κράτος, ως αντιστάθμισμα
των εργασιών που έχασαν λόγω των κυρώ-
σεων στη Ρωσία, απ’ όπου είναι το μεγαλύ-
τερο μέρος της πελατείας τους. Μιλάμε για
γερά ανακλαστικά. 

Διπλοβάρδιες 
ο Λιβάνιος

Όλες οι ενδείξεις και η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα δείχνουν ότι πάμε σε εκλο-
γές το φθινόπωρο. Αυτό όμως που κάνει
πολλούς να το πιστεύουν στη
ΝΔ είναι που βλέπουν σχε-
δόν καθημερινά τον υφυ-
πουργό Θεόδωρο Λιβάνιο
να έρχεται στα γραφεία της
ΝΔ. Όπως μου λένε, τα
πρωινά ασχολείται με τα smart
cities στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και μετά τις 5 το απόγευμα ο κ.
Λιβάνιος φτάνει στον 3ο όροφο της οδού
Πειραιώς 62 και αρχίζει να επεξεργάζε-
ται δημοσκοπήσεις, να κάνει ποιοτικές
αναλύσεις, να μιλάει με ερευνητές κ.ά.
Υπερωρίες δηλαδή ο στρατηγός των
εκλογών. 

Επετειακή φανέλα
στον Μίλτο

Στην Αρκαδία βρέθηκε χθες κλιμάκιο
της Νέας Δημοκρατίας για να περιοδεύ-
σει στον νομό και να ακούσει τα προβλή-
ματα του κόσμου. Εκεί βρέθηκαν οι Μιλ-
τιάδης Βαρβιτσιώτης, Άννα
Καραμανλή, Διονύσης
Αχτύπης και Φίλιππος
Φόρτωμας. Ένα από τα
highlight της επίσκεψης
ήταν όταν οι βουλευτές πή-
γαν στο υπερσύγχρονο γήπε-
δο του Αστέρα Τρίπολης
και εκεί ο πρόεδρος της
ομάδας Γιώργος Μπορο-
βήλος έδωσε στον ανα-
πληρωτή υπουργό Εξωτε-
ρικών μια επετειακή φανέλα
για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση
του 1821, που είχε χρησι-
μοποιηθεί σε αγώνα του
Αστέρα με τον ΑΠΟΕΛ... 

Μακιαβελική σκέψη για εκλογές στις 11/9
Υπάρχει μεγάλη διχογνωμία μεταξύ συνομιλητών του πρωθυπουργού για τον

χρόνο των εκλογών τον Σεπτέμβριο. Πολύ κοντινό πρόσωπο του Κυριάκου Μητσο-
τάκη έλεγε στην παρέα του ότι αν προκηρυχθούν εκλογές, τότε αυτές θα γίνουν με-
τά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία, σημειωτέον, θα διεξαχθεί μεταξύ 10
και 18 Σεπτεμβρίου. Άρα, πάμε στις 18 ή 25 Σεπτέμβρη. Άλλος όμως στενός συνερ-
γάτης του θεωρούσε ότι θα μπορούσε η επόμενη εκλογική αναμέτρηση να «τεμαχί-
σει» τη ΔΕΘ. Δηλαδή, να προκηρυχθούν για τις 11 Σεπτεμβρίου και έτσι να αποδυ-
ναμωθεί το «βήμα» που θα δοθεί στην αντιπολίτευση. Μου ακούγεται πολύ μακια-
βελικό, αλλά αποτελεσματικό... 

O «ΘΒ» την ψώνισε… 
Ο άνθρωπος πλέον το έχει πάει σε άλλο επίπεδο… Ο λόγος για τον Θανάση

Βάλαρη, τον επονομαζόμενο και «ΘΒ», διευθυντή του υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλου. Επειδή ο Θανάσης είναι πολυάσχολος και
δεν πρέπει να χάνει ούτε λεπτό από τον πολύτιμο χρόνο του, όταν πλησιάζει
στο υπουργείο, δίνεται εντολή από τη συνοδεία του να είναι ανοιχτές οι πύλες
για να μη χρειαστεί να τις ανοίξει(!) και να τον περιμένει το ασανσέρ (με ανοι-
χτή την πόρτα, επίσης). Και στις εννιά το πρωί, που θα μπει στο γραφείο του,
τον περιμένει στρωμένο τραπέζι για να πάρει το πρωινό του! Στη μακρόχρονη
πορεία μας στο ρεπορτάζ έχουμε δει… σούργελα και σούργελα, τέτοιον ψω-
νισμένο, όμως, σαν τον «ΘΒ» δεν έχει ξαναδεί το υπουργείο Άμυνας.



Την οργισμένη αντίδραση του υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών προκάλεσε η
απεργία της ΟΣΥ, καθώς, όπως υποστήριξε,
χωρίς λόγο ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες πολί-
τες. «Γίνεται απεργία για ποιον λόγο; Γιατί
διαμαρτύρονται για την ανανέωση της σύμ-
βασης με τα ΚΤΕΛ. Ζητάνε δηλαδή να έχουμε
λιγότερα λεωφορεία στον δρόμο. Ντροπή». Ο
Κώστας Καραμανλής έκανε λόγο για «καπρί-
τσιο» ορισμένων συνδικαλιστών που βλέ-
πουν να χάνουν μέρος της δύναμής τους, ενώ
δικαιολόγησε απολύτως τις έντονες διαμαρ-
τυρίες των πολιτών: «Με τέτοιες απεργίες,
στο κάτω κάτω, αδικείται και η ίδια η προσπά-
θεια των εργαζομένων. Τους καλώ να λογι-
κευτούν. Οι πολίτες είναι εξοργισμένοι και με
το δίκιο τους».

Μπορεί ο Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει «Μη-
τσοτάκης γιοκ», αλλά κάτι τέτοιο δεν φαί-
νεται να ισχύει για τον Νίκο Δένδια. Ο
υπουργός Εξωτερικών είχε μια τυπική
χειραψία με τον Τούρκο πρόεδρο και με
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ παρακο-
λούθησε διακριτικά όσα έλεγε σε πηγαδά-
κι ο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συ-
νόδου του ΝΑΤΟ. Άλλωστε, πρόσφατα οι
υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών εί-
χαν βρεθεί στην Αχρίδα και είχαν μια σύν-
τομη συνομιλία σε αρκετά καλό κλίμα.

ΑΑπό κοντά ο Δένδιας

Άρχισαν οι πρώτες γκρίνιες για τη συν-
τρόφισσα γραμματέα
του ΣΥΡΙΖΑ Ράνια
Σβίγκου. Όχι
από τα μέλη
του κόμμα-
τος, αλλά
από τους ρε-
πόρτερ που
κ α λ ύ π τ ο υ ν
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν τη βρίσκουν,
λένε, ποτέ στα τηλέ-
φωνα, δεν το σηκώνει. «Πιο εύκολα βρί-
σκουμε τον Τσίπρα παρά τη Σβίγκου», εί-
ναι το μότο που κυκλοφορεί στη δημοσιο-
γραφική πιάτσα.

Το μενού του δείπνου της Συνόδου Κο-
ρυφής του ΝΑΤΟ επιμελήθηκε ο διάση-
μος Μαδριλένος σεφ Πάκο Ρονθέρο. Το
δείπνο ξεκίνησε με μια ποικιλία από 13
ορεκτικά. 

Ο κατάλογος των ορεκτικών περιελάμ-
βανε σφαιροποιημένες ελιές, μπριός με
κόκκινο τόνο και μουστάρδα παλαιού τύ-
που, σεβίτσε λαβράκι με «γάλα τίγρη»
(διάσημη σάλτσα της περουβιανής κουζί-
νας), μοσχάρι πικάνια, αστακό με ελαι-
όλαδο και ροζ γκρέιπφρουτ, ομελέτα με
γαρίδες, σαρδέλα μαρινάτη με σάλτσα
ρομέσκο, τάκο με γλασαρισμένο μοσχάρι
και καπνιστό σολομό. 

Τα ορεκτικά ολοκληρώθηκαν με κρο-
κέτες γαρίδας με σκόρδο, ψητό καλαμ-
πόκι με γουακαμόλε, τηγανητές κροκέ-
τες μπακαλιάρου και γκασπάτσο με λάδι
βασιλικού. 

Το κυρίως πιάτο ήταν μπακαλιάρος με
σάλτσα μενιέρ, ταπιόκα και ζωμό πέστρο-
φας, ενώ για επιδόρπιο ο Ρονθέρο ετοί-
μασε αφρό καρύδας με γρανίτα από μέντα
και φρούτα του πάθους. Το μενού συνο-
δευόταν από κόκκινο, λευκό και αφρώ-
δες κρασί.

Το Turkaegean 
και ο Σχοινάς

Π
εριττό να σας πω ότι γίνεται χαμός με το
Turkaegean που υιοθέτησαν οι Τούρ-
κοι στην τουριστική τους καμπάνια. Αυ-

τή λοιπόν την κλοπή του Αιγαίου μας (με την
οποία ουδεμία σχέση έχουν) κάποια επιτροπή
της ΕΕ την ενέκρινε με σφραγίδα. Και πολύς
κόσμος αναρωτιέται το εξής: Αυτός ο «Έλλην»
επίτροπος και αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Μαργαρίτης Σχοινάς τι ακριβώς κάνει; Δεν πή-
ρε χαμπάρι το παιχνίδι των Τούρκων; Όλη τη
μέρα γυρίζει στην Ελλάδα και φωτογραφίζεται
σε διάφορες εκδηλώσεις και γκαλά, δεν πήρε
μυρωδιά το παιχνίδι των Τούρκων; Αλήθεια,
τώρα που το έμαθε, προτίθεται να κάνει κάτι για
να το σταματήσει; Ή έχει προεκλογικό αγώνα
στην Ελλάδα και δεν θα προκάμει; 

Από τους ελάχιστους στο Μαξίμου που τάσ-
σονται κατά των πρόωρων εκλογών είναι ο
Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς υποστηρίζει
πως η κυβέρνηση θα πρέπει
να εξαντλήσει τη θη-
τεία της προκειμέ-
νου να ολοκλη-
ρωθούν οι με-
ταρρυθμίσεις.
Αυτή είναι η μι-
σή αλήθεια… Η
άλλη μισή είναι
πως επιθυμεί να
παραμείνει στη θέ-
ση του υπουργού Επι-
κρατείας για περίπου έναν
χρόνο, καθώς, όπως είναι γνωστό, δεν θα είναι
υποψήφιος. Μάλιστα, οι κακές γλώσσες λένε
πως δεν ήταν δική του η απόφαση να μείνει
εκτός ψηφοδελτίων. Ο κ. καθηγητής βρίσκεται
στην black list των βουλευτών της ΝΔ για τον
εκλογικό νόμο που έφτιαξε, καθώς ακόμη και
αν επιτευχθεί αυτοδυναμία, η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία δεν θα είναι τόσο ισχυρή. 

Για να ξέρετε: Προβληματι-
σμός υπάρχει στο Μέγαρο
Μαξίμου για τις σχέσεις ορι-
σμένων διευθύνοντων συμ-

βούλων με προέδρους οργα-
νισμών, οι οποίοι όχι μόνο δεν

λένε «καλημέρα» μεταξύ τους, αλ-
λά επικοινωνούν μόνο μέσω δημόσιων ανακοι-
νώσεων και δελτίων Τύπου. Μέχρι και για τις
προσλήψεις προσωπικού είναι ικανοί να μαλ-
λιοτραβηχτούν... 
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Γκρίνιες για τη Ράνια

Τι έφαγαν στη Σύνοδο;
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Η μισή αλήθεια
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Ο υπουργός και η ανάποδη σημαία
Ο άνθρωπος είναι ειδική περίπτωση βλάβης, είναι γνω-

στό στην πολιτική πιάτσα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα
πέφτει από γκάφα σε γκάφα… Προ ημερών πήγε σε
χώρα του εξωτερικού και συναντήθηκε με άλλους
υπουργούς ξένων χωρών για να συζητήσουν πολύ
σοβαρά θέματα. Μπροστά στις κάμερες είχε πάρει
το σοβαρό του ύφος με αυτό το σπινθηροβόλο βλέμ-
μα και δεν πρόσεξε καν ότι ακριβώς μπροστά στα μά-
τια του η ελληνική σημαία ήταν τοποθετημένη ανάποδα
με τον σταυρό προς τα κάτω! Βρε τον μπαγάσα, χαμπάρι δεν
πήρε. Συνέχιζε δήθεν να ακούει αυτά που του έλεγαν οι ομόλογοί του, αν και αμφι-
βάλλω αν κατάλαβε λέξη. Μου το έλεγαν στο τηλέφωνο και δεν το πίστευα, μέχρι
που είδα τη φωτογραφία. Μιλάμε για σουρεάλ κατάσταση…

Άγριο πέσιμο Καρανίκα σε Σακελλαρίδη
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Τρία χρόνια
Έντονο προεκλογικό χρώμα θα έχουν

οι εκδηλώσεις που θα

πραγματοποιηθούν

την  Πέμπτη με

αφορμή τη συμ-

πλήρωση τριών

ετών της ΝΔ

στην εξουσία της

χώρας. Μία από

αυτές θα διεξαχ-

θεί στο παλαιό

δημαρχείο της

Φιλοθέης στις 8

το βράδυ με ομι-

λητές τούς βου-

λευτές Θόδωρο

Ρουσόπουλο και Δημή-

τρη Καιρίδη. Αμφότεροι θα διεκδική-

σουν την επανεκλογή τους στον Βό-

ρειο Τομέα της Β’ Αθήνας. 

Το tweet 
του Μαρκόπουλου

Ο βουλευτής Β’ Πειραιά της ΝΔ Δημή-
τρης Μαρκόπουλος έριξε μια ιδέα στο τρα-
πέζι με ένα tweet. «True Aegean is greek.
Άλλο turkaegean κι άλλο trueaegean. Για-
τί αληθινό Αιγαίο είναι ένα. Τα υπόλοιπα
μου θυμίζουν τα διάφορα τουρκικά προ-
ϊόντα-μαϊμούδες που πωλούνται στα τουρ-
κικά παζάρια». Σωστός ο Μαρκόπουλος, ο
οποίος παρεμπιπτόντως πάει πολύ καλά
στις δημοσκοπήσεις κάτω στο λιμάνι… 

Ένα «πουλάκι» μού έλεγε ότι τα ψη-
φοδέλτια έχουν καταρτιστεί και
έχουν πάει ήδη στον πρόεδρο, με
ορισμένα κενά βεβαίως… αλλά
έχουν πάει. Ο πρόεδρος θα τα επε-
ξεργαστεί μέσα στον Ιούλιο και αρ-
χές Αυγούστου θα ξέρουμε «ποιοι
και πού θα κατέβουν». Είναι θέμα
προέδρου δηλαδή... Μη με ρωτήσετε
ποιανού προέδρου...

Τα πρώτα λεφτά 
του Άδωνι 

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία αποκάλυψε ο
Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια του
2ου Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου
που διεξάγεται στο ιστορικό κτίριο του Πα-
λαιού Χρηματιστηρίου: «Τα πρώτα δικά μου
λεφτά, αυτά που έβγαλα για πρώτη φορά στη
ζωή μου, τα έβγαλα εδώ». Όπως εξήγησε,
όταν ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου, μπήκε σε
μια δημόσια εγγραφή σε κάποια εταιρεία,
αγόρασε μετοχές προς 1.100 δραχμές τη μία
και τις πούλησε 6.500. Απίστευτες εποχές
όντως… Πάντως, ο Άδωνις δούλεψε σκληρά
από νεαρός και έχει τραβήξει μεγάλο κουπί
στη ζωή του.

Πυρετός σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 
για τη συζήτηση της 6ης Ιουλίου

Σ
τις 6 Ιουλίου, βλέπετε, θα γίνει η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την
κοινωνική πολιτική. Μια συζήτηση που ζήτησε ο πρωθυπουργός πριν κλείσει
η Βουλή, πριν δηλαδή φύγουν οι πολίτες για διακοπές, ώστε να αναλύσει τα

επιτεύγματα της κυβέρνησης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Προβλέπω ότι
θα υπάρξει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο Κοινοβούλιο, γιατί ήδη βρισκόμαστε
σε προεκλογική περίοδο, ενώ η συζήτηση γίνεται και στον απόηχο της απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους του
ιδιωτικού τομέα για 11 μήνες και επιπλέον όσα ανακοινώθηκαν για επικουρικές, δώ-
ρα και επιδόματα.

Έξω φρενών είναι ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη
Τσίπρα Νίκος Καρανίκας με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.
Ο Νικόλας ο Καρανίκας τον διασύρει στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, παρουσιάζοντάς τον ως εκφραστή
της ιδεολογικής γλίτσας των αριστεριστών της αστικής
τάξης που συναγελάζονται με τους «κεφαλαιοκράτες»
προκειμένου να αυξήσει τα εισοδήματά του μέσα από
την ίδρυση αμφιλεγόμενων ομίλων προβληματισμού.
Μιλάμε για άγριο πέσιμο, αφού ο Καρανίκας θεωρεί ότι
το ινστιτούτο με την ονομασία «Έτερον», που έχει στή-
σει εδώ και κάποιους μήνες ο πρώην κυβερνητικός

εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον επιχειρηματία
Δημήτρη Μάρη, έχει καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτή-
ρα και δεν λειτουργεί προς όφελος της Αριστεράς. «Το
“ Έτερον” είναι μια σύμπραξη τέτοιων περιπτώσεων
ανθρώπων. Κακώς κάποια μέλη μας τρέχουν και ανα-
παράγουν τη δουλειά τους στο όνομα κάποιου επιστη-
μονισμού και κάποιων ερευνών. Φυσικά, αυτό αποδει-
κνύει και το φιλοσοφικό, ιδεολογικό και πολιτικό κρι-
τήριο αυτών των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που διαφημίζει αυ-
τό το ινστιτούτο εφοπλιστών και βιομηχάνων των
ΜΜΕ», έγραψε ο Καρανίκας στο Facebook. 
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του

Μάνου Κρανίδη

Πολιτικός μηχανικός

ΕΜΠ, MSc, 

CEO Τεχνική 

Εταιρεία - Υπηρεσίες

Μηχανικών - 

Διαχείριση Ακίνητων

«KRAMA PROPER-

TY», μέλος 

Διοικητικού Συμβου-

λίου ΠΟΜΙΔΑ,

www.kramaproperty.com

Τουρισμός: Προβλέψεις, πλεονεκτήματα και προκλήσεις

Το μνημόνιο Τουρκίας - Σουηδίας - Φινλανδίας

Α
ναμφίβολα ο τουρισμός αποτέλεσε το μεγάλο
μαξιλάρι της οικονομίας στα έτη της κρίσης και
έναν πυλώνα για μια μελλοντική δυναμική ανά-

πτυξη. Το 2022 αναμένεται, σύμφωνα με τις σημερινές
προβλέψεις, κρατήσεις και πρώτα στοιχεία, να προσθέ-
σει περίπου 15 δισ. ευρώ στην οικονομία ετησίως με με-
ρίδιο 15% του ΑΕΠ και με δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας. Επίσης τη διετία 2019-2021, οι νέες επενδύσεις
στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού είναι σημαντικές,
με ένα σημαντικό ποσοστό τους να αφορούν κτιριακές
ξενοδοχειακές υποδομές (κτίρια, ανακατασκευές, αγο-
ρές, δίκτυα, εξοπλισμός, κ.λπ.), οι οποίες αυξήθηκαν τα
τελευταία δύο έτη κατά περίπου 230 ξενοδοχεία με αύ-
ξηση των έργων ανακαινίσεων και ανακατασκευών
στην αγορά ακινήτων. Άλλωστε το 2021 εξελίχθηκε για
τον ελληνικό τουρισμό σε μια θετική χρονιά παρά την
αβεβαιότητα. Οι δαπάνες έφτασαν τα 10 δισ. από 4 δισ.,
οι διανυκτερεύσεις κατοίκων εξωτερικού διπλασιάστη-
καν. Φέτος αναμένεται άνοδος της δραστηριότητας, του
τζίρου και των αφίξεων, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα
στοιχεία μέχρι σήμερα. 

Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της ξένης ζήτησης κυ-
ρίως λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων της, δηλαδή
της ατέλειωτης ακτογραμμής και των νησιών της, του
υπέροχου καιρού, της εξαιρετικής εστίασης αλλά και
πλέον των πολύ καλών ξενοδοχειακών υποδομών. Η
σταθερότητα και η ασφάλεια της χώρας είναι επίσης
σημαντικές, ενώ κρίσιμο είναι και το υψηλό επίπεδο
δεξιοτήτων του απασχολούμενου προσωπικού. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι οι αφίξεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα
20 εκατ. το 2022. Επίσης, και οι βραχυπρόθεσμες μι-

σθώσεις έχουν ανοδική τάση τόσο στα μεγάλα αστικά
κέντρα και τις αστικές παραθαλάσσιες περιοχές όσο και
στα νησιά. Επιπλέον, οι μισθώσεις εξοχικών κατοικιών
εξελίσσονται δυναμικά με μεγάλα ποσοστά κρατήσεων
και μικρή διαθεσιμότητα. 

Όμως η πορεία δεν είναι ανέφελη. Τα μεγάλα προ-
βλήματα λειτουργίας είναι ήδη υπαρκτά. Το ενεργει-
ακό και λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί για όλες
τις μονάδες χωρίς ορατή λύση. Ακόμη υπάρχουν κενά
στην κάλυψη των θέσεων εργασίας που απαιτείται να
είναι υψηλότερης ποιότητας, καλύτερων προδιαγρα-
φών και αμοιβών και δεν δικαιολογείται επαρκώς ότι
υπάρχουν χιλιάδες κενά απασχόλησης. Η σύνδεση
του τουρισμού με τους συναφείς τομείς πρωτογενούς
και δευτερογενούς παραγωγής είναι ένα σπουδαίο
στοίχημα, αφού η τουριστική ζήτηση πρέπει να μετα-
φραστεί σε ελληνική παραγωγή. Ανοικτό, επίσης, πα-
ραμένει το μεγάλο ζήτημα αντοχής των βασικών υπο-
δομών ύδρευσης, απορριμμάτων και ηλεκτρισμού
των πόλεων και ειδικά των νησιών. Ενώ ανοικτή είναι
η πρόκληση της σταθερής διεύρυνσης της τουριστι-
κής περιόδου, αφού ο τουρισμός 365 ημερών είναι
εφικτός, μάλιστα με πολλές εναλλακτικές μορφές
(γαστρονομικός, αρχαιολογικός, θρησκευτικός, πολι-
τιστικός, αγροτουρισμός, κ.λπ.). Σε αυτό το πλαίσιο,
επίσης παραμένει η μεγάλη πρόκληση της ενίσχυσης
του εσωτερικού τουρισμού. Τα ελληνικά νοικοκυριά,
ειδικά μικρομεσαίων εισοδημάτων, δυσκολεύονται
να καλύψουν τις διακοπές τους σε μια περίοδο μεγά-
λων προβλημάτων, με πρώτα το κόστος ενέργειας και
τον γενικό πληθωρισμό. Τα προγράμματα Κοινωνικού

Τουρισμού και Τουρισμού για Όλους είναι θετικά και
εποικοδομητικά, ειδικά για ανέργους και νοικοκυριά
χαμηλών εισοδημάτων, όμως, η κυβέρνηση οφείλει
να επεκτείνει τα κίνητρα για ενίσχυση του εσωτερικού
τουρισμού, ειδικά και για τη μεσαία τάξη. Για αυτό εί-
ναι αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει
γενναία κίνητρα όπως η θέσπιση φορολογικής έκ-
πτωσης τμήματος (πχ, μετακίνησης ή διαμονής) των
τιμολογημένων εξόδων τουρισμού για τις ελληνικές
οικογένειες, ειδικά τρίτεκνους και μεσαίων εισοδη-
μάτων. Τέτοια κίνητρα είναι επένδυση και όχι έξοδα
για το ελληνικό κράτος, αφού θα επιστρέψουν πίσω
πολλαπλάσια στη δοκιμαζόμενη οικονομία και μέσω
φόρων στο ελληνικό κράτος από τις πολλαπλάσιες και
ποικίλες δαπάνες ενός ταξιδιού. Γιατί θα δώσουν την
ευκαιρία στην ελληνική οικογένεια να επενδύσει για
τις διακοπές της στην Ελλάδα και να λάβει επιτέλους
μια άμεση φορολογική ωφέλεια. 

Αναμφίβολα ο τουρισμός είναι μια ατμομηχανή της
οικονομίας και η ισχυρή ζήτηση που ενδυναμώθηκε
φέτος πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε να διατηρηθούν και
να δημιουργηθούν βιώσιμες και ποιοτικές νέες θέσεις
εργασίας. Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση και στρα-
τηγική βιώσιμη ανάπτυξης από την κυβέρνηση με νέα
κίνητρα τόσο για τον τουρισμό 365 ημερών, εσωτερικό
τουρισμό και την εσωτερική ζήτηση όσο και για σημαν-
τικές επενδύσεις στη διεύρυνση των συμπληρωματι-
κών τομέων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγω-
γής στον τουριστικό κλάδο όπως αυτοί της διατροφής,
του εξοπλισμού, των υλικών και των κατασκευών. Είναι
εφικτό.

Η
άρση των αντιδράσεων της Τουρκίας για την
ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ
αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός με πολλές

επιπτώσεις. Το παρασκήνιο της άρσης των αντιδρά-
σεων της Τουρκίας θυμίζει σίγουρα ανατολίτικο πα-
ζάρι, με την Τουρκία να λαμβάνει, εξ όσων διαφαίνε-
ται, διάφορα ανταλλάγματα που φαίνονται στο προ-
σκήνιο αλλά σίγουρα ενυπάρχουν και στο παρασκή-
νιο. Η υπογραφή ενός τριμερούς μνημονίου μεταξύ
Τουρκίας, Σουηδίας και Φινλανδίας αίρει ουσιαστικά
τις ανησυχίες της Άγκυρας και ικανοποιεί τις απαιτή-
σεις της, καταδεικνύοντας το ότι η Τουρκία μπορεί να
διαπραγματεύεται και να κερδίζει σε παγκόσμιο επί-
πεδο, θέτοντας υπό την αίρεση της αποδοχής των
απαιτήσεών της τις αποφάσεις διεθνών/περιφερει-
ακών οργανισμών, όπως είναι στην προκειμένη το
Σύμφωνο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το Μνημόνιο αναφέρεται στις βασικές αρχές της
Συμμαχίας που αφορούν την αλληλεγγύη των μελών
της, την κοινή άμυνα και τη σημασία της ασφάλειας
των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, με ειδικές αναφορές
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και όλων των
εκφάνσεών της που αποτελούν άμεση απειλή στην

εθνική ασφάλεια των Συμμάχων και της διεθνούς
ασφάλειας και ειρήνης. Σύμφωνα με το Μνημόνιο
που υπογράφηκε στη Μαδρίτη στο πλαίσιο της Συνό-
δου του ΝΑΤΟ, η Σουηδία και η Φινλανδία εκφρά-
ζουν την πλήρη στήριξή τους στην Τουρκία έναντι
απειλών στην εθνική της ασφάλεια, δεσμευόμενες
ότι δεν θα παράσχουν στήριξη στο YPG/PYD και την
οργάνωση FETO. Παράλληλα, η Σουηδία και η Φιν-
λανδία αναγνωρίζουν το ΡΚΚ ως τρομοκρατική ορ-
γάνωση και δεσμεύονται να εμποδίζουν τη δράση
του και αυτές όλων των προεκτάσεών του.

Στο Μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας, Σουηδίας και Φιν-
λανδίας αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχουν πλέον
οποιεσδήποτε απαγορεύσεις στην πώληση/προμή-
θεια όπλων μεταξύ των υπογραφόντων μελών και ότι
η διάθεση στρατιωτικού εξοπλισμού θα γίνεται σύμ-
φωνα με τις σχετικές ρήτρες της Συμφωνίας της
Ουάσιγκτον που εγκαθιδρύει το ΝΑΤΟ. 

Σημαντική είναι επίσης η παράγραφος 8 του Μνη-
μονίου που αναφέρεται στις πρακτικές δεσμεύσεις
των συμβαλλομένων και περιλαμβάνουν την εγκαθί-
δρυση ενός δομημένου κοινού διαλόγου και τη δημι-
ουργία ενός μηχανισμού που θα εξυπηρετεί τις δε-

σμεύσεις που διαλαμβάνονται στο Μνημόνιο, τη δρά-
ση όσον αφορά εκδόσεις υπόπτων για τρομοκρατία
προς την Τουρκία και τη διασφάλιση της συμμετοχής
της Τουρκίας από πλευράς Σουηδίας και Φινλανδίας
σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν
την ασφάλεια και τη στρατιωτική συνεργασία.

Προφανώς οι πρόνοιες του πιο πάνω Μνημονίου
αποτελούν ουσιώδεις απαιτήσεις της Άγκυρας ού-
τως ώστε να μην προέβαλλε βέτο στην ένταξη της
Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Οι ρήτρες
που αφορούν συνοπτικές διαδικασίες έκδοσης υπό-
πτων που η Τουρκία θεωρεί τρομοκράτες προφανώς
και αποτελούν οπισθοδρόμηση όσον αφορά τον το-
μέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας
υπόψη τις παραβιάσεις της Τουρκίας σε σχέση με
βασικές αρχές των διεθνών και ευρωπαϊκών ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την
ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη
και άλλα, ενώ το γεγονός ότι η Τουρκία φαίνεται να
έχει επιβάλει τις θέσεις της σε έναν οργανισμό όπως
είναι το ΝΑΤΟ, έχοντας υπόψη την όλη στάση της
Τουρκίας απέναντι σε ένα άλλο κράτος-μέλος του
ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα, μόνο ανησυχητικό είναι. 

του
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Τ
η διενέργεια Ένορκης Διοικητι-
κής Εξέτασης για τη διερεύνηση
και τη διαπίστωση πειθαρχικών
παραπτωμάτων υπαλλήλων τής

πρώην Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με
την καταχώριση του εμπορικού σήματος
«Τurkaegean» στο Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUIPO), καθώς και σε άλλα εθνικά και
διεθνή Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας
διέταξε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας τη
σχετική εντολή στον γενικό γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλω-
τή Σωτήρη Αναγνωστόπουλο.

Η διενέργεια της Ένορκης Διοικητικής
Eξέτασης διατάσσεται, επειδή ουδέποτε
υπήρξε ενημέρωση για τη συγκεκριμένη
υπόθεση προς την υπηρεσία ή την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου από τους αρμόδι-
ους υπηρεσιακούς παράγοντες που υπη-
ρετούσαν στο εθνικό γραφείο σημάτων ή
που τελούσαν σε απόσπαση στο Γραφείο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUIPO) προκειμένου να αναλη-
φθεί η έγκαιρη και ενδεδειγμένη πολιτική,
διπλωματική και υπηρεσιακή δράση.

Πολιτική εκμετάλλευση 
από την αντιπολίτευση

Παρά την άμεση αντίδραση του υπουρ-
γού Ανάπτυξης, από τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης επιχειρείται η πολιτική εκμε-
τάλλευση αυτού του ευαίσθητου θέματος.
Για κυβερνητική ολιγωρία που στοιχίζει
πολύ ακριβά στη χώρα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή
με αφορμή την κατοχύρωση από την Τουρ-
κία εμπορικού σήματος με την ονομασία
«Turkaegean». Πενήντα τέσσερις βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον τομεάρ-
χη Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση κατέθεσαν
ερώτηση προς τα υπουργεία Εξωτερικών
και Ανάπτυξης, με την οποία σημειώνουν
ότι η εξέλιξη αυτή πλήττει διεθνώς το κύ-
ρος της χώρας και υπονομεύει και τις προ-
οπτικές του ελληνικού τουρισμού. Ταυτό-
χρονα, δεδομένης της σημερινής κατά-
στασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή δυσχε-
ραίνει τις σχέσεις των δύο χωρών και υπο-
βαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους
αρμόδιους υπουργούς, μεταξύ άλλων,
αν και πότε ενημερώθηκαν ο υπουργός
Ανάπτυξης και ο Οργανισμός Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας ως αρμόδιος φορέας
για την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης
του συγκεκριμένου σήματος και σε ποι-
ες ενέργειες ενημέρωσης των ενδιαφε-
ρόμενων επιχειρήσεων προέβησαν.

«Σήμερα απεδείχθη ποιοι είναι οι πραγ-
ματικοί πατριδοκάπηλοι. Και πατριδο-
κάπηλοι και δειλοί, αφού ο κ. Γεωργιά-
δης για να αποποιηθεί των ευθυνών του
ρίχνει τα βάρη σε υπαλλήλους διατάσ-
σοντας ΕΔΕ», σημείωναν πηγές της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για την πρωτοβουλία Γεωργιάδη ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ κάνει λόγο για κρεσέντο υποκρι-
σίας, συνδέοντας το περιστατικό με τη
Συμφωνία των Πρεσπών: «Ο κ. Γεωρ-
γιάδης σε ένα κρεσέντο υποκρισίας,
όπως έκανε και με τη Συμφωνία των
Πρεσπών, διέταξε ΕΔΕ για να ρίξει τις
βαρύτατες και επιζήμιες ευθύνες του
αλλού. Αντί να παραιτηθεί που -εν μέσω
κλιμακούμενων τουρκικών απειλών στο
Αιγαίο- λόγω ανικανότητάς του παρεδό-
θη στη γειτονική χώρα ένα όνομα που
βλάπτει τον ελληνικό τουρισμό, επιχει-
ρεί να οικειοποιηθεί όλο το Αιγαίο και
μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει επι-
κίνδυνο προηγούμενο για τα εθνικά μας

συμφέροντα, ψάχνει υπαλλήλους για να
τους ρίξει την ευθύνη».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, «σε μια πε-
ρίοδο συνεχών τουρκικών προκλήσεων
προκαλεί ποικίλα ερωτηματικά η αδικαιο-
λόγητη ολιγωρία υπηρεσιών του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Εμπορίου σχετικά με
την κατοχύρωση του σήματος “Turkaege-
an” από τον Οργανισμό Τουρισμού της
Τουρκίας και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Ο φορέας, που το κατοχύρωσε, είναι
το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) με έδρα το
Alicante της Ισπανίας και όχι κάποιο
“ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο στη Μαδρί-
τη”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε χθες ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος», σημειώνε-
ται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρι-
κούπη, η οποία ψέγει το υπουργείο Ανά-
πτυξης γιατί «οι αρμόδιες υπηρεσίες του
δεν προέβησαν σε καμιά απολύτως ενέρ-
γεια για να σταματήσουν την κατοχύρωση
του εν λόγω σήματος».

Τεράστια αναστάτωση
προκάλεσε το εμπορικό σήμα
των Τούρκων που
εκμεταλλεύεται 
τον όρο «Αιγαίο»

«Turkaegean»: ΕΔΕ
διέταξε ο Γεωργιάδης



Ο
Φώτης Καρύδας είναι πολιτευτής με τη
Νέα Δημοκρατία στον Β1 Βόρειο Τομέα
Αθηνών, ενώ επαγγελματικά δραστηριο-

ποιείται ως δημοσιογράφος, με συχνές εμφανίσεις
σε media και με άρθρα του σε κορυφαία ειδησεο-
γραφικά πρακτορεία. Όπως μας λέει ο ίδιος, «o
αγώνας μου στην πολιτική είναι η φυσική συνέχεια
της σκληρής δουλειάς στην προσωπική και κοινω-
νική ζωή».

στον Νικόλα Καμπά-Κορωναίο

Στην «Political» μιλά για το θέμα της ασφάλειας της
χώρας μας, την οποία χαρακτηρίζει πυλώνα σταθερό-
τητας και εγγύσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκα-
νίων, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην ΕΕ, για το
σύστημα της απλής αναλογικής, αλλά και τις πολιτικές
εξελίξεις στη Γαλλία και το «Ελλάδα - Γαλλία: συμμα-
χία», που θεωρεί ότι είναι εντονότερο από ποτέ.

Η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακόψει τα σχέδια
διείσδυσης της Τουρκίας στα βόρεια σύνορά μας,
προσφέροντας και στην Ελλάδα ένα περιβάλλον
ασφάλειας;

Η Ελλάδα, ως ο ισχυρότερος οικονομικός και στρα-

τιωτικός παράγοντας στην περιοχή των Δυτικών Βαλ-

κανίων, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και εγγύησης.

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, η

χώρα μας τάσσεται υπέρ της πλήρους ενσωμάτωσης

των γειτονικών μας βαλκανικών χωρών στην ευρω-

παϊκή οικογένεια.

Αυτό όχι μόνο θα ανατρέψει τα σχέδια Ερντογάν για

τη δημιουργία φιλοτουρκικού τόξου στην περιοχή, αλ-

λά θα παράσχει ασφάλεια και τις προϋποθέσεις ανά-

πτυξης και διεύρυνσης των σχέσεων της Ελλάδας με

τις χώρες αυτές σε όλους τους τομείς.
Με ίδιους κανόνες, κοινές αξίες και επιδιώξεις, τα

οφέλη θα είναι σημαντικά και η χώρα μας θα αποτελεί
για τα νέα μέλη της ΕΕ σημείο αναφοράς και εγγύηση
σε όλους τους τομείς. Από την άμυνα και την οικονο-
μία ως την τέχνη και την κοινωνική συνοχή.

Είναι, τελικά, η απλή αναλογική ένα εκλογικό
σύστημα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για
καλύτερη διακυβέρνηση;

Η απλή αναλογική είναι ένα εκλογικό σύστημα που
ενδεχομένως να δέχεται μικρότερη κριτική όσον αφο-
ρά τη διαμόρφωση του συσχετισμού δυνάμεων στη
Βουλή. Ίσως φαντάζει στα μάτια των πολιτών πιο δί-
καιη. Όμως, για να είναι αποτελεσματική, αναγκαία
και αναγκαστική, υπάρχει μία προϋπόθεση. Αυτή της
συνεννόησης και της ειλικρινούς αντιμετώπισης των
πραγμάτων.

Όταν του συμφέροντος της χώρας υπερτερούν οι
ιδεοληψίες και του οφέλους των πολιτών -σε οποι-
οδήποτε επίπεδο- ιεραρχούνται υψηλότερα οι κομμα-
τικές ανάγκες και οι παραταξιακές αγκυλώσεις, ένα
τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Διανύουμε μια περίοδο όπου οι συγκυρίες δημι-
ουργούν τεράστιες προκλήσεις και κινδύνους για την
οικονομία, τα εθνικά θέματα, την ασφάλεια κλπ.

Εκτιμώ πως οι συνθήκες στις μέρες μας δεν επιτρέ-
πουν πειραματισμούς όσον αφορά τη σταθερότητα και

τη δυνατότητα διαχείρισης των θεμάτων και λήψης
αποφάσεων από την κυβέρνηση.

Άλλωστε τα προβλήματα της απλής αναλογικής τα
βλέπουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία θα επηρεάσουν
τις σχέσεις με την Ελλάδα;

Πιστεύω ότι το «Ελλάδα - Γαλλία: συμμαχία» είναι
εντονότερο σήμερα και δεν υπάρχει περίπτωση να
κλονιστεί. Οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν σφυρηλα-
τηθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από κοινές πολιτικές,
αγωνίες και επιδιώξεις.

Ο λόγος δεν είναι η αγορά φρεγατών, μαχητικών αε-
ροσκαφών και οι συμφωνίες αμυντικής συνδρομής.
Οπωσδήποτε αυτά έχουν την αξία τους. 

Όμως, ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα
αποτελεί και για τη Γαλλία, όπως και για τους πε-
ρισσότερους Ευρωπαίους, έναν αξιόλογο και φε-
ρέγγυο εταίρο, αλλά και σύμμαχο, είναι ότι η χώ-
ρα μας αποτελεί πλέον τον μοναδικό πυλώνα
σταθερότητας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολι-
κή Μεσόγειο.

Η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία δεν είναι η μοναδική
χώρα στην Ευρώπη που η κυβέρνησή της αντιμετωπί-
ζει προβλήματα. Οι επιπτώσεις τόσο του πολέμου όσο

και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, χωρίς ουσιαστι-
κή μέριμνα για την προστασία των πολιτών, που τις
υφίστανται, προκαλούν τριγμούς σε αρκετές κυβερ-
νήσεις.

Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία, τη Βουλγαρία, την
Ισπανία και την Αγγλία οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν
τη δυσαρέσκεια των πολιτών τους.

Τα προβλήματα αυτά αφορούν το εσωτερικό της κά-
θε χώρας και δεν επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις.
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«Η απλή αναλογική είναι ένα 
εκλογικό σύστημα που ενδεχομένως
να δέχεται μικρότερη κριτική όσον
αφορά τη διαμόρφωση του 
συσχετισμού δυνάμεων στη Βουλή.
Για να είναι αποτελεσματική, 
αναγκαία και αναγκαστική,
χρειάζονται συνεννόηση και ειλικρινή
αντιμετώπιση των πραγμάτων»
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«Πυλώνας εγγύησης
και σταθερότητας

η Ελλάδα για 
τα Δυτικά Βαλκάνια»



Μ
πορεί η άρση του βέτο για
την ένταξη της Φινλανδίας
και της Σουηδίας στη Βορει-
οατλαντική Συμμαχία να

άνοιξε τον «δρόμο» για τον εκσυγχρονισμό
των τουρκικών F-16, όμως ακόμη και αν η
Άγκυρα εξασφαλίσει το «πράσινο φως»
του Κογκρέσου, η Αθήνα δεν ανησυχεί.

Και αυτό διότι ο εκσυγχρονισμός 80 μα-
χητικών, ακόμη και η απόκτηση 40 και-
νούργιων που έχει αιτηθεί η Άγκυρα, αν
εντέλει εγκριθεί και αυτή, δεν αλλάζει τις
ισορροπίες στους ουρανούς του Αιγαίου
και της Ανατολικής Μεσογείου. Το μόνο
που θα καταφέρει η Τουρκία, σύμφωνα με
ανώτατες στρατιωτικές πηγές, θα είναι
«να μην καθηλώσει τα αεροπλάνα της στο
τέλος της δεκαετίας». Ο κίνδυνος αυτός
ήταν ορατός στο τουρκικό επιτελείο και
οδήγησε σε περιορισμένες «εξόδους»
μαχητικών το τελευταίο διάστημα. Ακόμη
και τις μέρες που η τουρκική παραβατικό-

τητα χτυπάει «κόκκινο», με δεκάδες πα-
ραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου
και υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νη-
σιά, τα μαχητικά που απογειώνονται είναι
λιγοστά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η τουρ-
κική αεροπορία αντιμετωπίζει σημαντικό
πρόβλημα στις διαθεσιμότητες, ειδικά με-
τά το δυτικό εμπάργκο στους εξοπλι-
σμούς, γεγονός που είχε παραδεχτεί πρό-
σφατα και ο ίδιος ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το
πρόβλημα και καθώς βλέπει τα F-16 της να
καθηλώνονται το ένα μετά το άλλο, η Άγ-
κυρα αιτήθηκε προ μηνών την αναβάθμιση
80 αεροσκαφών στο επίπεδο Viper, αντί-
στοιχο δηλαδή με τα ελληνικά, και την
αγορά ακόμη 40 Block 70. Ακόμη και με τη
θετική αμερικανική απάντηση που φαίνε-
ται πως έχει στα χέρια του ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες,
ίσως και χρόνια μέχρις ότου το πρώτο
Viper προσγειωθεί στην Τουρκία. Πληρο-
φορίες μάλιστα αναφέρουν ότι αν κυλή-
σουν όλα ομαλά, το πρόγραμμα θα ξεκινή-
σει μετά το 2025, δηλαδή λίγο πριν ολο-
κληρωθεί η αναβάθμιση των ελληνικών
Viper. Με άλλα λόγια, η Αθήνα θα εντάξει
τις φονικές «οχιές» στο οπλοστάσιό της

πολύ νωρίτερα από την Άγκυρα και αυτό
σημαίνει ότι πάντα οι Έλληνες πιλότοι θα
βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους
Τούρκους. Και όλα αυτά αν το τουρκικό
πρόγραμμα δεν συναντήσει περαιτέρω
καθυστερήσεις λόγω των αντιδράσεων
στο αμερικανικό Κογκρέσο, εκεί όπου ο
γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Υποθέσεων Ρόμπερτ Με-
νέντεζ είναι αποφασισμένος να βάλει ξανά
στον «πάγο» τις επιδιώξεις της Τουρκίας.

Ισορροπία δυνάμεων
Ακόμη και με έναν αεροπορικό στόλο,

που θα αποτελείται κατά βάση από τα 120
F-16V, η Τουρκία υπολείπεται σημαντικά
σε ισχύ απέναντι στην Ελλάδα. Την άμεση
διαφορά κάνουν τα γαλλικά Rafale F3R
και τα Mirage 2000-5. Εκτός από το προ-
βάδισμα στα πτητικά χαρακτηριστικά,
ιδίως στις κλειστές αερομαχίες που κατά
κοινή ομολογία τα γαλλικά «στρίβουν»
καλύτερα και ειδικά τα Rafale δεν υπο-
λείπονται σε δύναμη κινητήρα, η Πολεμι-
κή Αεροπορία έχει το απόλυτο πλεονέ-
κτημα που ακούει στο όνομα «Meteor».
Είναι ο πύραυλος αέρος αέρος, μεγάλου
βεληνεκούς, ο οποίος καθοδηγούμενος
από τους υπερσύγχρονους αισθητήρες

του Rafale μετατρέπει το Αιγαίο σε «Ζώνη
Απαγόρευσης Πτήσεων». Πολύ προτού τα
τουρκικά F-16 καταφέρουν να εντοπί-
σουν τα Rafale, ο Meteor θα τα έχει «εγ-
κλωβίσει» και αν βρεθούν σε «no escape
zone», δηλαδή σε ακτίνα που δεν μπο-
ρούν να διαφύγουν, τότε η κατάρριψή
τους θεωρείται δεδομένη.

Επιπλέον, η Πολεμική Αεροπορία με
τους πυραύλους AGM 84L Harpoon και
Exocet AM-39, που σύντομα θα ενταχ-
θούν στο ελληνικό οπλοστάσιο, έχει το
πάνω χέρι και στη ναυτική κρούση, ενώ οι
πύραυλοι αντι-ραντάρ AGM-88E AARGM
θα αποτελέσουν το «αντίδοτο» στους S-
400. Στο άμεσο μέλλον θα έρθουν και οι
Rampage για έγκριση στην αρμόδια Επι-
τροπή της Βουλής, ενισχύοντας ακόμη
περισσότερο τις επιχειρησιακές δυνατό-
τητες των ελληνικών μαχητικών.

Και σε όλα αυτά θα πρέπει να υπολο-
γίζουμε και την ένταξη της Ελλάδας στο
κλειστό «κλαμπ» του F-35, με το επίση-
μο αίτημα της Αθήνας να φτάνει τον Ιού-
λιο στην Ουάσιγκτον. Με την προσθήκη
τουλάχιστον μιας Μοίρας, η Πολεμική
Αεροπορία θα διατηρήσει τον απόλυτο
έλεγχο στους ουρανούς και για τις επό-
μενες δεκαετίες.
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Καμιά ανησυχία για τα F-16

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ό,τι και αν γίνει με τα αιτήματα 
των Τούρκων στις ΗΠΑ, 
δεν αλλάζει η υπεροχή 
της χώρας μας στους ουρανούς 
του Αιγαίου και 
της Ανατολικής Μεσογείου



Μ
ε την ιδιότητα της υπόπτου κα-
λείται τελικά η Ρούλα Πισπι-
ρίγκου για τις ανθρωποκτο-
νίες της Ίριδας και της Μαλέ-

νας. Έτσι, σύμφωνα με τις τελευταίες πλη-
ροφορίες, άνδρες του Τμήματος Ανθρωπο-
κτονιών της Ασφάλειας Αττικής αναμένε-
ται να επισκεφτούν σήμερα την προφυλα-
κισμένη μητέρα για να την ενημερώσουν
αλλά και να της δώσουν προθεσμία για να
ετοιμάσει την κατάθεσή της.

Η 33χρονη που κατηγορείται για τη δο-
λοφονία της πρωτότοκης κόρης της, της
Τζωρτζίνας, καθίσταται πλέον μετά τις τε-
λευταίες εξελίξεις ποινικά υπόλογη και για
τους θανάτους των δύο ακόμη παιδιών της.
Οι εισαγγελείς Αντώνης Ελευθεριάνος και
Απόστολος Ανδρέου που διάβασαν τη σχε-
τική δικογραφία την οποία σχημάτισαν οι
άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών
έκριναν ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου πρέπει να
δώσει ανωμοτί κατάθεση και να εξηγήσει
πώς έφυγαν από τη ζωή η Μαλένα και η
Ίριδα. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης
συγκεντρώθηκαν περίπου 50 καταθέσεις
από γιατρούς, νοσηλευτές αλλά και συγγε-
νείς του ζεύγους Δασκαλάκη-Πισπιρίγκου.
Παράλληλα στα χέρια των δικαστικών λει-
τουργών έφτασε και το πόρισμα των ιατρο-
δικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου
Καλόγρια, στο οποίο αναφέρουν ότι τόσο η
Ίριδα όσο και η Μαλένα έφυγαν από τη ζωή
εξαιτίας εγκληματικής ενέργειας.

Οι εισαγγελείς πήραν στα χέρια τους τον
φάκελο των αστυνομικών για τους θανά-
τους των δύο παιδιών την περασμένη Πέμ-
πτη και μέσα σε διάρκεια έξι ημέρων έκρι-
ναν τη διαδικασία που θα πρέπει να ακο-
λουθηθεί για την υπόθεση. Έτσι, χθες δια-
βίβασαν στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών την
παραγγελία τους, ζητώντας από τους αστυ-

νομικούς να μεταβούν στις φυλακές Κορυ-
δαλλού όπου κρατείται η 33χρονη, προκει-
μένου να την ενημερώσουν για τις εξελί-
ξεις αλλά και να της δώσουν προθεσμία για
να ενημερωθεί για τη δικογραφία και να
προετοιμάσει τις εξηγήσεις της.

Ο ρόλος της ιατροδικαστικής έκθεσης
Εκτός, όμως, από τις καταθέσεις, σημαν-

τικό ρόλο για να κληθεί η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου ως ύποπτη έπαιξε η ιατροδικαστική
έκθεση. Οι ιατροδικαστές χρησιμοποίησαν
δύο μεθόδους για να τη συντάξουν. Με την

πρώτη αξιοποίησαν όλα τα ευρήματα που
είχαν στη διάθεσή τους, όπως ιστολογικές
εξετάσεις και φωτογραφίες. Με τη δεύτε-
ρη μέθοδο προσέγγισαν την υπόθεση απο-
κλείοντας μία σειρά αιτιών θανάτου.

Έτσι απέκλεισαν την ηπατική ανεπάρ-
κεια όπως είχε διαγνωστεί αρχικά ως αιτία
θανάτου της μικρής Μαλένας, ενώ σε ό,τι
αφορά την Ίριδα το έργο των ειδικών ήταν
ευκολότερο, καθώς είχαν στη διάθεσή
τους περισσότερα ευρήματα που ξαναμπή-
καν στο τραπέζι των ιατροδικαστών.

Όταν, λοιπόν, η 33χρονη δώσει τις εξηγή-

σεις της στους δυο εισαγγελείς, εκείνοι θα
αποφασίσουν για την άσκηση ποινικής
δίωξης σε περίπτωση που οι ενδείξεις εί-
ναι επαρκείς.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η ανάκρι-
ση για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας.
Η 18η τακτική ανακρίτρια τις επόμενες
ημέρες θα διαβιβάσει τη δικογραφία στον
εισαγγελέα για να διατυπώσει την πρότασή
του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδι-
κών, τα μέλη του οποίου με βούλευμά τους
θα αποφασίσουν για την παραπομπή ή μη
της κατηγορούμενης σε δίκη. 
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Καταπέλτης ήταν κατά τη διάρκεια της χθεσι-
νής αγόρευσης του ο εισαγγελέας της έδρας
του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας,
καθώς ζήτησε την ενοχή του Δημήτρη Λιγνάδη
για τους βιασμούς των τριών ανήλικων αγοριών.

Ο εισαγγελικός λειτουργός αφού αναφέρθη-
κε εκτενώς στο περιεχόμενο και των τεσσάρων
βιασμών, τόνισε ότι οι καθυστερημένες καταγ-
γελίες που έγιναν προς τις αστυνομικές και δι-
καστικές αρχές ήταν δικαιολογημένες. Ζήτησε
την αθώωση του ηθοποιού μόνο για την τέταρτη
καταγγελία και αυτό γιατί ο καταγγέλλων δεν
εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε σε μία προς μία
τις καταγγελίες κατά του πρώην καλλιτεχνικού
διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Για τον πρώτο καταγγέλλοντα είπε μεταξύ

άλλων: «Το επίμαχο βράδυ δεν είχε προϋπάρ-
ξει συζήτηση με σεξουαλικό περιεχόμενο. Με
βάση όσα έχουν εκτεθεί από τον καταγγέλλον-
τα “ήταν ένας εφιάλτης που δεν ήθελε να σκε-
φτεί, δεν ήθελε να θυμάται περιστατικά”».

Αναφερόμενος στον δεύτερο καταγγέλλον-
τα, τόνισε πως «ήταν ανήλικος και ένιωθε πως
ο κατηγορούμενος ήταν το μόνο πρόσωπο που
τον αποδεχόταν».

Όσον αφορά τον τρίτο καταγγέλλοντα ο οποί-
ος έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα στο σπί-
τι του Δημήτρη Λιγνάδη, υποστήριξε ότι «δεδο-
μένων των περιστατικών βίας που έζησε στο
περιβάλλον του, το θύμα πίστευε ότι ο κατηγο-
ρούμενος θα μπορούσε να γίνει πιο βίαιος αν
αντιδρούσε». Και τόνισε πως «το γεγονός ότι
δεν υπήρξε λεκτική αντίδραση δεν αναιρεί την

άσκηση βίας σε βάρος του. Κατέθεσε ότι είχε
παγώσει. Η σκέψη του ήταν ότι πρέπει να παρα-
δοθεί, γιατί δεν ξέρει τι θα συμβεί μετά».

Τέλος, για τον τέταρτο καταγγέλλοντα ο
οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και
είχε μιλήσει για βιασμό του από τον Δημήτρη
Λιγνάδη, ο εισαγγελέας επισήμανε: «Το πρό-
σωπο αυτό αν και έχει διαταχθεί η βίαιη προ-
σαγωγή του δεν ήρθε ποτέ να καταθέσει. Οι
αποδείξεις διεξάγονται επ’ ακροατηρίω. Όχι
στην τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης.
Αποδείχτηκε επίσης ότι το συγκεκριμένο πρό-
σωπο δεν διαμένει ούτε διέμενε στη διεύθυν-
ση που δήλωσε. Εγείρονται αμφιβολίες για
την αξιοπιστία του και τη βασιμότητα όσων
έχει καταγγείλει. Οι αμφιβολίες λειτουργούν
υπέρ του κατηγορουμένου».

Την ενοχή του Δημήτρη Λιγνάδη για τους βιασμούς τριών ανηλίκων πρότεινε ο εισαγγελέας

Οι αστυνομικοί θα μεταβούν
σήμερα στις φυλακές
Κορυδαλλού όπου κρατείται 
η 33χρονη και θα της δώσουν
προθεσμία, ώστε να
ενημερωθεί για τη δικογραφία
και να προετοιμάσει 
την κατάθεσή της

Ύποπτη η Ρούλα για
τις ανθρωποκτονίες
Μαλένας και Ίριδας



A
γριοι ξυλοδαρμοί, ληστείες στη
μέση του δρόμου, «καταδρομι-
κές» επιθέσεις, κλοπές από
σπίτια... Πρόκειται για περιστα-

τικά που καθημερινά καλείται να επιλη-
φθεί η αστυνομία. Όχι σε κάποιον κακόφη-
μο δρόμο του Μπρονξ αλλά στην Αττική, με
τις ηλικίες των «πρωταγωνιστών» να προ-
καλούν σοκ και ερωτήματα για το τι ακρι-
βώς συμβαίνει με τη νεολαία μας, η οποία
δείχνει κυριολεκτικά... εκτός ελέγχου.

Τελευταίο επεισόδιο -μέχρι το επόμενο-
σημειώθηκε τα μεσάνυχτα Δευτέρας
(27/6) προς Τρίτη (28/6) στη λεωφόρο
Λαυρίου στην Παλλήνη, με δύο ανήλικους
φίλους -ένας 17χρονος και ένας 16χρο-
νος- να διακομίζονται με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για
ράμματα στο κεφάλι, ιατρική περίθαλψη
και εξετάσεις. Όπως ανέφεραν στους
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Βορειοανατολικής Αττικής, οι δύο
φίλοι κάθονταν μαζί με την παρέα τους σε
παγκάκια επί της λεωφόρου Λαυρίου και
συζητούσαν. Στην περιοχή εμφανίζεται μια
ομάδα -επίσης ανήλικων- με επτά αγόρια
και κορίτσια, εκ των οποίων ο ένας τους
προσεγγίζει και αρχίζει να τους χτυπάει
στο κεφάλι με γροθιές και ένα μεταλλικό

αντικείμενο (όχι σιδερογροθιά). Ο 17χρο-
νος και ο 16χρονος τρέχουν σε παρακείμε-
νο κατάστημα εστίασης για να κρυφτούν,
ενώ οι δράστες τρέπονται σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που
υπέδειξαν στην ΕΛΑΣ ως δράστη οι ανήλι-
κοι μαθητές είναι και αυτό ηλικίας 17 ετών,
ωστόσο έχει ποινικό παρελθόν για υποθέ-
σεις ναρκωτικών. Αφορμή; Σύμφωνα με τα
παιδιά, μια παλιά σχέση με μια κοπέλα.

Πέντε συλλήψεις στο Μπραχάμι
Δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να ισχυ-

ριστεί ότι πρόκειται για μεμονωμένο πε-
ριστατικό, καθώς το βράδυ της Κυριακής
δύο 15χρονοι οδηγήθηκαν και αυτοί στο

νοσοκομείο έπειτα από άγρια συμπλοκή
και τον ξυλοδαρμό τους (ο ένας είχε χτυ-
πήματα από κατσαβίδι) έξω από εμπορι-
κό κέντρο στον Άγιο Δημήτριο. Η αστυ-
νομία έκανε πέντε συλλήψεις (τρεις
17χρονοι και δύο 18χρονοι), αλλά το
πρόβλημα δεν εξαλείφθηκε. Στην ίδια
περιοχή, πριν από περίπου 12 μέρες, δύο
ανήλικοι μαθητές 15-16 ετών έδωσαν...
ραντεβού για να «λύσουν τις διαφορές
τους» με ξύλο έξω από δημοτικό σχο-
λείο στο Μπραχάμι, έχοντας και... κοινό
που τους κατέγραφε να χτυπιούνται σαν
σε ρωμαϊκή αρένα.

Τέλος, μόνο τις τελευταίες 48 ώρες στην
Αττική είχαμε τις συλλήψεις ενός 15χρο-

νου στο Μενίδι για «σωματικές βλάβες»,
ενός 17χρονου στην Πετρούπολη για τον
«νόμο περί όπλων», ενώ σε ποινικές υπο-
θέσεις εμπλέκονται άλλοι 4 ανήλικοι για
τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία. 
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Καρέ καρέ συμπλη-
ρώνουν οι αστυνομικοί
του Τμήματος Τροχαίας
Αγίας Παρασκευής το
«παζλ» του τροχαίου
δυστυχήματος που ση-
μειώθηκε τα ξημερώ-
ματα της Τρίτης στην
οδό Παπανικολή στο
Χαλάνδρι και είχε ως
αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο ενός 18χρο-
νου. Έχοντας στα χέρια τους βίντεο από κάμε-
ρες ασφαλείας και διαχείρισης κυκλοφορίας,
επιχειρούν να υπολογίσουν την ταχύτητα με την
οποία κινούνταν τόσο το όχημα του θύματος
όσο και του 19χρονου φίλου του, που ήταν του-
λάχιστον διπλάσια από το μέγιστο επιτρεπόμε-
νο όριο στο σημείο (50 χλμ./ώρα). Ο πραγματο-
γνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης
Μαδιάς σε επιτόπια έρευνα διαπίστωσε ίχνη

πλαγιολίσθησης στο οδό-
στρωμα, ενώ εκτίμησε ότι
η ταχύτητα πρόσκρουσης
στο δέντρο που έκοψε το
νήμα της ζωής του
18χρονου ίσως και να ξε-
περνούσε τα 80χλμ./ώρα,
αν και -όπως διευκρίνι-
σε- υπό αυτές τις συνθή-
κες ακόμη και η ταχύτητα

των 60 χλμ./ώρα μπορεί να αποδειχτεί μοιραία.
Όσον αφορά τον 19χρονο, παραμένει κρατού-
μενος και είναι σοκαρισμένος από τον χαμό του
φίλου του, ενώ εμμένει στον ισχυρισμό του ότι
δεν έκαναν «κόντρα». Η απολογία του ενώπιον
του ανακριτή είναι προγραμματισμένη για τις 11
το πρωί της Παρασκευής με την κατηγορία της
επικίνδυνης οδήγησης που προκάλεσε τον θά-
νατο άλλου ανθρώπου. 

Παπ.

Τέσσερα χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που στοίχισε τη

ζωή σε 103 συνανθρώπους μας, και τη σωρεία προσφυγών και δια-

φορετικών νομικών απόψεων που εκτέθηκαν, το δικαστικό συμβού-

λιο άναψε το «πράσινο φως» για την παραπομπή 21 από τους συνολι-

κά 24 κατηγορουμένους για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος,

συγκεκριμένα για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια

κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Οι δικαστές του συμβουλίου συντάχθηκαν με την έφεση που άσκησε

ο εισαγγελέας Εφετών Παναγιώτης Μεϊδάνης κατά του βουλεύματος

(του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών) και απέρριψαν την αναβάθμιση

της κατηγορίας για πέντε στελέχη της Πυροσβεστικής από πλημμέ-

λημα στο κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που παραπέμπονται είναι αυτοδιοικητικοί πα-

ράγοντες και στελέχη της περιφέρειας, δήμαρχοι της περιοχής, στε-

λέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Αστυνο-

μίας για λάθη και παραλείψεις στην πρόληψη και την κατάσβεση της

πυρκαγιάς αλλά και για τους χειρισμούς που έγιναν με σκοπό τη διά-

σωση των ανθρώπινων ζωών.

Μάτι: Άναψε πράσινο για 
παραπομπή 21 κατηγορουμένων

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Μέσα σε τρεις μέρες δύο
σοβαρά περιστατικά σε
Παλλήνη και Άγιο Δημήτριο, 
με τους... άγουρους θύτες να
στέλνουν συνομήλικα 
θύματά τους στο νοσοκομείο 

Χαλάνδρι: Τι είδε ο πραγματογνώμονας
στο φονικό τροχαίο με τον 18χρονο

Ανήλικοι... 
εκτός 
ελέγχου 
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Ν
έες δομές ψυχικής υγείας έρ-
χονται μέσα στον χρόνο αλλά
και τον επόμενο, καθώς η υφυ-
πουργός Υγείας Ζωή Ράπτη σε

συζήτηση με δημοσιογράφους ανακοίνωσε
όλα τα βήματα που έγιναν μέσα στην πανδη-
μία αλλά και αυτά που είναι στα σκαριά. 

Στις 60 κλίνες που υπάρχουν στα δημό-
σια νοσοκομεία για παιδιά και εφήβους
που χρειάζονται παιδοψυχιατρική περί-
θαλψη, προστέθηκαν άλλες 39. Έτσι, στα
νοσοκομεία Αγία Βαρβάρα, Τρίπολης, Αλε-
ξανδρούπολης, στο Ασκληπιείο Βούλας
και στο Καραμανδάνειο της Πάτρας έχουν
δημιουργηθεί κρεβάτια για παιδιά που αν-
τιμετωπίζουν ακόμα και ένα απλό θέμα
ψυχικής υγείας όπως μια κρίση άγχους ή
έντονο στρες. Μέσα στο 2023 θα ξεκινή-
σουν τη λειτουργία τους 10 κέντρα σε Αθή-
να, Θεσσαλονίκη, Δωδεκάνησα, Ιωάννινα
και Πελοπόννησο, όπου θα γίνεται η διά-
γνωση ψυχωσικών επεισοδίων σε παιδιά
και εφήβους. 

Η κυρία Ράπτη αποκάλυψε πως 3.000
παιδιά τον χρόνο στην Ελλάδα διαγιγνώ-
σκονται με κάποιο επεισόδιο ψύχωσης κυ-
ρίως μετά την ηλικία των 16 ετών και αφού
αυτό το επεισόδιο έχει πυροδοτηθεί από
ένα γεγονός όπως οι πανελλήνιες ή ο στρα-
τός. Παράλληλα, στις 5 Ιουλίου εγκαινιάζε-

ται μέσα στο Σισμανόγλειο η πρώτη δημό-
σια κλινική αντιμετώπισης διατροφικών
διαταραχών. 

Η υφυπουργός ανέφερε πως η ανορεξία
και η υπερφαγία αποτελούν από τις πιο δύ-
σκολες μορφές ψυχικής ασθένειας, ενώ το
θέμα των διατροφικών διαταραχών αλλά
και αυτό των αυτοκτονικών τάσεων των
εφήβων επιδεινώθηκαν μέσα στην καραν-
τίνα, όπως η κατάχρηση αλκοόλ, η χρήση
υπολογιστή, η ενδοοικογενειακή βία αλλά
και η βία γενικότερα. Η αύξηση της βίας
έφτασε σε παγκόσμιο επίπεδο το 60%, ενώ
στην Ελλάδα από το 4% ανέβηκε στο 16%.
Μάλιστα, καταγράφηκαν πολλές περιπτώ-
σεις ξυλοδαρμών γυναικών και η καταγρα-
φή γυναικών που μέσα στην πανδημία έζη-
σαν το πρώτο τους περιστατικό βίας και ξυ-
λοδαρμού έφτασε το 78%. 

Πρόγραμμα «Κανένας Μόνος»
Για τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακο-

ποίηση λειτουργούν 43 συμβουλευτικά
κέντρα και 19 ξενώνες, ενώ υπάρχει η

γραμμή 15900 που δίνει οδηγίες και συμ-
βουλές στη γυναίκα που έχει υποστεί κακο-
ποίηση και χρειάζεται ψυχολογική υποστή-
ριξη και φιλοξενία. Σε σχέση με την τηλε-
φωνική γραμμή του υπουργείου Υγείας
10306 για την ψυχική υγεία, δέχθηκε τον 1,5
χρόνο της λειτουργίας του 440.000 κλήσεις
με μέσο όρο τηλεφωνήματος τα 15 λεπτά.

Η Ζωή Ράπτη θα παρουσιάσει σύντομα
τον ψηφιακό χάρτη για τις δομές ψυχικής
υγείας, ενώ παράλληλα προανήγγειλε τη
δημιουργία μητρώου ασθενών με άνοια και
δομές για δημιουργική απασχόληση. Πα-
ράλληλα γίνονται ενέργειες για δημόσια
υπηρεσία που θα κάνει τη διάγνωση του
αυτισμού τον κρίσιμο δεύτερο χρόνο της
ζωής ενός παιδιού. 

Το πρόγραμμα «Κανένας Μόνος», όπου
δόθηκαν σε ασθενείς και νοσηλευτές σε
Σωτηρία και ΚΑΤ tablets μέσω των οποίων
γινόταν επικοινωνία με ψυχολόγους και
συγγενείς, είχε μεγάλη απήχηση καθώς τα
χρησιμοποίησαν 12.000 άτομα. Σύντομα θα
ενισχυθούν με προσωπικό και εκπαίδευση
οι μονάδες που χειρίζονται ογκολογικά πε-
ριστατικά προς όφελος των ασθενών, ενώ
το μεγάλο στοίχημα για την κυρία Ράπτη εί-

ναι να δημιουργηθούν κινητές μονάδες
ψυχικής υγείας. Πάντως, όπως είπε, 104
δομές έχουν πάρει πράξη ένταξης και θα
χρηματοδοτηθούν με 56 εκατ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ερώτηση για τις
πρόωρες εκλογές είπε πως δεν τις βλέπει
να έρχονται ακόμα, ενώ για το αν θα κάνει
την 4η δόση ανέφερε πως με τα έως τώρα
δεδομένα εκτιμά πως θα την κάνει τον
Οκτώβριο με ένα εξελιγμένο εμβόλιο, σκε-
πτόμενη ωστόσο πως το εμβόλιο γενικά
μας προφυλάσσει και από βαριά νόσηση
και από τον θάνατο. 

Από 4% πήγε 16%, σύμφωνα με
την υφυπουργό Ζωή Ράπτη, που
ανακοίνωσε πολλές νέες δομές
ψυχικής υγείας - 3.000 παιδιά
τον χρόνο διαγιγνώσκονται στη
χώρα μας με κάποιο επεισόδιο
ψύχωσης, κυρίως μετά 
την ηλικία των 16 ετών 

Μπορεί χθες τα κρούσματα να μειώθηκαν σε
16.115, ωστόσο η ανοδική πορεία τους θα συ-
νεχιστεί τις επόμενες μέρες, με τα προβλεπτι-
κά μοντέλα των ειδικών να βλέπουν κορύφω-
ση στα μέσα Ιουλίου και τις καθημερινές μο-
λύνσεις να φτάνουν και τις 25.000-30.000.
Υψηλά κρούσματα τέτοιου επιπέδου είχαμε να
ζήσουμε από τον Απρίλιο, για αυτό και το θέμα
της μάσκας δείχνει να επανέρχεται στο κάδρο
των επιστημόνων. Οι ειδικοί της Επιτροπής
που το έριξαν στο τραπέζι και στη συνεδρίαση
της Τρίτης, το συζήτησαν και πάλι, όχι όμως ως
ένα μέτρο που πρέπει να επανέλθει με τη μορ-
φή της υποχρεωτικότητας και του διοικητικού

προστίμου αλλά ως ένα μέτρο προστασίας που
βοηθά στη μείωση της διασποράς και στην
προστασία της υγείας των πολιτών. 

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
ανέφερε στην «Political»: «Έχω την αίσθηση ότι
υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση σε ό,τι αφορά
τη μάσκα. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα την καταργή-
σουμε. Είπαμε ότι υπάρχει ως σύσταση, το πρό-
στιμο καταργήθηκε, σε μια προσπάθεια να λει-
τουργήσουμε αυτόβουλα όλοι ύστερα από δυό-
μισι χρόνια εκπαίδευσης υπό αντίξοες συνθήκες
στη χρήση της μάσκας. Έχω την πεποίθηση ότι
θα πρέπει να επανέλθουμε ως κοινωνία στη χρή-
ση της μάσκας εκεί που ήμασταν το Πάσχα, αυτο-

βούλως, ανεξαρτήτως προστίμου». Οι νεκροί
χθες ήταν 9 και οι διασωληνωμένοι 95. Πάν-
τως και στην Ευρώπη τα κρούσματα ανεβαί-
νουν και μάλιστα πολύ. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα η Γαλλία με σχεδόν 150.000 κρού-
σματα σε ένα 24ωρο, η Γερμανία με 133.950
και η Ιταλία με 83.555. 

Σε σχέση με την 4η δόση, όλοι οι ειδικοί
αναφέρουν πως όσοι είναι τριπλά εμβολια-
σμένοι, υγιείς και κάτω των 60 θα πρέπει να
συμβουλευθούν τον γιατρό τους για το αν πρέ-
πει ή όχι να την κάνουν τώρα, ενώ η σύσταση
παραμένει ισχυρή για τους 60 ετών και άνω. 

ΚΑΤ. ΠΑΠ.

Η επιστροφή της μάσκας μπαίνει ξανά στο κάδρο των επιστημόνων

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Τετραπλάσιο 
το ποσοστό
ενδοοικογενειακής
βίας στην Ελλάδα



Κάθειρξη 15 χρόνων για ανθρωποκτονία με δόλο επέ-
βαλε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε 34χρο-
νο για τη δολοφονία ιερόδουλης πριν από εφτά χρόνια στη
Θεσσαλονίκη. Ο 27χρονος τότε είχε προκαλέσει 16 χτυπή-
ματα με μαχαίρι στην 34χρονη γυναίκα και τελικά τη
στραγγάλισε με τα χέρια του σύμφωνα με τη δικαστική
απόφαση. Ο νεαρός είχε πάει στο «σπίτι» της ιερόδουλης
ζητώντας επιπλέον υπηρεσίες στη συνεύρεσή τους, κα-
θώς η ίδια διαφήμιζε υπηρεσίες αυταρχικού σεξ σαν
«αφέντρα». Ο κατηγορούμενος, όπως ομολόγησε στο δι-
καστήριο, εκδιδόταν και ο ίδιος, προκειμένου να εξασφα-
λίζει τα προς το ζην. Το έγκλημα διαπράχθηκε τον Ιανουά-

ριο του 2014 και τη γυναίκα βρήκε νεκρή σε λίμνη αίματος
ο σύζυγός της, όταν διαπίστωσε ότι καθυστέρησε να του
δώσει το σύνθημα πως ο πελάτης είχε αποχωρήσει από το
σπίτι. Στην απολογία του ο 34χρονος σήμερα ομολόγησε
ότι σκότωσε τη γυναίκα και αυτή τη φορά ισχυρίστηκε ότι
δεν ήθελε να την πνίξει αλλά προσπαθούσε να σταματήσει
την αιμορραγία σε πληγή στον λαιμό της. Ανέφερε ότι αν-
τέδρασε μόλις η γυναίκα άρχισε να τον χτυπά κατά τη
διάρκεια της συνεύρεσής τους. Το δικαστήριο του ανα-
γνώρισε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμ-
περιφοράς και έτσι η ποινή από ισόβια που επιβλήθηκε
πρωτόδικα μειώθηκε στα 15 χρόνια κάθειρξη.

Επίθεση κατά του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρ-
βα εξαπέλυσε η παράταξη της Κατερίνας Νοτοπού-
λου για την απόφαση να λάβει ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης τεράστιο δάνειο, ύψους περίπου 19 εκατ. ευρώ,
για τις Γωνιές Ανακύκλωσης αλλά και για το γεγο-
νός ότι απέφυγε να φέρει το θέμα προς συζήτηση

στο δημοτικό συμβούλιο. Όπως αναφέρει η παρά-
ταξη «Θεσσαλονίκη Μαζί», ο δήμαρχος είτε απο-
φασίζει τα θέματα μόνος του με τους στενούς του
συνεργάτες, είτε τα εισάγει προς συζήτηση μόνο
στην Οικονομική Επιτροπή, αγνοώντας επιδεικτικά
το δημοτικό συμβούλιο και τους Θεσσαλονικείς.

«Επίθεση» Νοτοπούλου για τα 19 εκατ. της ανακύκλωσης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Αναδεικνύεται 
ο ρόλος της ΚΕΔΕ» 

Την ευγνωμοσύνη του στους
υπουργούς Εσωτερικών Ελλάδας
και Κύπρου, Μάκη Βορίδη και Νίκο
Νούρη, για την ανάθεση του ρόλου
ως υπεύθυνου για τον συντονισμό
και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από
την Ελλάδα προς την Κύπρο εξέ-
φρασε ο διευθυντής της ΚΕΔΕ Γιάν-
νης Καραγιάννης, με ανάρτηση
στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Facebook. Μάλιστα ανέφερε
μεταξύ άλλων ότι «το σημαντικό εί-
ναι ότι ταυτόχρονα αναγνωρίζεται
και αναδεικνύεται η σημαντική συ-
νεισφορά της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος και του αιρετού πο-
λιτικού προσωπικού του θεσμού
μας, στην προσπάθεια που κατα-
βάλλουμε όλα αυτά τα χρόνια να πά-
με την Ελλάδα μπροστά, με την Αυ-
τοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή».

Δυναμική παρουσία
των γυναικών  

Εντυπωσιακές ήταν η ανταπόκρι-
ση και η συμμετοχή των γυναικών
στη μεγάλη εκδήλωση που διοργά-
νωσε ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’
Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράο-
γλου στο Πανόραμα, με θέμα την εν-
δοοικογενειακή βία και τις πολιτικές
ισότητας των φύλων. Εκατοντάδες
παρευρισκόμενες άκουσαν προσε-
κτικά τις τοποθετήσεις της γενικής
γραμματέως Δημογραφικής και Οι-
κογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων, δικηγόρου παρ’ Αρείω
Πάγω, Καλυψώς Γούλα και της δικη-
γόρου στον Άρειο Πάγο, μέλους της
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
του υπουργείου Δικαιοσύνης, Θού-
λης Παράσογλου, οι οποίες ανέλυσαν
ενδελεχώς όλες τις πτυχές ενός ζη-
τήματος που τείνει να λάβει μεγάλες
διαστάσεις στην πατρίδα μας.

Επιστρέφει και πάλι 
σε τρεις βδομάδες
ο Π. Μαρινάκης 

Σε κάτι λιγότερο από τρεις εβδο-
μάδες ο κ. Μαρινάκης θα επισκε-
φθεί ξανά την πόλη της Θεσσαλονί-
κης, όπως μάθαμε μετά την προχ-
θεσινή του περιοδεία στην πόλη
μας. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή
ήταν η πέμπτη φορά που ο γραμμα-
τέας της Νέας Δημοκρατίας επι-
σκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη. 

Έσπασαν τα ισόβια για τον νεαρό ο οποίος
σκότωσε με 16 μαχαιριές 34χρονη «αφέντρα»

Την τιμητική του ο Λεκάκης
Την ονομαστική του εορτή είχε χθες ο Πέτρος Λε-

κάκης και από το πρωί δεν σταμάτησε να δέχεται
ευχές από φίλους, διαδικτυακούς και μη, και συ-
νεργάτες. Μάλιστα, το βραδάκι υπήρξε και κάλεσμα
από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης για χαλαρό ποτάκι. Ο κόσμος ήταν πολύς
και στα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν η συζήτη-
ση είχε να κάνει με την υποψηφιότητά του στην Α’
Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ο αγώνας έχει
ήδη ξεκινήσει, όπως μαθαίνουμε, και το τηλέφωνο
του Πέτρου Λεκάκη έχει πάρει… φωτιά.

ΝΔ: Τίγκα στον κόσμο 
η συνεδρίαση της Διοικούσας 

Ο «κακός χαμός»
έγινε χθες στη συνε-
δρίαση της Διοικού-
σας Επιτροπής της ΝΔ.
Ο κόσμος που συγκεν-
τρώθηκε στα γραφεία
της Μιχαήλ Καλού 6, δεδομένων των τετραγω-
νικών του χώρου, ήταν πολύς. Μάλιστα η Θεσ-
σαλονίκη τη συγκεκριμένη μέρα κατέγραψε
πάνω από 1.600 κρούσματα και αύξηση 100%
στα λύματα. Μάντεις κακών ειδήσεων δεν θέ-
λουμε να γίνουμε, ας ελπίσουμε τουλάχιστον
να μην κολλήσαμε. Σε κάθε περίπτωση, πάν-
τως, η πρώτη συνεδρίαση ξεκίνησε δυναμικά!

Ζέρβας μέσω… Ζαμπέτα
Πυροτεχνήματα και η φωνή του… Γιώργου Ζαμ-

πέτα έκαναν εντυπωσιακά την εμφάνισή τους την
ώρα που ανέβηκε στο βήμα του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, προκειμένου να ξεκινήσει τις τοποθετήσεις
του για θέματα της πόλης. Μέσα στην αίθουσα δημι-
ουργήθηκε απορία. «Λέτε να είναι τα πυροτεχνήμα-
τα γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά που θα πω;»,
αστειεύτηκε ο δήμαρχος. Τελικώς, ήταν μια εκδή-
λωση αποφοίτησης που λάμβανε χώρα στον υπαί-
θριο χώρο του δημαρχείου και για τον λόγο αυτό
ακουγόταν το τραγούδι «Ο πιο καλός ο μαθητής».

Η κριτική Τσαβλή και το «αμήν»
«Αμήν!». Η ατάκα αυτή ξέφυγε από το στόμα

δημοτικής συμβούλου την ώρα που ήταν στο βή-
μα του δημοτικού συμβουλίου ο Δρόσος Τσαβλής
και ασκούσε δριμεία κριτική στον Κωνσταντίνο
Ζέρβα, λέγοντας πως σε έναν χρόνο θα πάψει να
είναι δήμαρχος, αφού οι Θεσσαλονικείς μέσω της
κάλπης θα τον στείλουν σπίτι του. Λίγο νωρίτερα,
ο κ. Τσαβλής είχε χαρακτηρίσει τη διοίκηση ξέ-
φραγο αμπέλι, τονίζοντας πως όλες οι υποθέσεις
του δήμου (βλέπε ατύχημα σε παιδική χαρά, κυ-
βερνοεπίθεση, απευθείας αναθέσεις, προβλήμα-
τα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα) αφήνονται
να ξεχαστούν στο πέρασμα του χρόνου. 
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Θεσσαλία

Στα 64,4 εκατ. ο προϋπολογισμός
για 79 νέα επενδυτικά σχέδια

Εβδομήντα εννέα
επενδυτικά σχέδια από
όλη τη Θεσσαλία εν-
τάσσονται στο καθε-
στώς της επιχειρηματι-
κότητας «Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχει-
ρήσεων» στην 5η Προ-
κήρυξη του Αναπτυ-
ξιακού Νόμου. Ο περι-
φερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τον Προσωρινό Πί-
νακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων, συνολικού ποσού
επένδυσης 64.445.735 ευρώ, με επιχορήγηση συνολικού πο-
σού 33.632.441 ευρώ. «Σε μια δύσκολη εποχή συνεχίζουμε να
στηρίζουμε μικρές επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων πα-
ραγωγικών μονάδων και για εκσυγχρονισμό και αύξηση της
δυναμικότητάς τους, με επιχορήγηση συνολικού ύψους 33,6
εκατ. ευρώ για επενδύσεις προϋπολογισμού 64,4 εκατ. ευρώ.
Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον στους ανθρώπους
που συνεχίζουν να παράγουν, να δημιουργούν, να καινοτο-
μούν, να εκσυγχρονίζονται, να δημιουργούν θέσεις εργασίας
και να προσφέρουν στην κοινωνία και στην τοπική οικονομία»,
δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. 

Στήριξη στον θεσμό 
«Ιπποκράτεια 2022» της Κω

Τον θεσμό «Ιπποκράτεια» στηρίζει διαχρονικά η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, επενδύοντας στην ποιότητα και την προβολή
της Κω, του «νησιού του Ιπποκράτη». Ο αντιπεριφερειάρχης
Πολιτισμού Χρήστος Μπάρδος δήλωσε: «Η Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου στηρίζει και επενδύει στον ξεχωριστό χαρακτήρα
κάθε νησιού με ανάδειξη και επανεκκίνηση των πολιτιστικών
δράσεων και στα 48 νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Με αυτό το σκε-
πτικό, η στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα “Ιππο-
κράτεια” είναι δεδομένη και αρκετά σημαντική».

Για την πορεία των έργων υποδομών, των αναπτυξιακών δράσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων,
του τουρισμού, των επενδύσεων και της εξωστρέφειας σε πολλούς τομείς στα Ιόνια Νησιά
ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, έργα
προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων ευρώ στην Κέρκυρα υποσχέθηκε κατά την επίσκεψή του στο
νησί ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
Ειδικότερα, σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο
εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της Κέρκυρας, στα έργα οδικής ασφάλειας, στον οδικό άξονα
Βόρειας - Νότιας Κέρκυρας και στα έργα βελτίωσης τριών λιμανιών του νησιού. Τέλος, ο υπουργός
επισήμανε πως «η κεντρική διοίκηση συνδράμει όποτε χρειάζεται», σημειώνοντας παράλληλα ότι
«το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών 25
εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια και από 500.000 ευρώ σε κάθε δήμο της Κέρκυρας».

Κόρινθος

Διεθνής προβολή 
με το «Loop»

Το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Loop» στηρίζει
ο Δήμος Κορινθίων, το οποίο υλοποιείται από
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοι-
νωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής), σε συ-
νεργασία με άλλα έξι πανεπιστήμια, τρία
υπουργεία και τέσσερις ερευνητικούς οργανι-
σμούς από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογα-
λία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβε-
νία και Κροατία). Όπως δηλώνει ο αντιδήμαρ-
χος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Τουρισμού
Τιμολέων Πιέτρης, το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Loop» στηρίζεται από τον δήμο, «γιατί ενισχύει
την εξωστρέφεια, κερδίζοντας διεθνή προβο-
λή, και αποτελεί παράλληλα εργαλείο ανάπτυ-
ξης για την περιοχή». «Εκτός από την προώθη-
ση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής
μας, θεωρούμε και τις εκπαιδευτικές πρωτο-
βουλίες εξαιρετικά σημαντικές στην εκπαι-
δευτική στρατηγική και ανάπτυξη της πόλης
μας», καταλήγει ο αντιδήμαρχος.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κρήτη

Μελέτες «Τοπικών σχεδίων
διαχείρισης στερεών
αποβλήτων» από 15 δήμους

Υπογράφηκαν την Τρίτη στην Περιφέρεια Κρή-
της, από τον πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ Ζαχαρία Καλο-
γεράκη και τον εκπρόσωπο των μελετητών, οι με-
λέτες των «Τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων» για 15 δήμους, που θα τηρούν τον νέο
εθνικό σχεδιασμό. Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) προωθεί την
εφαρμογή ενός καινούργιου μοντέλου διαχείρι-
σης στερεών αποβλήτων, που αφορά την αποκεν-
τρωμένη διαχείριση με έμφαση στην προδιαλογή
των υλικών και τη βιώσιμη διαχείριση υλικών μέ-
σω της μετάβασης στην κυκλική οικονομία. Οι 15
δήμοι με «Τοπικά σχέδια διαχείρισης στερεών
αποβλήτων», σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, είναι οι Αρ-
χανών-Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Ηρα-
κλείου, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδας, Φαιστού,
Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτά-
μου, Ρεθύμνης, Σητείας, Ιεράπετρας, Οροπεδίου
Λασιθίου. Οι δήμοι θα εκπληρώσουν τη θεσμική
υποχρέωσή τους να επικαιροποιήσουν και αναθε-
ωρήσουν τα ισχύοντά τους τοπικά σχέδια του
2016, ώστε να εναρμονιστούν με τις νέες νομοθε-
τικές απαιτήσεις.
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Ιόνια Νησιά

Έργα 250 εκατ. εξήγγειλε ο Καραμανλής - 
Η περιφερειάρχης στο Μαξίμου



Τ
ον «οδικό χάρτη» για την πλήρη με-
τάβαση της Αθήνας στην ψηφιακή
εποχή παρουσίασε στον χώρο του
Innovathens στην Τεχνόπολη ο δή-

μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης,
παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Το σχέδιο
ψηφιακής στρατηγικής έχει ορίζοντα το
2030 και πρόκειται για μια ολοκληρωμένη
«Ψηφιακή Βίβλο» που περιλαμβάνει πλέγμα
παρεμβάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τις
ανάγκες των πολιτών, συμβάλλουν δραστικά
στην πράσινη μετάβαση της πόλης, στην αν-
τιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς
και στη διασφάλιση της τεχνολογικής της
υπεροχής. Στην εργαλειοθήκη της ψηφιακής
στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων περιλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής θεματικοί
στόχοι:
� Ευφυής διακυβέρνηση: Διακυβέρνηση με
βάση αποδείξεις και δεδομένα, συμμετοχή
των πολιτών, ανοιχτές διαδικασίες - διαφά-
νεια - λογοδοσία.
� Έξυπνες και βιώσιμες μεταφορές: Έξυπνη
στάθμευση, μετακίνηση με ποδήλατα, υπο-

στήριξη ηλεκτροκίνησης, μετακίνηση ως
υπηρεσία.
� Διαχείριση πόρων: Διαχείριση ενεργει-
ακών και υδάτινων πόρων, διαχείριση απορ-
ριμμάτων, δίκτυα αισθητήρων.
� Ασφάλεια και ανθεκτικότητα: Διαχείριση
φαινομένων κλιματικών κρίσεων, παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης.
� Ανοιχτή καινοτομία: Living labs, διαδικα-
σίες Co-Creation, προτάσεις πολιτών, χώροι
καινοτομίας και συνεργασίας.
� Διαχείριση και προβολή πολιτιστικού απο-
θέματος: Εικονικές και προσωποποιημένες
περιηγήσεις, πρόσβαση σε μνημεία και πο-
λιτιστικούς χώρους.

Παρουσιάζοντας το σχέδιο, ο Κώστας
Μπακογιάννης τόνισε: «Από το 2019 μέχρι
σήμερα τρέχουμε έναν μαραθώνιο με ρυθμό
σπριντ για να μπορέσουμε να επανιδρύσου-
με τις υπηρεσίες μας και ασφαλώς ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός είναι στην καρδιά του
επιχειρησιακού μας σχεδίου. Έχω τη χαρά
να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας πως, μεταξύ
των άλλων, το 70% των υπηρεσιών του δήμου
έχει πλέον ψηφιοποιηθεί».

Συμφωνία για επιπλέον φύλαξη των σχολείων
Μέτρα για την τόνωση της ασφάλειας εντός αλλά

και πέριξ των σχολικών κτιρίων της πόλης κατά τις
βραδινές, κυρίως, ώρες, οπότε και παρατηρούνται το
τελευταίο διάστημα φαινόμενα παραβατικής συμπε-
ριφοράς από αγνώστους, συζήτησαν ο δήμαρχος
Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος και κλιμάκιο
της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βο-
ρειοανατολικής Αττικής, ταξίαρχο Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο. Τον τελευταίο καιρό έχουν
καταγραφεί στην πόλη περιπτώσεις όπου άγνωστοι εισβάλλουν στις αυλές των σχολείων τις
νυχτερινές ώρες προκαλώντας ζημιές όχι μόνο στις σχολικές μονάδες, αλλά και σε ιδιωτικές
περιουσίες πολιτών πέριξ των σχολείων. Όπως τόνισε ο κ. Μπάμπαλος: «Ζήτησα από την
αστυνομία, και οι διοικητές το αποδέχθηκαν, να εντατικοποιήσουν τις περιπολίες στα σημεία
που σημειώνονται τέτοιες συμπεριφορές. Όσοι δεν σέβονται τα δικαιώματα και την περιου-
σία του άλλου να είναι σίγουροι ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο».

Δ. Παπαστεργίου 
για εφαρμογές

Ευρεία τηλεδιάσκεψη πραγματο-
ποίησε η ΚΕΔΕ με όλους τους δήμους
της χώρας ενόψει της έκδοσης από
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης της πρόσκλησης με τίτλο «Ψη-
φιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επι-
χειρηματικότητα και καινοτομία». Η
συζήτηση έγινε σε συνεργασία με
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Προγράμματος «Ψηφιακός Μετα-
σχηματισμός» του υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και τη συμ-
μετοχή πλέον των 200 αιρετών και
υπαλλήλων των δήμων. Ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
υπογράμμισε το γεγονός ότι για πρώ-
τη φορά πέφτουν τόσα χρήματα στους
δήμους για έργα ψηφιακής διακυ-
βέρνησης και ψηφιακού μετασχημα-
τισμού, προσθέτοντας ότι «είναι τε-
ράστια ευκαιρία για όλους», ενώ πα-
ράλληλα απηύθυνε παράκληση ως
δήμαρχος να μην πάνε τα χρήματα
αυτά χαμένα.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοδυτικά της Αθή-
νας, ο «κραταιός» δήμαρχος,
που ως τώρα δεν αμφισβητού-
ταν από κανέναν, τώρα αρχίζει
να βλέπει «ρωγμές» και αμφι-
σβητήσεις στην παράταξή του;
Στη μέχρι τώρα θητεία του δη-
μάρχου ακόμη και τα δημοτικά
συμβούλια είναι βαρετά, κα-
θώς η αντιπολίτευση είναι από
ανύπαρκτη έως «συνεργαζό-
μενη», ωστόσο τα προβλήματα
αρχίζουν εκ των έσω. Ήδη το
πρώτο αποκαλύφθηκε και οι
πληροφορίες λένε ότι έρχονται
και άλλα… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στο Σχέδιο περιοχές
του Γέρακα 
Προχωρά η διαδικασία ένταξης στο
Σχέδιο Πόλεως και των τελευταίων,
τριών, εκτός σχεδίου περιοχών της
Δημοτικής Ενότητας Γέρακα και
ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση
κάθε ιδιωτικής περιουσίας καθώς
και για την υλοποίηση εκτεταμένων
έργων υποδομής από τον Δήμο Παλ-
λήνης, που θα συμβάλουν στην
ισόρροπη ανάπτυξη και στη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής όλων των κα-
τοίκων. Ήδη ο δήμος προχώρησε
στην ανάρτηση της Πολεοδομικής
Μελέτης ένταξης των Πολεοδομι-
κών Ενοτήτων, η οποία θα παραμεί-
νει αναρτημένη έως και την Παρα-
σκευή 15 Ιουλίου 2022 για την υπο-
βολή τυχόν ενστάσεων. Παράλληλα,
ο Δήμος Παλλήνης προχωρά στην
ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμο-
γής για την ένταξη των εκτός σχεδί-
ου περιοχών της Δημοτικής Ενότη-
τας Ανθούσας καθώς και των εκ-
κρεμών μελετών των εκτός σχεδίου
περιοχών στην Παλλήνη.

Αναβαθμίζεται το
Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής

Έργο ύψους σχεδόν 300.000 ευρώ
θα υλοποιήσει ο Δήμος Αλίμου, προ-
κειμένου να ανακαινιστεί το Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής και να ανα-
βαθμιστεί η γύρω περιοχή. Το έργο
θα εκτελεστεί κατά κύριο λόγο με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Αττικής, καθώς συμβάλλει με το ποσό
των 245.500 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο
ποσό των 33.292 ευρώ θα καλυφθεί
από τον Δήμο Αλίμου. Ο δήμαρχος
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης κατά την
υπογραφή της σύμβασης ευχαρίστη-
σε θερμά τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη καθώς και το σύνολο
των περιφερειακών συμβούλων Αττι-
κής και δημοτικών συμβούλων Αλί-
μου που στήριξαν με την ψήφο τους
αυτό το έργο οδικής ασφάλειας και
προστασίας οδηγών και πεζών.
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Το σχέδιο ψηφιακής 
στρατηγικής 
του Δήμου Αθηναίων



Ο
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι απαίτησε χθες απευ-
θυνόμενος στον ΟΗΕ να εκ-
διωχθεί η Ρωσία από το Συμ-

βούλιο Ασφαλείας, του οποίου είναι μόνι-
μο μέλος. «Η Ρωσία δεν πρέπει να παρα-
μένει στο Συμβούλιο Ασφαλείας όσο συ-
νεχίζει την τρομοκρατία εναντίον των Ου-
κρανών αμάχων», δήλωσε ο Ζελένσκι κα-
τά τη διάρκεια παρέμβασής του μέσω βιν-
τεοσύνδεσης στη συνεδρίαση του κορυ-
φαίου οργάνου του διεθνούς οργανισμού
στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Ζελένσκι πρόσθεσε ότι ο ΟΗΕ θα
πρέπει να θεσπίσει την έννοια του «κρά-
τους-τρομοκράτη» ώστε η Ρωσία να χαρα-
κτηριστεί τέτοιο, ενώ ζήτησε να ιδρυθεί
διεθνές ειδικό δικαστήριο για να ερευνήσει
τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν τα
ρωσικά στρατεύματα εναντίον των αμάχων.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφα-
λείας συγκλήθηκε μετά το πυραυλικό
πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στο Κρεμεν-
τσούκ της Κεντρικής Ουκρανίας, όπου
σκοτώθηκαν 20 άμαχοι. Ο αναπληρωτής
πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ Ντμίτρι
Πολιάνσκι αντέδρασε οργισμένα, λέγον-
τας ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θα
έπρεπε να μετατρέπεται σε πλατφόρμα
προκειμένου ο Ζελένσκι να ζητάει και άλ-
λα όπλα από το NATO».

Πάνω από 5,2 εκατομμύρια πρόσφυγες
Απευθυνόμενος στους ηγέτες του ΝΑ-

ΤΟ, ο Ουκρανός πρόεδρος έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι έπειτα
από την Ουκρανία θα δεχτούν επιθέσεις
από τη Ρωσία και άλλες χώρες, πιθανόν
ακόμη και κράτη-μέλη της Βορειοατλαντι-

κής Συμμαχίας όπως η Λιθουανία.
Ο Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του χρειάζε-

ται 5 δισ. δολάρια τον μήνα για την άμυνα,
ζητώντας σύγχρονους πυραύλους και συ-
στήματα αεράμυνας από τις χώρες του
ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι
περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ουκρα-
νοί εκτοπίστηκαν εντός της χώρας τους
από την έναρξη της ρωσικής εισβολής,
ενώ 5,2 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν κα-
ταγραφεί ως πρόσφυγες σε άλλες χώρες.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το Κοινοβού-
λιο της Λιθουανίας ενέκρινε νόμο με τον
οποίο απαγορεύεται η εισαγωγή ρωσικού
φυσικού αερίου με σκοπό να μειωθεί η
ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τη
Μόσχα. Την άνοιξη η Λιθουανία, που είναι
μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σταμάτησε να
αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγω-

γών ή τερματικού σταθμού για LNG (υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο). Ο νέος νόμος
επιτρέπει τη χρήση του συστήματος μετα-
φοράς του αερίου και των τερματικών
σταθμών LNG αποκλειστικά για τις χώρες
που δεν συνιστούν «απειλή για την εθνική
ασφάλεια της Λιθουανίας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος 
τη χαρακτήρισε χώρα-
τρομοκράτη και ζήτησε 
να ιδρυθεί διεθνές ειδικό
δικαστήριο για να ερευνήσει 
τα εγκλήματα πολέμου

ΠΠιθανή κατάσταση
έκτακτης ανάγκης
στην Ιταλία λόγω 
της λειψυδρίας
Ο επικεφαλής της ιταλικής Πολιτικής
Προστασίας Φαμπρίτσιο Κούρτσιο δή-
λωσε ότι θεωρεί «πιθανή» την κήρυξη
κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλη
τη χώρα και την επιβολή περιορισμών
στην ύδρευση λόγω της λειψυδρίας.
«Τους τελευταίους δώδεκα μήνες οι
βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά σχεδόν
50% και οι χιονοπτώσεις κατά 70%»,
πρόσθεσε και εξήγησε ότι «σε πολλές
περιοχές η κατάσταση αυτή έχει ουσια-
στικές συνέπειες σε ό,τι αφορά τη γε-
ωργική παραγωγή, τα υδάτινα αποθέ-
ματα αλλά και την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας».
Η προβληματική κατάσταση αφορά όλη
τη χώρα, με εμφανέστερες συνέπειες
στην περιοχή του ποταμού Πάδου, στις
ανατολικές Άλπεις και σε περιφέρειες
της Κεντρικής Ιταλίας. «Δεν μπορώ να
αποκλείσω ότι θα πρέπει να αποφασι-
στεί και ο περιορισμός της παροχής νε-
ρού κατά τη διάρκεια της μέρας», δή-
λωσε ο Κούρτσιο.
Ήδη η περιφέρεια της Λομβαρδίας, με
πρωτεύουσα το Μιλάνο, έχει κηρύξει
ολόκληρη την περιοχή σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 30 Σεπτεμ-
βρίου, ανακοινώνοντας μέτρα για την
εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.
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Αντιμέτωπος με την πρώτη δοκιμασία στη γαλλική
Εθνοσυνέλευση μετά την απώλεια της απόλυτης
πλειοψηφίας στις βουλευτικές εκλογές βρίσκεται
ο Εμανουέλ Μακρόν, σε ένα τεστ που θα δώσει
μια πρώτη γεύση του πώς σχεδιάζει τα βήματά
του στη βαθιά διχασμένη Βουλή.

Η 70μελής Επιτροπή Οικονομικών της Εθνοσυ-
νέλευσης, στην οποία εκπροσωπούνται οι ομάδες της
κεντροδεξιάς, της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, ετοι-

μάζεται να εκλέξει τον νέο πρόεδρό της και μολονότι το
στρατόπεδο του Γάλλου προέδρου διαθέτει τη σχε-

τική πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, παραδο-
σιακά ο επικεφαλής της Επιτροπής πρέπει να
προέρχεται από άλλη πολιτική παράταξη.

Τυχόν ανάμειξη του Γάλλου προέδρου στη δια-
δικασία της ψηφοφορίας ή προσπάθεια να προ-

ωθήσει έναν κεντροδεξιό υποψήφιο, ο οποίος θα στή-
ριζε περισσότερο την ατζέντα του, θα σηματοδοτούσε μια

πιο μαχητική διάθεση από τον ένοικο του Ελιζέ. Κάτι τέτοιο
θα περιχαράκωνε στις θέσεις της την αντιπολίτευση, περι-
πλέκοντας την οικοδόμηση μιας συμμαχίας που χρειάζεται
ο Μακρόν για να περνά το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμά του.

Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ελέγχει τον προ-
τεινόμενο προϋπολογισμό, ερευνά τις κρατικές δαπάνες
και γνωμοδοτεί για τους υποψηφίους για σημαίνουσες
θέσεις, όπως εκείνη του διοικητή της κεντρικής τράπε-
ζας της Γαλλίας. 

Πρώτο τεστ για Μακρόν στην Εθνοσυνέλευση μετά την απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας

«Διώξτε τη Ρωσία από
το Συμβούλιο Ασφαλείας»

ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΠΡΟΣ ΟΗΕ:
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εκίνησαν χθες οι αιτήσεις
που θα υποβάλλονται με
ηλεκτρονικό τρόπο για το
στεγαστικό φοιτητικό επίδο-

μα του ακαδημαϊκού έτους 2021-
2022 με τη διαδικασία να ολοκληρώ-
νεται στις 29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
προγράμματος, για να πάρει κάποιος
στεγαστικό φοιτητικό επίδομα πρέπει
ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται:
� να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπή-
κοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
� να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυ-
τότητας σε ισχύ και
� να είναι κάτοχος ΑΦΜ.

Σημειώνεται ότι η υπηκοότητα συν-
δέεται μόνο με το πρόσωπο του φοι-
τητή και όχι με των γονέων ή κηδεμό-
νων αυτού.

Πολύ σημαντικό για την υποβολή
της αίτησης για τη χορήγηση στεγα-
στικού φοιτητικού επιδόματος για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι να
έχει υποβληθεί πρώτα φορολογική
δήλωση για το φορολογικό έτος
2021. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτη-
ση θα απορρίπτεται αυτόματα με την
υποβολή της.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση
συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει
χωριστές φορολογικές δηλώσεις,
υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για
χορήγηση του στεγαστικού επιδόμα-
τος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος
του επιδόματος, ο οποίος στη φορολο-
γική του δήλωση θα πρέπει να έχει
δηλώσει το σύνολο των τέκνων που
τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη),

ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικο-
νομικό κριτήριο.

Πώς να συμπληρώσετε την αίτηση
Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική

εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή
φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνο-
μα χρήστη (username) και τον κωδικό
(password) που του χορηγήθηκαν
από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή
των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση
δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης
των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά

στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα
ακόλουθα στοιχεία:
� τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτό-
τητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,
� τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) του φοιτητή και του έτερου γο-
νέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας,
ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος
είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον
ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφί-
σταται),
� τον αριθμό του ηλεκτρονικού μι-
σθωτηρίου συμβολαίου,
� τον αριθμό του τραπεζικού του λο-
γαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το

μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα
στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο,
e-mail).

Η οριστική υποβολή της αίτησης
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυ-
τόν στοιχεία που υπόκεινται σε επε-
ξεργασία είναι αληθή.

Το γκάζι των ελέγχων πατάει η ΑΑΔΕ, συντάσσοντας
λίστα με υποθέσεις «υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυ-
γή» με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης και ενός αυ-
τοματοποιημένου μοντέλου μοριοδότησης. Μέχρι το τέ-
λος του έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 25.000
στοχευμένοι έλεγχοι και 2.500 έλεγχοι για υποθέσεις
φορολογίας ακινήτων. Σε τροπολογία του υπουργείου
Οικονομικών που κατατέθηκε τη Δευτέρα, δίνεται η δυ-
νατότητα να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων με προσωπικό κατά τη διάρ-
κεια της θερινής περιόδου, και αυτό φυσικά εστιάζει σε
τουριστικές περιοχές.

Το οικονομικό επιτελείο δίνει μεγάλη σημασία στη φε-
τινή χρονιά υπό την πίεση της ακρίβειας και καθώς είναι
σημαντικές, φυσικά, οι απώλειες από τον ΦΠΑ. Δίνεται
έμφαση στην έκδοση αποδείξεων και αναμένονται χιλιά-
δες έλεγχοι σε δημοφιλή νησιά του Αιγαίου, όπως η Μύ-
κονος και η Σαντορίνη, και σε περιοχές της Πελοποννή-
σου, της Χαλκιδικής κ.λπ.

Με βάση τις οδηγίες του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώρ-
γου Πιτσιλή, κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο των
«ράμπο» των ελεγκτικών υπηρεσιών μπαίνουν υποθέ-
σεις της τελευταίας πενταετίας, υποθέσεις που εμφανί-
ζουν υψηλή παραβατικότητα, περιπτώσεις επιστροφής

φόρων, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές πα-
ραγγελίες, αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων τα οποία
δεν εντάσσονται στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, του-
λάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υπο-
θέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πεντα-
ετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφο-
ρούν καταρχήν υποθέσεις της τελευταίας τριετίας, για τις
οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήματος. Οι έλεγχοι δύναται να επεκτεί-
νονται στα δύο προηγούμενα της τελευταίας τριετίας φο-
ρολογικά έτη ή χρήσεις.

Ποια κριτήρια πρέπει 
να πληρούν - 
Βήμα βήμα η αίτηση

Εντατικούς φορολογικούς ελέγχους εν μέσω θέρους σχεδιάζει η ΑΑΔΕ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Στεγαστικό φοιτητικό 
επίδομα: Αιτήσεις έως 29/7 



Ε
ναν μεγάλο άθλο αναμένεται
να επιτύχει η Ελλάδα την πε-
ρίοδο 2021-2023, καθώς εν
μέσω κρίσης θα βρεθεί στην

πρώτη θέση στην Ευρώπη, με βάση τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των
εξαγωγών και των επενδύσεων, ενώ
μέσα στο τρέχον έτος θα προχωρήσει η
έκδοση και του πρώτου «πράσινου»
ομολόγου. 

Τα παραπάνω δήλωσε χθες ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
μιλώντας στο συνέδριο για το μέλλον
της βιώσιμης χρηματοδότησης που
διοργάνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς. Ο υπουργός επεσήμανε ότι, παρά
τις διεθνείς συγκυρίες, η ελληνική οικο-
νομία αναπτύσσεται με μεγάλη δυναμι-
κή, καταγράφοντας αύξηση του Ακαθα-
ρίστου Εγχωρίου Προϊόντος 7% στο α’
τρίμηνο του έτους, γεγονός το οποίο
στηρίχθηκε στην εντυπωσιακή ενίσχυ-
ση των εξαγωγών, αλλά και τη σταθερή
αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Πρόσθεσε, δε, ότι μέσα στα τελευταία
τρία χρόνια έχουν γίνει δώδεκα ανα-
βαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης
και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται μια ανάσα
από την απόκτηση επενδυτικής βαθμί-
δας. Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι η ελληνι-
κή κυβέρνηση έκλεισε επώδυνα κεφά-

λαια του παρελθόντος, με τελευταίο την
έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμέ-
νης εποπτείας, ύστερα από δώδεκα έτη,
και την είσοδό της στην κανονικότητα. 

Πρόσθεσε, δε, ότι η κυβέρνηση ανα-
πτύσσει σημαντικές δράσεις για νέο
μοντέλο πράσινης και βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαί-
ων του Ταμείου Ανάπτυξης θα κατευ-
θυνθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μά-
λιστα, επανέλαβε τη δέσμευση του
υπουργείου Οικονομικών για την έκδο-
ση «πράσινου» ομολόγου μέσα στο τρέ-
χον έτος. 

Ισχυρή δυναμική στα ακίνητα
Από την άλλη πλευρά, χθες, ο ανα-

πληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, μι-
λώντας στο ελληνοβρετανικό φόρουμ
για τα ακίνητα, υπογράμμισε ότι οι επεν-
δύσεις έχουν αποκτήσει ισχυρή δυναμι-
κή, χάρη στα κίνητρα που έχει προβλέ-
ψει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας. 

Σχετικά μετά την ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας και τη βιώσιμη χρη-
ματοδότηση της «πράσινης» ανάπτυ-
ξης, ο υπουργός Οικονομικών επεσή-
μανε ότι η κυβέρνηση ενίσχυσε το πλαί-
σιο εταιρικής διακυβέρνησης των ει-
σηγμένων εταιρειών, ενώ εκσυγχρόνι-
σε και τη λειτουργία της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς, προωθώντας παράλληλα
την ψηφιακή μεταρρύθμισή της έως το
τέλος του 2025, με τη στήριξη των πό-
ρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον,
ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι η κυ-
βέρνηση δρομολογεί έργο τεχνικής
βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την κατάρτιση «Εθνικής Στρατηγι-
κής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση»
μέσω του σχεδιασμού των κατάλληλων
χρηματοδοτικών εργαλείων για την κά-
λυψη του χρηματοδοτικού κενού προς
την πράσινη μετάβαση.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στα 186,6 δισ. 
εκτινάχθηκαν 
τον Μάιο
οι καταθέσεις

Σε νέο υψηλό 12 ετών αναρ-
ριχήθηκαν τον περασμένο
Μάιο οι καταθέσεις, φτάνον-
τας τα 186,6 δισ. ευρώ, ενώ νέα
αύξηση σημείωσε η παροχή
δανείων προς την οικονομία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος, τον
προηγούμενο μήνα, το σύνολο
των καταθέσεων στις εμπορι-
κές τράπεζες αυξήθηκε κατά
1,263 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις
των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων σημείωσαν αύξη-
ση κατά 1,311 δισ. ευρώ,
ωστόσο, αυτή οφείλεται στις
αυξημένες τοποθετήσεις ρευ-
στού από τις επιχειρήσεις κα-
τά 1,647 δισ. ευρώ και στη μεί-
ωση των διαθεσίμων των νοι-
κοκυριών κατά 336 εκατ. ευ-
ρώ, λόγω των πιεστικών αναγ-
κών που δημιουργεί το περι-
βάλλον ακρίβειας. 

Από την άλλη πλευρά, τον
Μάιο υπήρξε εντυπωσιακή
αύξηση των νέων δανείων
προς νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις κατά 2,011 δισ. ευρώ,
γεγονός που συνδέεται κυ-
ρίως με τον αυξημένο δανει-
σμό του Δημοσίου και λιγότε-
ρο με τη ζήτηση δανείων από
τις επιχειρήσεις, για τη χρη-
ματοδότηση των επενδυτικών
προγραμμάτων τους. Η ζήτηση
για στεγαστικά, επιχειρηματι-
κά, καταναλωτικά και άλλης
φύσεως δάνεια σημείωσε κα-
θαρή αύξηση κατά 464 εκατ.
ευρώ, ενώ η καθαρή ροή νέων
δανείων προς τις επιχειρήσεις
ανήλθε σε 589 εκατ. ευρώ. 

Στα αξιοσημείωτα συγκατα-
λέγεται η αυξημένη δανειοδό-
τηση των μη χρηματοπιστωτι-
κών εταιρειών με νέα δάνεια
ύψους 764 εκατ. ευρώ, ενώ μι-
κρή αύξηση κατά 23 εκατ. ευ-
ρώ σημείωσε ο δανεισμός των
ελεύθερων επαγγελματιών,
αγροτών και ατομικών επιχει-
ρήσεων. 
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Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας 
μίλησε για την πρωτιά 
εν μέσω κρίσης χάρη 
στη χρυσή τριετία 2021-2023 - 
Έρχεται το «πράσινο» ομόλογο

Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
σε επενδύσεις, εξαγωγές

Ε Λ Λ Α Δ Α
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Ο
ρατά πλέον είναι τα αποτε-
λέσματα της πορείας που
έχει χαράξει η ΔΕΗ όλα τα
προηγούμενα χρόνια, κα-

θώς, μεσούσης μιας σφοδρής ενερ-
γειακής κρίσης, η επιχείρηση μπορεί
να σταθεί σταθερά στα πόδια της, δια-
τηρώντας, στο μέτρο του δυνατού, την
αναπτυξιακή τροχιά που έχει χαράξει.

Τα παραπάνω υπογράμμισε, μεταξύ
άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης στη γενική συ-
νέλευση των μετόχων, επισημαίνοντας
πως, παρά το αντίξοο διεθνές ενεργει-
ακό περιβάλλον, παραμένει ο στόχος
για τη διατήρηση των επαναλαμβανό-
μενων EBITDA το 2022 στα ίδια επίπε-
δα με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, το 2022 θα εξακολουθήσει
να στηρίζει τους πελάτες της, συνεχί-
ζοντας τις επενδύσεις στο δίκτυο δια-
νομής και τις ΑΠΕ, με την επιχείρηση
να έχει ήδη σε επίπεδο αδειών το 80%
του στόχου εγκατεστημένης ισχύος
που έχει θέσει για το 2026. Όπως έκα-
νε γνωστό ο ίδιος, σε έναν μήνα προ-
γραμματίζεται να ανακοινωθεί η πρό-
ταση της διοίκησης για πρόγραμμα
αγοράς ιδίων μετοχών, με στόχο τη
στήριξη της τιμής της μετοχής.

Ως προς το κρίσιμο ζήτημα των λο-
γαριασμών ρεύματος και της έκπτω-
σης 30% που παρέχει η ΔΕΗ στα τιμο-
λόγιά της, το υψηλόβαθμο στέλεχος
της επιχείρησης ανέφερε πως, βάσει
του νέου πλαισίου τιμολόγησης, επα-
νασχεδιάζονται τα πάντα από την αρ-
χή, με την επιχείρηση να ακολουθεί τις
προβλέψεις της σχετικής ρύθμισης,
ανακοινώνοντας σε μηνιαία βάση τις
χρεώσεις που θα ισχύουν για τον με-

θεπόμενο μήνα. «Με το νέο μοντέλο
τιμολόγησης από 1η Ιουλίου, δεν τίθε-
ται θέμα διατήρησης ή όχι της έκπτω-
σης 30%, θα ανακοινώσουμε όπως
όλες οι εταιρείες τις δικές μας ταρί-
φες», πρόσθεσε.

Επενδύσεις 438 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, ακόμη

και στο δυσμενές περιβάλλον που δη-
μιούργησε η ενεργειακή κρίση, η επι-
χείρηση προχώρησε σε επενδύσεις
438 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες
παρουσίασαν αύξηση κατά 16% σε
σχέση με το 2020, κυρίως για την ανα-
βάθμιση των δικτύων διανομής και την

ανάπτυξη σε ΑΠΕ. Η επιχείρηση στο-
χεύει σε επιπλέον αύξηση των επεν-
δύσεων στο δίκτυο το 2022, για την
ψηφιοποίησή του και την ενίσχυση της
δυνατότητας ενσωμάτωσης μονάδων
ανανεώσιμων πηγών.

Τέλος, σε σχέση με το ενδεχόμενο
διακοπής της ροής ρωσικού φυσικού
αερίου ο κ. Στάσσης επεσήμανε ότι η
επιχείρηση έχει κάνει προετοιμασία,
εξασφαλίζοντας αποθέματα λιγνίτη
και εναλλακτικά καύσιμα, και περιο-
ρίζοντας τη χρήση των υδροηλεκτρι-
κών, ώστε να υπάρχουν αποθέματα
νερού. Τόνισε, ωστόσο, ότι σε περί-
πτωση διακοπής θα υπάρξει σημαντι-

κή αύξηση των τιμών και οι ευρωπαϊ-
κές χώρες θα κληθούν να περιορί-
σουν την κατανάλωση.

«Παραμένουμε 
σε αναπτυξιακή τροχιά
παρά τη σφοδρή
ενεργειακή κρίση», τόνισε
στη γενική συνέλευση 
των μετόχων ο διευθύνων
σύμβουλος της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
Γιώργος Στάσσης

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης, τα
οποία την καθιστούν ιδανικό city break προορισμό, πα-
ρουσιάστηκαν σε εκπροσώπους του γερμανικού τουρι-
στικού ομίλου RTK, στο ταξίδι εξοικείωσης που διοργά-
νωσε ο ΕΟΤ Γερμανίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

Οι τουριστικοί πράκτορες του RTK, υπό την ομπρέλα
του οποίου ανήκουν 3.300 ταξιδιωτικά γραφεία, είχαν
την ευκαιρία να περπατήσουν στην παραλία της Θεσσα-
λονίκης, να επισκεφθούν το Μουσείο του Λευκού Πύρ-
γου, να ενημερωθούν για την πολυτάραχη ιστορία της
πόλης και να γνωρίσουν ορισμένα από τα κυριότερα
μνημεία της.

Ακολούθησε επίσκεψη στην Πιερία, γεγονός που
αποτέλεσε έκπληξη για τους επισκέπτες λόγω της εγ-
γύτητας της περιοχής με τη Θεσσαλονίκη, ως πύλη ει-

σόδου των τουριστών.
Οι Γερμανοί πράκτορες βρέθηκαν στο Κέντρο Πλη-

ροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, όπου
απόλαυσαν την επιβλητικότητα του βουνού των θεών,
με περιήγηση στο φαράγγι του Ενιπέα στο Λιτόχω-
ρο, με την επίσκεψη στην ιερή πόλη των Μακεδόνων,
το Δίον, και την περιήγηση στον παραδοσιακό οικισμό

του Παλαιού Παντελεήμονα.
Και παρά τη μεγάλη αύξηση των τουριστικών ροών

στη χώρα μας, όπως καταγράφεται έως τώρα, η φετινή
σεζόν δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με την προ πανδη-
μίας περίοδο, καθώς «το 2019 ήταν μια χρονιά ανέφελη,
φέτος αντιμετωπίζουμε πολλαπλές κρίσεις, ενώ δεν
έχουμε ταξιδιώτες από τη Ρωσία, την Ουκρανία και κυ-
ρίως την Κίνα, η οποία είναι μια τεράστια αγορά», ση-
μείωσε, μιλώντας στο Euronews, ο Βασίλης Κικίλιας.

Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις εργαζομένων στον τουρι-
στικό κλάδο, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώ-
ρες της Ευρώπης λόγω των lockdowns των προηγούμε-
νων ετών, ο υπουργός Τουρισμού κάλεσε τους επιχει-
ρηματίες να δημιουργήσουν νέες, καλοπληρωμένες και
ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Τι είδαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη, που την καθιστούν ιδανικό city break προορισμό

Από 1ης Ιουλίου έρχονται
οι νέες… ταρίφες της ΔΕΗ
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κόμη και αν εκδηλωθεί κα-
θυστερημένη αντίδραση στο
ελληνικό χρηματιστήριο, στη

λογική του «window dressing», κα-
θώς απομένει μόλις μία συνεδρίαση
για τη λήξη του χρηματιστηριακού
εξαμήνου, αυτή θα είναι περισσότε-
ρο ευκαιρία αύξησης ρευστότητας
σε σχετικά καλύτερες τιμές, καθώς
η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και η
δυναμική της ειδησεογραφίας δεν
είναι υποστηρικτικές. 

Η επενδυτική ψυχολογία θα συνε-
χίσει να επηρεάζεται από τον πλη-
θωρισμό και τις ανησυχίες για την
ανάπτυξη και η μεταβλητότητα θα
παραμείνει. Τεχνικά όσο ο Γενικός
Δείκτης δίνει κλεισίματα χαμηλότε-
ρα των 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μη-
νών), είναι θέμα χρόνου η δοκιμασία
των 800. Αν παραβιαστούν οι 800,
«καραδοκεί η καταπακτή» που οδη-
γεί προς τις 789 - 780 και 740 μονά-
δες. Οι αντιστάσεις στις 845, 860,
881 - 894 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200

ημερών), 904 και 920 μονάδες. Για
κίνηση υψηλότερα των 920 και προς
τις 944 και 950 μονάδες θα απαιτη-
θούν δραστική αλλαγή του διεθνούς
κλίματος αλλά και σημαντική συναλ-
λακτική αναβάθμιση του ΧΑ. Στην

περίπτωση του δείκτη υψηλής κε-
φαλαιοποίησης, η όποια επιστροφή
των πωλητών δεν πρέπει να συνο-
δευτεί με παραβίαση της στήριξης
στις 1.939 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200
εβδομάδων). 

Interwood Ξυλεμπορία:
Μέρισμα €0,0152 ανά
προνομιούχα μετοχή

Ομόφωνα ενέκρινε την καταβολή α’
μερίσματος προς 16% επί της ονομαστι-
κής αξίας στους κατόχους των 2.566.836
προνομιούχων μετοχών της εταιρείας η
ΓΣ της Interwood. To συνολικό ποσό που
θα καταβληθεί ανέρχεται σε
€41.069,376, που αντιστοιχεί σε €0,016
ανά προνομιούχα μετοχή. Το εν λόγω πο-
σό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%,
που ισούται με €0,0008 ανά προνομιού-
χα μετοχή και συνεπώς οι κάτοχοι προ-
νομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό
ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση
που ανέρχεται σε €0,0152 ανά προνομι-
ούχα μετοχή.

Trastor: Δάνειο 9,4 εκατ. 
από τη Eurobank

Η Trastor AEEAΠ ενημερώνει το επεν-
δυτικό κοινό για την υπογραφή τής από
28/6/2022 σύμβασης χορήγησης δανεί-
ου ύψους €9.400.000 προς την εταιρεία
από την Τράπεζα Eurobank με σκοπό τη
χρηματοδότηση της υλοποίησης του
επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.

Νέα υπηρεσία από τα Public:
«Public now, Pay later»

Τα Public γίνονται η πρώτη ελληνική
εταιρεία που φέρνει στο e-commerce
ένα ευέλικτο διεθνές μοντέλο ψηφια-
κών αγορών «Buy now, Pay later».
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, η πρωτοποριακή υπηρεσία είναι
σε συνεργασία με την εταιρεία Klarna,
κορυφαία διεθνή τράπεζα λιανικής,
που προσφέρει υπηρεσίες αγορών και
πληρωμών. Οι χρήστες στο public.gr
μπορούν να πραγματοποιήσουν τις
αγορές τους σε άτοκες δόσεις και χω-
ρίς πιστωτική κάρτα μέσω του ασφα-
λούς και έξυπνου τρόπου πληρωμής
«Buy now, Pay later» μέσω Klarna.

Το 2021 αποτέλεσε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά
για την ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ, με συνολικές πωλήσεις ύψους
150,1 εκατ. ευρώ - επίδοση που τη διατηρεί στην
πρώτη θέση ως προς το μερίδιο αγοράς στο σύνολο
της κατηγορίας του τυριού. Οι αντίστοιχες πωλήσεις
της εταιρείας το 2020 είχαν ανέλθει στα 140,9 εκατ.
ευρώ. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοί-
νωση, η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στη διεύρυνση
του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σε συναφείς κατη-
γορίες, όπως οι κατεψυγμένες πίτες Ηπειρόπιτες και

οι μπάρες δημητριακών ΖΕΜΥΘΑ, όσο και στη διαρκή υποστήριξη των υπαρχόντων προϊόντων και την
επέκταση της διανομής. Τα κέρδη της ΟΠΤΙΜΑ το 2021 ήταν 11,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με το
2020, γεγονός που οφείλεται στην απόφαση της εταιρείας να απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξη-
μένων κοστολογίων που προέκυψαν από τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και ενέργεια.

Σε ρηχά νερά το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέες προοπτικές διασύνδεσης της χώρας και περαιτέρω
ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος δημιουργεί η συμφω-
νία της SKY express με τον κορυφαίο αερομεταφορέα της
Μέσης Ανατολής Emirates. Οι δύο αεροπορικές εταιρείες
ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να προσφέρουν στο
επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές από τη Νέα Υόρκη
και το Ντουμπάι προς το μεγαλύτερο δίκτυο εσωτερικού σε
όλη την Ελλάδα. Οι επιβάτες που πετούν με την Emirates από
Ντουμπάι και Υόρκη προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών θα
μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε έναν από τους 34
ελληνικούς προορισμούς που εξυπηρετεί η SKY express.

Πωλήσεις άνω των 150 εκατ. το 2021 για την ΟΠΤΙΜΑ

Η SKY express συνεργάζεται με την Emirates
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εταιρεία συμμετοχών Bespoke του Σπύρου
Θεοδωρόπουλου έλαβε το «πράσινο φως»
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την

απόκτηση του 45% της ιστορικής σοκολατοβιομη-
χανίας ΙΟΝ. Μάλιστα, η εποπτική αρχή ξεκαθάρισε
το ότι η Bespoke του Σπύρου Θεοδωρόπουλου εί-
ναι μέτοχος της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ δεν
αποτελεί πρόβλημα. «Αναφορικά με τη μειοψηφική
-και πάντως μη προσδίδουσα έλεγχο- συμμετοχή
σε εταιρεία γαλακτοκομικών, και τη θέση αυτής ως
δυνητικού προμηθευτή στις κατάντη υπο-αγορές
προϊόντων σοκολατοποιΐας, ούτε εδώ εκτιμάται η
πιθανότητα να προκύψουν οιεσδήποτε ενδεχόμε-
νες επιζήμιες για τον ανταγωνισμό επιπτώσεις συ-
νεπεία της παρούσας συγκέντρωσης», σημείωσε
για το επίμαχο θέμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Tην ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς
ιδίων μετοχών, που είχε αποφασιστεί κατά την από
29/6/2020 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, ολοκλήρωσε η εταιρεία Πέτρος
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Mε τη λήξη του προγράμματος
η εταιρεία κατέχει συνολικά 527.321 ίδιες μετοχές
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,458% του μετοχικού
της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης 4,72 ευρώ.

Σημαντική διάκριση για 
την Ελληνικός Χρυσός

Dimand: Στα 13-15 ευρώ 
το εύρος της τιμής διάθεσης

Το εύρος της τιμής της μετοχής για τη δημόσια
προσφορά που θα πραγματοποιηθεί από 29
Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου ανακοίνωσε η
Dimand. Όπως ανακοίνωσε, το εύρος διάθε-
σης διαμορφώνεται μεταξύ 13 και 15 ευρώ.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα, οι μετοχές ανα-
μένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στις
6 Ιουλίου. Κατά τη Δημόσια Προσφορά αναλυ-
τικότερα προσφέρονται: (α) 6.213.100 νέες
μετοχές, (β) τυχόν αδιάθετες μετοχές, εφό-
σον προκύψουν κατά την παράλληλη διάθεση
μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων
των 325.000 νέων μετοχών και (γ) έως 931.800
πρόσθετες μετοχές (Overallotment), οι οποί-
ες δύναται να διατεθούν σε περίπτωση υπερ-
κάλυψης της έκδοσης.

ABB: Μονάδα παραγωγής
ταχυφορτιστών για EV στην Ιταλία

Η ABB E-mobility ενίσχυσε τη θέση της ως
παγκόσμιας ηγέτιδας στις λύσεις φόρτισης EV
με το άνοιγμα του μεγαλύτερου μέχρι τώρα
εργοστασίου παραγωγής γρήγορων φορτι-
στών DC της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, το E-mobility Centre of Excel-
lence στο Βαλντάρνο της Τοσκάνης. Η πλήρης
σειρά λύσεων φόρτισης DC της ABB θα πα-
ραχθεί στον συγκεκριμένο χώρο, καλύπτον-
τας τις ανάγκες ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρο
τον κλάδο των μεταφορών. Η ΑΒΒ έχει ήδη
πουλήσει πάνω από 680.000 φορτιστές EV σε
περισσότερα από 85 κράτη. Με την επένδυση
30 εκατ. δολαρίων που έχει κάνει η ABB E-
mobility στις νέες εγκαταστάσεις του Val-
darno, η εταιρεία έχει διπλασιάσει την παρα-
γωγική της ικανότητα τα τελευταία δύο χρό-
νια. Το νέο εργοστάσιο συνολικής έκτασης
16.000 m2 επιτρέπει τη δημιουργία περισσό-
τερων από 10.000 επιπλέον φορτιστών DC
ετησίως.

Eurobank: Εφάπαξ ενίσχυση 
300 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο

Την παροχή εφάπαξ ενίσχυσης ύψους 300
ευρώ για κάθε εργαζόμενο της Eurobank
ανακοίνωσε την Τρίτη η διοίκηση της τράπε-
ζας στο προσωπικό. Την οικονομική βοήθεια
δεν θα λάβουν ανώτερα και ανώτατα στελέχη.
Στόχος της κίνησης αυτής είναι να βοηθηθούν
όλοι οι εργαζόμενοι της τράπεζας για να αντι-
μετωπίσουν τις αυξημένες δαπάνες διαβίω-
σης εξαιτίας του ισχυρού κύματος ακρίβειας
από το πεδίο των καυσίμων έως τα τρόφιμα. 

Nike: Καλύτερα από 
τις εκτιμήσεις έσοδα και κέρδη

Πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών
διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της Nike
κατά το δ’ τρίμηνο της χρήσης του 2021, κα-
θώς η εταιρεία αθλητικών ειδών επωφελήθη-
κε σημαντικά από την αύξηση των πωλήσεων
σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή. Ανα-
λυτικότερα, τα έσοδα της εταιρείας στο δ’ τρί-
μηνο του οικονομικού έτους 2021 ανήλθαν
στα 12,23 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις
εκτιμήσεις για έσοδα 12,06 δισ. δολαρίων, χα-
μηλότερα όμως κατά 1% σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 1,4
δισ. δολαρίων ή 0,9 δολαρίων ανά μετοχή.

Επ. Ανταγωνισμού:
Εγκρίθηκε η εξαγορά της ΙΟΝ

Αρωγός των μικρομεσαίων 
η Αναπτυξιακή Τράπεζα

Την παρουσίαση των
νέων προγραμμάτων
της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας για τη
χρηματοδότηση των
μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων πραγματοποί-
ησε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΕΑ ο γενικός
διευθυντής της Στ. Σουγιουτζόγλου, προσκεκλη-
μένος του προέδρου Π. Ραβάνη και της διοίκη-
σης. Όπως τόνισε αρχικά, η Ελληνική Αναπτυξια-
κή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία (πρώην ΕΤΕΑΝ
ΑΕ) συστήνεται στις επιχειρήσεις ως ο συνδετι-
κός κρίκος στον οικονομικό κύκλο της χρηματο-
δότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης
και της εμπορικής τράπεζας, αναλαμβάνοντας
εκείνο το μέρος του επιχειρηματικού κινδύνου
που δεν μπορεί να αναλάβει η τράπεζα. Με στοι-
χεία που παρέθεσε ο κ. Σουγιουτζόγλου, το 2020
η Αναπτυξιακή Τράπεζα έδωσε το 40% όλων των
δανειοδοτήσεων στην αγορά και το 2021 το 25%.
Συνολικά 8 δισ. σε προϊόντα δανεισμού.

Σημαντική
διάκριση στην
κ α τ η γ ο ρ ί α
«Προγράμμα-
τα Υγείας &
Ασφάλειας»
του θεσμού
Bravo Sus-
tainability Di-
alogues & Awards 2022 απέσπασε το «Film,
Trainer», το πρωτοποριακό σύστημα εκπαί-
δευσης με χρήση τεχνολογίας εικονικής
πραγματικότητας (Virtual Reality) που εφαρ-
μόζουν τα σωστικά συνεργεία και οι ομάδες
πυρασφάλειας των Μεταλλείων Κασσάνδρας,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Με στόχο
την επίτευξη υψηλού επιπέδου ετοιμότητας
κατά τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, η
Ελληνικός Χρυσός διαθέτει ομάδα άμεσης
απόκρισης 150 ατόμων αποτελούμενη από
εθελοντές εργαζόμενους, οι οποίοι εκπαι-
δεύονται συστηματικά σε όλα τα πιθανά σενά-
ρια που μπορεί να προκύψουν εντός των εγ-
καταστάσεων των μεταλλείων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ντεμπούτο του Δημήτρη Ιτούδη στον
πάγκο της «επίσημης αγαπημένης»,
κόντρα στη Μ. Βρετανία, χωρίς Γιάννη,
Θανάση, Σλούκα και Καλάθη

Νέα Εθνική, 
νέες ιδέες στο παρκέ

Η
Εθνική μπάσκετ, «επίσημη αγαπημένη»
των Ελλήνων, αντιμετωπίζει  απόψε
(20.00, Nova) την αντίστοιχη της Μεγάλης
Βρετανίας στο κλειστό της Νεάπολης στη

Λάρισα, που θα είναι γεμάτο από κόσμο. Το μπάσκετ
επέστρεψε και στη Λάρισα, μετά την κατάκτηση της
τέταρτης θέση στο πρωτάθλημα της Basket League.

Το παιχνίδι, που γίνεται για τα προκριματικά του
Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι θεωρητικά εύκολο, για
αυτό και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Δημήτρης Ιτού-
δης δεν κάλεσε τέσσερα «βαριά χαρτιά», τον Γιάννη
και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα
και τον Νικ Καλάθη. 

Και αν για τους Σλούκα, Καλάθη και Θανάση υπάρ-

χει μια βεβαιότητα ότι θα είναι στα μπλε στο Eu-
roBasket τον προσεχή Σεπτέμβριο, ουδείς γνωρίζει
τι πρόκειται να γίνει με τον Γιάννη. Υπάρχει μια ασά-
φεια όσον αφορά τις προθέσεις του, όσο και εκείνων
των Μιλγουόκι Μπακς, που με τις τοποθετήσεις τους
δεν κατάφεραν να ξεδιαλύνουν το τοπίο. Νωρίς εί-
ναι ακόμα.

Στην αποστολή της Εθνικής συμπεριλαμβάνονται
τόσο ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που τελείωσε τις
υποχρεώσεις του με τη Βιλερμπάν, όσο και ο Τάιλερ
Ντόρσεϊ, που όπως είναι γνωστό έχει Ελληνίδα μη-
τέρα. Κατά τα άλλα, όπως μπορείτε να δείτε και στον
σχετικό πίνακα, εκεί θα είναι και ο «γίγαντας» των
2,20 μ. Γιώργος Παπαγιάννης, ο Κώστας Παπανικο-
λάου, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο Γιαννούλης Λαρεν-
τζάκης, αλλά και η νέα γενιά με τους Καλαϊτζάκη,
που υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, Λούντζη, Κασε-
λάκη, Γκίκα. Κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία η Εθνική
θέλει νίκη για να εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμι-
λο, μετά τον αποκλεισμό της Λευκορωσίας, λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία. 

Ονοματεπώνυμο Ημ. γέν. Ύψος Ομάδα Συμμ. Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/7/1990 2,04 Ολυμπιακός 118 739

Γιώργος Παπαγιάννης 3/7/1997 2,20 Παναθηναϊκός 39 266

Ιωάννης Παπαπέτρου 30/3/1994 2,07 Παναθηναϊκός 37 242

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/9/1993 2,00 Ολυμπιακός 36 260

Δημήτρης Αγραβάνης 20/12/1994 2,08 Προμηθέας 31 213

Λεωνίδας Κασελάκης 1/6/1990 2,02 Περιστέρι 17 104

Νίκος Γκίκας 22/11/1990 1,85 Προμηθέας 14 53

Λευτέρης Μποχωρίδης 18/4/1994 1,96 Παναθηναϊκός 11 89

Κώστας Αντετοκούνμπο 16/5/1998 2,08 Βιλερμπάν 9 38

Μιχάλης Λούντζης 4/8/2004 1,98 Ολυμπιακός 8 53

Τάιλερ Ντόρσεϊ 18/2/1996 1,96 Ολυμπιακός 7 14

Δημήτρης Μωραΐτης 3/2/1999 1,94 Περιστέρι 4 19

Νίκος Χουγκάζ 4/10/2000 2,08 Παναθηναϊκός 4 8

Κωστής Γόντικας 15/3/1994 2,04 Πιτέστι 3 17

Γιάννης Κουζέλογλου 1/4/1995 2,07 ΑΕΚ 3 11

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 2/1/1999 2,00 Παναθηναϊκός 3 10



Ο
κύβος ερρίφθη στον μπα-
σκετικό Παναθηναϊκό.
Προπονητής του θα είναι
ο Σέρβος Ντέγιαν Ράντο-

νιτς, ενώ επιστρέφει το «μυαλό» του
από την Μπαρτσελόνα, ο Νικ Καλά-
θης. Όσον αφορά τον Ράντονιτς, τα
δημοσιεύματα από τη Σερβία αναφέ-
ρουν ότι ο Μαυροβούνιος κόουτς
απάντησε αρνητικά στον Ερυθρό
Αστέρα, με τον οποίο κατέκτησε
τρεμπλ, δηλαδή, πρωτάθλημα, Κύ-
πελλο και την Αδριατική Λίγκα, κόν-
τρα, μάλιστα, στην Παρτιζάν Βελιγρα-
δίου του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. 

Ο Ράντονιτς, που ήρθε χθες στην
Αθήνα, έγινε γνωστός κυρίως από τις
επιτυχίες που είχε με την Μπάγερν τη
διετία 2019-20. Όσον αφορά τον Νικ
Καλάθη, ο Παναθηναϊκός, με την επα-
νενεργοποίηση του Δημήτρη Γιαννακό-
πουλου, προσφέρει στον Έλληνα άσο

2,5 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία,
σαφώς λιγότερα από τα 3 εκατ. ευρώ τη
σεζόν που εισέπραξε στην Μπαρτσελό-

να τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ο Νικ
γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στην
Ελλάδα, είναι 33 ετών με ύψος 2,00 μ. 

Παίρνει Ράντονιτς και Καλάθη Τέσσερις μεταγραφές ο Άρης
Τέσσερις μαζεμένες και μεγάλες μεταγραφές

έκανε ο Άρης. Έφερε στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
τον Τζαμαϊκανό, 31χρονο σκόρερ Αντρέ Γκρέι, από
τη Γουότφορντ. Τον διεθνή Σενεγαλέζο μέσο Πάπε
Σέικ Ντιόπ, 24 ετών, από τη Θέλτα, τον Κονγκολέζο
αριστερό μπακ Μπράντλεϊ Μαζικού, 26 ετών, από
την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και τον χαφ Μπράιν Ταμπό,
Γάλλο με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο, 30
ετών, από τη Ρίζεσπορ.

Κι άλλος Καμαρά
για τον Ολυμπιακό

Τον διεθνή Μαυριτανό επιθετικό του Άρη
Αμπουμπακάρ Καμαρά απέκτησε ο Ολυμπια-

κός. Ήταν μια σφοδρή επιθυμία του Πέδρο
Μαρτίνς. Πριν από τον Άρη, ο Καμαρά είχε

παίξει σε Φούλαμ, Ντιζόν, Μαλάτιασπορ,
Αμιάν, Κόρτραϊκ. Την περσινή σεζόν ο Καμαρά

αγωνίστηκε σε 35 παιχνίδια σε όλες τις διοργα-
νώσεις, έχοντας απολογισμό 10 γκολ και 4 ασίστ. 

ΑΕΚ: Ουρές 
για τα διαρκείας

Τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ για τη νέα αγωνι-
στική περίοδο στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά»
τέθηκαν σε κυκλοφορία, με τον κόσμο να σχηματί-
ζει ουρές στο ΟΑΚΑ. Από τα ξημερώματα, ώρες
πριν από τις δέκα που ξεκίνησε επίσημα η διάθεση,
οι οπαδοί της ΑΕΚ κατασκήνωσαν έξω από την «Αί-
θουσα Κασιμάτης», προκειμένου να κλείσουν μια
θέση. Η ΑΕΚ επιστρέφει σπίτι της ύστερα από 19
ολόκληρα χρόνια.

Στη Ρέιντζερς 
πάει ο Τσόλακ

Στη Ρέιντζερς, κατά πάσα πιθανότητα, θα συνε-
χίσει την καριέρα του ο διεθνής Κροάτης σέντερ
φορ του ΠΑΟΚ Αντόνιο Τσόλακ. Στον «δικέφαλο»
αξιώνουν ένα ποσό γύρω στα 2,5 εκατ. ευρώ για να
τον πουλήσουν και οι διαπραγματεύσεις είναι σε
καλό δρόμο. Αν πουληθεί ο Τσόλακ, ο ΠΑΟΚ θα κι-
νηθεί και για φορ, αφού θα έχει απομείνει μόνο ο
Πορτογάλος Σέρτζιο Ολιβέιρα. 

Κούγιας τέλος, 
Νταβέλης το αφεντικό
Ο Λαρισαίος επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης είναι ο νέος
ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, καθώς την αγόρασε από τον Αλέξη
Κούγια. Δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της πώλησης. Ο
Κούγιας είχε αγοράσει την ΠΑΕ πριν από επτά χρόνια, και
όπως δήλωσε, δεν ευχαριστήθηκε ούτε μία ημέρα. Ο Νταβέ-
λης θεωρείται από τους πλέον πλούσιους της περιοχής, ενώ
στο παρελθόν τού είχε προταθεί να κατέβει για δήμαρχος.

Με το δεξί 
ο Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά κατάφερε, τελικά, να νικήσει 3-1 σετ (7-6(1),
6-3, 5-7, 6-4) τον Αλεξάντερ Ρίτσαρντς στην πρεμιέρα του Γουίμπλεντον. Ο Έλληνας πρωταθλητής
και Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη θα αντιμετωπίσει σήμερα (13.00, Nova) τον Αυστραλό Τζόρνταν
Τόμπσον (Νο75), νικητή με 3-0 σετ (6-4, 6-1, 6-1) επί του Ισπανού Ρομπέρτο Μπαένα.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Ο
εξωτικός παράδεισος των Μικρών
Κυκλάδων γίνεται το απόλυτο κέντρο
πολιτισμού! Κορυφαίοι Έλληνες και
ξένοι ερμηνευτές, αλλά και παγκο-

σμίου φήμης μουσικοί, θα εμφανισθούν στο 7ο
Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων,
γεμίζοντας το Αιγαίο με μελωδίες. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων με τίτλο
«Αισιοδοξία» περιλαμβάνει πέντε συναρπα-
στικές συναυλίες με δεκατρείς σπουδαίους
καλλιτέχνες, όπως οι Nicolas Baldeyrou
(κλαρινέτo), Laurent Wagschal (πιάνο), Max-
imilian Hornung (βιολοντσέλο), Sara Chris-
tian (βιολί), Hisako Kawamura (πιάνο), Βασί-
λης Βαρβαρέσος (πιάνο), Marlis Petersen
(σοπράνο) και Stephan Matthias Lademann
(πιάνο). 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
15 Ιουλίου: «Belle Époque»
Ένας από τους σπουδαιότερους κλαρινετί-

στες παγκοσμίως και κορυφαίος της Φιλαρμο-
νικής Ορχήστρας της Γαλλικής Ραδιοφωνίας
(Orchestre Philharmonique de Radio France),
ο Nicolas Baldeyrou, συμπράττει επί σκηνής με
τον διακεκριμένο πιανίστα Laurent Wagschal

σε ένα δεξιοτεχνικό ρεσιτάλ, με αριστουργήμα-
τα του γαλλικού ρεπερτορίου για κλαρινέτο και
πιάνο.

20 Ιουλίου: «Beyond Darkness»
Ένα μοναδικό τρίο από τη Γερμανία, ο πολυ-

βραβευμένος βιολοντσελίστας Maximilian Hor-
nung, η εξάρχουσα της Φιλαρμονικής της Βρέ-
μης, βιολονίστα Sarah Christian και η καταξιω-
μένη πιανίστα Hisako Kawamura παρουσιά-
ζουν δύο κολοσσιαία έργα-σταθμούς του ρε-
περτορίου της μουσικής δωματίου.

27 Ιουλίου: «The Hero’s Journey»
Ο διεθνούς φήμης Έλληνας πιανίστας Βασί-

λης Βαρβαρέσος, σε ένα «ηρωικό» ρεσιτάλ πιά-
νου.

4 Αυγούστου: «Innerworld» 
Η θρυλική, παγκοσμίου φήμης Γερμανίδα σο-

πράνο Marlis Petersen σε ένα φανταστικό ρεσι-
τάλ τραγουδιού, συνοδευόμενη από τον ανα-
γνωρισμένο Γερμανό πιανίστα Stephan
Matthias Lademann.

8 Αυγούστου: «Road-trip to Freedom»
Το φεστιβάλ θα ρίξει την αυλαία με ένα ξε-

χωριστό κουαρτέτο εγχόρδων, που αποτελεί-
ται από τον διεθνή Ουκρανό αστέρα βιολονί-
στα Valeriy Sokolov, τη χαρισματική ανερχό-

μενη βιολονίστα Hawijch Elders, τον πολυ-
βραβευμένο βιολοντσελίστα Aleksey
Shadrin, τον διακεκριμένο βιολίστα Ηλία Λι-
βιεράτο και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του
φεστιβάλ, Κορνήλιο Μιχαηλίδη, σε μια ενωτι-
κή συναυλία. 

Τα έσοδα του κονσέρτου θα διατεθούν υπέρ
του ταμείου αρωγής «Ukrainian Emergency Art
Fund» που στηρίζει Ουκρανούς καλλιτέχνες
που δοκιμάζονται στη σκιά του πολέμου.

Έκθεση ζωγραφικής και δράσεις
Στην Οικία Μιχαηλίδου θα εκτίθενται έργα της

διακεκριμένης ζωγράφου Σοφίας Καλογερο-
πούλου, τα οποία χαρακτηρίζονται από αμεσό-
τητα και γνήσια, φυσική έκφραση. Πιστό στον
μουσικοπαιδαγωγικό του χαρακτήρα, το φεστι-
βάλ θα παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της νέας
σχολικής χρονιάς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για τα παιδιά του Κουφονησίου, σε συνεργασία
με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ενώ παράλ-
ληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, σχεδιάζει την υλοποίηση
ενός νέου πιλοτικού προγράμματος διδασκα-
λίας μουσικού οργάνου σε απομακρυσμένες
περιοχές.

Τα Κουφονήσια γεμίζουν 
το Αιγαίο με κλασική μουσική



Ηχηρό διαζύγιο

Τίτλοι τέλους στον γάμο της Έλενας Ασημακο-
πούλου και του Μπρούνο Τσιρίλο. Η ηθοποιός
και ο Ιταλός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, έπει-
τα από δώδεκα χρόνια κοινής ζωής και την από-
κτηση της κόρης τους Μαρίας, χώρισαν, επιβε-
βαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν τον αθλητή να
έχει επιστρέψει μόνιμα στην πατρίδα του. «Εδώ
και πολύ καιρό έχει κλείσει αυτός ο κύκλος για
εμάς. Δεν ένιωθα έτοιμη να βγω και να μιλήσω
δημόσια. Σας ευχαριστώ για τη διακριτικότητά
σας», ανακοίνωσε η πρωταγωνίστρια.

Κομψή Τατιάνα

Ο ιταλικός οίκος μόδας Aquazzura προσκάλεσε
την Τατιάνα Μπλάτνικ στο καλοκαιρινό event του
και εκείνη τους τίμησε με τον καλύτερο τρόπο. Η
σύζυγος του πρίγκιπα Νικόλαου ταξίδεψε στο Σο-
ρέντο παρέα με τη μητέρα της Μαρία Μπλάνκα
Μπιερλάιν Μπρίγεμπουργκ, παραδίδοντας μαθή-
ματα κομψότητας και φινέτσας. «Συγχαρητήρια
στους καταπληκτικούς φίλους μου, τον Ricardo
και τον Edgardo. Μας δείχνετε ότι τα όνειρα μπο-
ρούν και πραγματοποιούνται όταν εργάζεστε
σκληρά και περιβάλλεστε από τους σωστούς αν-
θρώπους», σχολίασε στο Instagram.

Δεύτερο ταξίδι του μέλιτος για
την Αθηνά Οικονομάκου και τον
Φίλιππο Μιχόπουλο. Το ζευγάρι
«πέταξε» για τη γαλλική μητρό-
πολη χωρίς τα παιδιά του, ανα-
νεώνοντας τους όρκους αγάπης
και απολαμβάνοντας ρομαντι-
κές βραδιές σε διάσημα ρεστο-
ράν και βόλτες δίπλα στον Σι-
κουάνα. « Έχουμε έρθει με τον
Φίλιππο στο Παρίσι. Έχουμε να
ταξιδέψουμε πάρα πολλά χρό-
νια οι δυο μας», αποκάλυψε η
δημοφιλής ηθοποιός στα In-
stastories.

Απόδραση 
στο Παρίσι

Ε
τοιμος να παραδώσει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής του δή-
λωσε ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο μακροβιότερος παρουσια-
στής του ΑΝΤ1 μίλησε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναού-

τογλου για την απόφασή του να αποχωρήσει πια από την τηλεόραση,
αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη στο μυαλό του τον ιδανικό… κληρο-
νόμο τού «Καλημέρα Ελλάδα»! «Πλέον κάνω σκυταλοδρομία, που
σημαίνει ότι η συνέχεια η δική μου σε αυτήν την εκπομπή θα είναι να
δώσω τη σκυτάλη. Σιγά σιγά θα τη δώσω μέσα στην επόμενη σεζόν.
Δεν μπορώ να πω σε ποιον, γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο. Τον έχω
στο μυαλό μου αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι ένας, αλλά
δύο. Δεν θα φύγω ποτέ από την εκπομπή, θα είμαι εκεί. Η εκπομπή
θα βγει κανονικά και αυτό θα γίνει προοδευτικά. Θα έχω τον γενικό
συντονισμό της εκπομπής, δεν μπορώ να την εγκαταλείψω».

Συγκινητικό φινάλε
Με μια αναμνηστική φωτογραφία, η Θεοφανία Παπαθωμά απο-
χαιρέτησε τις «Άγριες Μέλισσες» έπειτα από τρία χρόνια μεγά-
λης επιτυχίας αλλά και καθημερινών πολύωρων γυρισμάτων.
Την Τρίτη, το πολυάριθμο καστ πραγματοποίησε το τελευταίο
σετ, με την τηλεοπτική «Βιολέτα Μαυρουδή» να ποζάρει ανάμε-
σα στους διάσημους συγχωριανούς της στο Διαφάνι, ανακοινώ-
νοντας συγκινημένη: «Το τελευταίο γύρισμα στο καφενείο με
όλα τα όμορφα παλικάρια! Αναμνηστική!».

Γαμπρός ντύθηκε ο Γιώργος Τσούλης στο
πλευρό της αγαπημένης του Μαριαλένας! Ο
γνωστός σεφ και η επί πολλά χρόνια σύν-
τροφός του αποφάσισαν να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο, καθώς σε λίγους μήνες θα
υποδεχτούν το πρώτο τους παιδάκι. Στη ρο-
μαντική τελετή παρευρέθηκε ο παρουσια-
στής Νίκος Ράπτης, που ανάρτησε στο δια-
δίκτυο τρυφερά ενσταντανέ του ζευγαριού
από τον γάμο, συνοδευόμενα από τις γαμή-
λιες ευχές του.
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Του χρόνου, αντίο

Το πήρε το κορίτσι



Γ
ια αρκετούς το καλοκαίρι είναι μια πε-
ρίοδος με διάφορα ενοχλητικά συμπτώ-
ματα στα πόδια τους. Αίσθημα βάρους
και κούρασης, μικρό πρήξιμο στα κάτω

άκρα, αίσθημα καύσου στη γάμπα, κράμπες, φα-
γούρα, «ανήσυχα» πόδια τη νύχτα, αποτελούν μια
σειρά από συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται ή
επιδεινώνονται με την αύξηση της θερμοκρα-
σίας. Όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί να σημαί-
νουν είτε μια απλή επιβάρυνση της φλεβικής λει-
τουργίας είτε μια εγκατεστημένη φλεβική ανε-
πάρκεια.

«Το καλοκαίρι, λόγω της υψηλής θερμοκρα-
σίας, οι φυσιολογικές φλέβες των ποδιών μεγα-
λώνουν σε διάμετρο (διαστέλλονται) και έτσι δια-
χειρίζονται μεγαλύτερη ποσότητα αίματος. Συ-
χνά, η αποτελεσματικότητα των βαλβίδων μει-
ώνεται, το όλο δίκτυο υπερλειτουργεί, ενώ η ορ-
θοστασία της ημέρας επιβαρύνει ακόμη περισ-
σότερο την κατάσταση. Τότε, και λόγω της υπερ-
δραστηριότητας αυτής των φλεβών, εμφανίζον-
ται ή επιδεινώνονται τα ενοχλητικά συμπτώματα.
Αυτά συμβαίνουν σε ανθρώπους με φυσιολογικό
φλεβικό δίκτυο και σε ορισμένους οδηγούν στην
εμφάνιση συμπτωμάτων των οποίων η παρουσία
δεν σημαίνει υποχρεωτικά και την παρουσία νό-
σου. Βεβαίως, στην περίπτωση που είναι ήδη εγ-
κατεστημένη μια φλεβική ανεπάρκεια τα συμ-
πτώματα γίνονται εντονότερα», επισημαίνει ο αγ-
γειοχειρουργός κ. Ευάγγελος Νικολόπουλος, ο
οποίος δίνει συμβουλές για να ανακουφιστούν
όσοι έχουν ενοχλητικά συμπτώματα.

«Η αποφυγή της ζέστης αποτελεί τον πλέον

αποτελεσματικό τρόπο ανακούφισης των συμ-
πτωμάτων, μιας και επαναφέρει τη λειτουργία
του φλεβικού δικτύου σε φυσιολογικούς ρυθ-
μούς. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεισφέρει και

το δρόσισμα, που μπορεί να επιτευχθεί είτε ρί-
χνοντας περιστασιακά δροσερό νερό στα πόδια
είτε χρησιμοποιώντας κάποια ενυδατική κρέμα,
η οποία προηγουμένως έχει μείνει στο ψυγείο
για λίγη ώρα. Η βασική κινητήρια δύναμη για τη
φλεβική επιστροφή είναι η σύσπαση των μυών
των κάτω άκρων και κυρίως της γάμπας. Συνε-
πώς, οποιαδήποτε κίνηση μόνο θετικό αντίκτυπο
έχει. Η καλή ενυδάτωση έχει ευεργετικά αποτε-
λέσματα, τόσο στη ρευστότητα του αίματος και
συνεπώς στην καλύτερη ροή του εντός του φλε-
βικού δικτύου, όσο και στη λειτουργία του δέρμα-
τος, με αποτέλεσμα τη μείωση των συμπτωμάτων.
Τα φλεβοτονικά σκευάσματα έχουν διάφορες
δράσεις, μεταξύ των οποίων είναι ο περιορισμός
της αύξησης της διαμέτρου (αγγειοδιαστολή) των
μικρών φλεβών, σε επίπεδο μικροκυκλοφορίας,
με συνέπεια να ανακουφίζουν από τα συμπτώμα-
τα. Ελαστικές κάλτσες, οι οποίες είναι αποτελε-
σματικές στο να βελτιώνουν τα συμπτώματα αλλά
δεν είναι εύχρηστες μέσα στο θερμό περιβάλλον
του καλοκαιριού. Προτείνονται μόνο για περι-
πτώσεις εγκατεστημένης νόσου φλεβικής ανε-
πάρκειας και μόνο μέχρι την αποκατάστασή της»,
τονίζει ο ειδικός. 
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Συμβουλές για να ανακουφιστούν
όσοι έχουν ενοχλητικά
συμπτώματα

Αντιμετώπιση της
φλεβικής ανεπάρκειας
Το πιο σημαντικό, όμως, από όλα είναι το
να γνωρίζει κανείς εάν οι φλέβες του εί-
ναι φυσιολογικές και απλώς δίνουν κά-
ποιες ενοχλήσεις ή εάν υπάρχει φλεβική
ανεπάρκεια (οπότε στα όποια συμπτώματα
προστίθεται και ο κίνδυνος θρόμβωσης).
Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με μια επί-
σκεψη στον αγγειοχειρουργό και την εξέ-
ταση με υπέρηχο (triplex) φλεβών. «Σή-
μερα η φλεβική ανεπάρκεια (και οι κιρσοί
που πολλές φορές συνυπάρχουν ως ορα-
τή επιφανειακή εκδήλωση μιας εν τω βά-
θει φλεβικής ανεπάρκειας) αντιμετωπί-
ζεται με ενδοαγγειακές μεθόδους, με
laser, ραδιοσυχνότητες ή με ακόμα πιο
σύγχρονες τεχνικές με χρήση ειδικής
κόλλας (χωρίς θερμότητα). Σε κάθε περί-
πτωση, η θεραπεία γίνεται σε μία ημέρα
και χωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκο-
μείο. Είναι εξαιρετικά ανώδυνη, ο ασθε-
νής περπατά ελεύθερα και επιστρέφει
αμέσως στις καθημερινές του δραστηριό-
τητες», καταλήγει ο κ. Νικολόπουλος. 

Ευάγγελος Νικολόπουλος,
αγγειοχειρουργός 

Η ζέστη κάνει κακό
και στη φλεβική υγεία



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου τα γεγονό-
τα θα αρχίσουν να σας φέρνουν εκνευρισμό
και ίσως θα πρέπει να κάνετε κάποιες πολύ
έξυπνες κινήσεις, ώστε να μη χάσετε το δί-
κιο σας. Από την άλλη, εσείς του πρώτου δε-
καημέρου θα συνεχίσετε να νιώθετε υπε-
ροχή και να μη σας αγγίζουν οι δυσκολίες.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους οι συζητήσεις θα
αποτελέσουν σήμερα έναν πολύ σημαντικό
παράγοντα σε κάποιες αποφάσεις σας. Βέ-
βαια, κάτι θα σας προκαλέσει εκνευρισμό
και θα σας ταλαιπωρήσει, δυστυχώς, τις
επόμενες μέρες. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους του τρίτου δεκαη-
μέρου κάποια θέματα θα δημιουργήσουν
εντάσεις και αμφιβολίες σχετικά με αγα-
πημένο σας πρόσωπο. Είναι η στιγμή της
διεκδίκησης και μάλλον όλο αυτό θα σας
κουράσει ψυχικά και σωματικά.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο συνεχίζει να
σας δημιουργεί αρκετές και έντονες αλλα-
γές και καινούργια δεδομένα. Βέβαια, σή-
μερα οι του τρίτου δεκαημέρου θα αντιμε-
τωπίσετε μια αρκετά έντονη κατάσταση,
που μπορεί να αφορά τις επαγγελματικές
σας δραστηριότητες.

Λέων
(23/7-22/8)
Εσάς τους Λέοντες ο μήνας σάς αφήνει με
κάπως έντονες καταστάσεις. Είναι μια αρ-
κετά έκρυθμη στιγμή, που αφορά τον επαγ-
γελματικό σας τομέα, την υγεία σας, αλλά
και τις σχέσεις σας με πρόσωπα που βρί-
σκονται μακριά σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Κάτι θα σας ενοχλήσει, που αφορά τις σχέ-
σεις σας, με κάποια πρόσωπα που μοιράζε-
στε μαζί τους τα χρήματα ή τα συναισθήμα-
τά σας. Μια οικονομική συμφωνία, πληρω-
μή ή αγορά ίσως να σας προβληματίσει αρ-
κετά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Απαιτητική μέρα η τελευταία του Ιουνίου,
όταν μάλιστα ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο
του ζωδίου σας. Είναι αρκετά πολύπλοκο
για εσάς να πρέπει να κρατήσετε την αυτο-
κυριαρχία σας, όταν σας πιέζουν πρόσωπα
και καταστάσεις.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εσάς του τρίτου δεκαημέρου κάποιες συ-
ζητήσεις θα σας εκνευρίσουν, όταν μάλι-
στα αφορούν επαγγελματικές σας σχέ-
σεις. Κάτι που επίσης θα πρέπει να προσέ-
ξετε είναι θέματα της υγείας σας, που θα
προκύψουν, ή μια έντονη υπερκόπωση.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν και έχετε πολύ καλή διάθεση γενικότερα
αυτές τις μέρες, να είστε περισσότερο προ-
σεκτικοί με τις επιλογές σας, με τα πρόσω-
πα που μοιράζεστε τα συναισθήματά σας,
αλλά και με το πορτοφόλι σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε ένα
έντονο τριήμερο, με εντάσεις, παράπονα και
ζήλιες. Κάπου νιώθετε ότι σας έχουν προ-
δώσει, αλλά μάλλον αγνοήσατε και εσείς τα
σημάδια όταν σας είχαν δοθεί κατά το πα-
ρελθόν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για κάποιον λόγο θέλετε να απαλλαχθείτε
από την ένταση που έχετε μαζέψει όλες αυ-
τές τις μέρες. Έτσι, θα βρείτε τον τρόπο να
εκτονωθείτε, όταν μάλιστα γνωρίζετε πολύ
καλά ότι οι εντάσεις μέχρι τώρα σας έχουν
στοιχίσει ακριβά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πολλά συμβαίνουν γύρω σας, αλλά για κά-
ποιον λόγο έχετε μια πολύ καλή σχέση με το
θετικό των καταστάσεων. Το μόνο που θεω-
ρώ ότι πρέπει να προσέξετε αυτές τις μέρες
είναι οι απώλειες που θα έχει το πορτοφόλι
σας.
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Hτελευταία μέρα του Ιουνίου έχει τον απόηχο της
χθεσινής Νέας Σελήνης, που η πορεία της συνεχίζει
να βρίσκεται στο ζώδιο του Καρκίνου και να μας
βάζει ουσιαστικά στο καλοκαιρινό κλίμα. Βέβαια,

από αύριο θα μας απασχολήσουν κάποιες έντονες και
ανατρεπτικές καταστάσεις, όπου πολύ πιθανόν και σήμερα
για τους Κριούς και Αιγόκερους, του τρίτου δεκαημέρου, τα
γεγονότα θα έχουν ανατροπές και δυσκολίες.



«Ε
άν, όπως είναι πιθανό, ο πόλε-
μος συνεχιστεί και οι προμή-
θειες από τη Ρωσία και την Ου-
κρανία είναι περιορισμένες,

εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι
θα βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. Πολιτικές
αναταραχές θα προκληθούν, παιδιά θα δουν
την ανάπτυξή τους να καθυστερεί και άνθρω-
ποι θα λιμοκτονούν», προειδοποίησε πρόσφα-
τα σε δραματικούς τόνους ο «Economist».

Δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι στο παραπάνω
«κάδρο» των επερχόμενων δεινών θα προστε-
θούν πολύ σύντομα και οι ελλείψεις στην ενέρ-
γεια. Η αδυναμία της ΕΕ να επιβάλει πλαφόν
στην τιμή πώλησης του φυσικού αερίου από τη
Ρωσία είναι προφανές ότι θα μετακυλίσει την
αδήριτη ανάγκη για πλαφόν στα νοικοκυριά. 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ευρώπη πρέπει να
ετοιμάζεται ταχύτατα για δύσκολες καταστά-
σεις. Πρωτόγνωρες και αδιανόητες μέχρι πριν
ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. 

Αυτός, πιθανότατα, είναι πλέον ο βασικός
στόχος του Ρώσου προέδρου Πούτιν. Να δοκι-
μάσει τα όρια και τις αντοχές των Ευρωπαίων. 

Και θα τα δοκιμάσει σκληρά. Στερώντας από
τους λαούς την πρόσβαση στη θέρμανση, στον
φωτισμό, σε κάθε πηγή ενέργειας. Γυρίζοντας
τους λαούς της ΕΕ σε παλιά, πέτρινα χρόνια,
όπου τα βασικά, για τα οποία πάλεψαν για αι-
ώνες, δεν ήταν καν διασφαλισμένα.

Προφανώς, η Ευρώπη επέδειξε όλα τα τε-
λευταία χρόνια αργά ανακλαστικά στην εκπό-

νηση μιας στέρεης ενεργειακής πολιτικής που
θα την απεγκλωβίσει από τη ρωσική εξάρτηση.
Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει
ότι ευθύνεται για την ένδεια, την ανέχεια και
την ταλαιπωρία που θα υποστούν οι λαοί της
από τη ρωσική εισβολή. 

Ο Πούτιν ήταν αυτός που εισέβαλε στην Ου-
κρανία, καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου,
εθνικής κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου. Αυ-
τός επέλεξε να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας,
όχι οι Ευρωπαίοι. Οι τελευταίοι έκαναν το αυ-
τονόητο: Όρθωσαν το ανάστημα στις αναθεω-
ρητικές του βλέψεις και υπερασπίστηκαν το
δικαίωμα των Ουκρανών να διαβιούν ελεύθε-
ρα στη χώρα τους. 

Αυτό θα πρέπει να γίνει κτήμα των ευρωπαϊ-
κών λαών. Γιατί η φτώχεια φέρνει γκρίνια και η
γκρίνια άκρα και ακρότητες. Και αν η ούτως ή
άλλως εύθραυστη ευρωπαϊκή ενότητα διαρρα-
γεί πλήρως, αν η αξία της Δημοκρατίας υπο-
χωρήσει υπό το βάρος της ανάγκης επιβίωσης,
τότε οι πληγές που θα ανοίξουν θα είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να κλείσουν, αν και όποτε τε-
λειώσει αυτός ο πόλεμος και οι τραγικές του
συνέπειες. 

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να
ορθώσουν «τείχος» προστασίας των λαών
τους από τη ρωσική προπαγάνδα. Έτσι μόνο
θα μπορέσουν να διασφαλίσουν την ενότη-
τα της ΕΕ και τη σταθερότητα στη Γηραιά
Ήπειρο. Οφείλουν να ανακαλύψουν τρό-
πους για να ανακουφίσουν τους λαούς από

τη μάστιγα της ακρίβειας και των ελλείψεων
στην ενέργεια. 

Η πρόκληση είναι μεγάλη. Για την ακρίβεια,
η μεγαλύτερη από όσες προέκυψαν από το τέ-
λος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Πί-
σω από τη μάστιγα της ακρίβειας υποκρύπτε-
ται ο κίνδυνος να κατακερματιστεί η ΕΕ και
μαζί της όλες οι αξίες και τα ιδανικά που υπη-
ρετεί.

Και αυτό, θα είναι πραγματική τραγωδία.
ΥΓ.: Ειρήσθω εν παρόδω, ίσως έρχεται η ώρα

που πρέπει η Ευρώπη να ανοίξει και τον φάκε-
λο της ενεργειακής εξάρτησης της Γερμανίας
από τη Ρωσία. Φυσικά, αν γίνει αυτό, τότε εν-
δεχομένως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να κλυ-
δωνιστεί περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά, δεν
είναι δυνατόν οι ευρωπαϊκοί λαοί στο σύνολό
τους να πληρώνουν τις βαριές συνέπειες της
ενεργειακής κρίσης και ο Πούτιν, αμέριμνος,
αγέρωχος, «καβάλα στ’ άλογό του», να κουνά
το δάκτυλο στους Ευρωπαίους, και όλοι να
υποθέτουν, αλλά να μην μπορούν να στοιχει-
οθετήσουν, τα υπόγεια οικονομικά συμφέρον-
τα με γερμανικά κέντρα εξουσίας. 

Προφανώς, είναι προς το συμφέρον όλων η
γερμανική οικονομία να παραμείνει όρθια,
γιατί αν λαβωθεί σοβαρά, ο αντίκτυπος θα είναι
ευρύτερος. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί
σήμερα να ζητά ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από
εκείνους στους οποίους μέχρι χθες κουνούσε
το δάκτυλο και να μην παραδέχεται τις δικές
της ευθύνες…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη
πρόκληση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Αν η ούτως ή
άλλως εύθραυστη
ευρωπαϊκή 
ενότητα 
διαρραγεί 
πλήρως, 
οι πληγές που 
θα ανοίξουν 
θα είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο 
να κλείσουν, 
αν και όποτε 
τελειώσει αυτός
ο πόλεμος


