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Πες, πες, μέχρι 
και οι Γερμανοί

αλλάζουν 

Ποιος δεν 
καταλαβαίνει ότι 

είμαστε σε πόλεμο;
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Α
ς επιχειρήσουμε μέσω μιας σειράς επαγωγι-
κών συλλογισμών μια αποτύπωση του τι συμ-
βαίνει διεθνώς αυτές τις ημέρες, για να οδη-
γηθούμε σε κάποια συμπεράσματα που μπο-

ρεί να φανούν χρήσιμα στο μέλλον. 
Οι ΗΠΑ, ηγέτιδα δύναμη του δυτικού κόσμου, «πολε-

μούν» σε δύο μέτωπα: το ένα στην Ευρώπη, όπου έχουν
αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποστολή
αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, ώστε να «αντέξει» εν
όπλοις απέναντι στη Ρωσία, αλλά και τον συντονισμό της
αμυντικής βοήθειας των υπόλοιπων συμμάχων στους
Ουκρανούς, και το άλλο πιο κοντά τους, στον Ειρηνικό
και τη Νοτιοανατολική Ασία, έχοντας απέναντί τους την
Κίνα σε ένα λεκτικό blame game προσώρας με αφορμή
την επιθετικότητα του Πεκίνου έναντι της Ταϊβάν. Στη μια
περίπτωση η Μόσχα έχει τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη
αλλά και πρόσφατα πως η συνεχής αποστολή πυραύλων
στο Κίεβο ισούται με «λάδι στη φωτιά» και με μαθηματι-
κή ακρίβεια αυτό κάποια στιγμή θα επιφέρει σύγκρουση

ανάμεσα στις δύο δυνάμεις. Η Ουάσιγκτον χρειάστηκε με
επίσημη παρέμβαση να καθησυχάσει τους φόβους της
Μόσχας πως οι αμερικανικοί πύραυλοι δεν θα πλήξουν
ρωσικό έδαφος. Στη δεύτερη περίπτωση, η Κίνα συντη-
ρεί το πολεμικό κλίμα, στον απόηχο της επίσκεψης και
των δηλώσεων Μπάιντεν πως οι ΗΠΑ θα σταθούν στο
πλευρό της Ταϊπέι, αν το Πεκίνο επιχειρήσει στρατιωτική
εισβολή. Οι Κινέζοι ανεβάζουν το επίπεδο των στρατιωτι-
κών γυμνασίων στον εναέριο χώρο και τη θαλάσσια πε-
ριοχή γύρω από την Ταϊβάν, σηκώνοντας το γάντι του
Αμερικανού προέδρου. 

Στις παραπάνω ανοιχτές προκλήσεις των ΗΠΑ από
δύο υπολογίσιμους αντιπάλους στο παιχνίδι της γεω-
πολιτικής επιρροής, κανείς δεν μπορεί να προδιαγρά-
ψει πως δεν θα προστεθεί και κάποια ακόμα. Κανείς
δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως δεν θα εμφανιστεί
ένα κράτος, μια συμμαχία κρατών, μια διεθνής οργά-
νωση με κοινό υπόβαθρο, για παράδειγμα, μια νέα ορ-
γάνωση θρησκευτικού φονταμενταλισμού στα χνάρια

του ISIS, που θα διαβλέψει περιθώριο οφέλους από
αυτήν την κατάσταση. 

Η ρωσοουκρανική σύγκρουση ανέδειξε τη σημασία
του ΝΑΤΟ και τη συμπαγή στάση της Δύσης απέναντι σε
μια χώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Θεωρητικά,
κανείς νατοϊκός στρατιώτης δεν έχει ρίξει ούτε «μπατα-
ριά» σε αυτό που συμβαίνει στα ανατολικά της ηπείρου,
όμως όλοι γνωρίζουν πως η Συμμαχία είναι εκεί, άγρυ-
πνη και παρακολουθεί. Μπορεί αυτό που δεν έχει συμβεί
μέχρι τώρα στην Ουκρανία να συμβεί κάποια στιγμή στο
μέλλον ή να συμβεί σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη,
οπουδήποτε κάποιος ή κάποιοι αποφασίσουν να συμπα-
ραταχθούν με τη Ρωσία ή με την Κίνα ή και με το Ιράν, που
βάσει και της δικής μας εμπειρίας από το ρεσάλτο στα ελ-
ληνόκτητα πλοία ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη. Γιατί
το μονοπάτι δείχνει μια επιστροφή στο διπολικό σύστημα
στη γεωπολιτική, με ένα δίπολο Δύση - αντι-Δύση χοντρά
χοντρά. Και τα σημάδια δείχνουν ότι έχουμε πάρει βήμα-
τα για κάτι τέτοιο. 
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Π
υκνός σε γεγονότα και συναντήσεις,

που θα φέρουν ενώπιος ενωπίω Αθή-

να και Άγκυρα, αναμένεται ο πρώτος

μήνας του καλοκαιριού ενόσω αυξά-

νεται υπέρμετρα η τουρκική επιθετικότητα. Αλλιώς

ανέμεναν στο Μέγαρο Μαξίμου το πρώτο free

Covid, κατ’ ουσίαν, καλοκαίρι ύστερα από το 2019.

Και αυτό γιατί η αιφνίδια κλιμάκωση της τουρκικής

επιθετικότητας μέσω ενός νέου γύρου έξαρσης

του αναθεωρητισμού της ηγεσίας της γείτονος

αποτελεί έναν αρνητικό σε κάθε περίπτωση αντιπε-

ρισπασμό από τις εξαιρετικά ευοίωνες εκτιμήσεις

για μια τουριστική σεζόν που θα μνημονεύεται τα

επόμενα χρόνια ως σημείο αναφοράς, πάντα σύμ-

φωνα με τις έως τώρα ενδείξεις από τις κρατήσεις,

τις αφίξεις και τα έσοδα.

Στην Αθήνα έχει ήδη ενεργοποιηθεί το δίπτυχο

της ελληνικής αντίδρασης: «ενίσχυση της αποτρε-

πτικής ισχύος - κινητοποίηση δικτύου συμμάχων

και εταίρων μέσω της διεθνοποίησης της τουρκικής

επιθετικότητας». Στο φόντο των συμφωνιών με

ΗΠΑ και Γαλλία για την προμήθεια των μαχητικών

5ης γενιάς F-35, την ένταξη των μαχητικών Rafale

στον στόλο της Πολεμικής μας Αεροπορίας αλλά και

την αγορά των φρεγατών Belharra, η συμφωνία με

το Βερολίνο για την αντικατάσταση των ανατολικο-

γερμανικής προέλευσης αρμάτων μάχης με τα νέα

γερμανικά τύπου Marder, όπως προέκυψε μετά τη

συνάντηση Μητσοτάκη - Σολτς στις Βρυξέλλες,

μαρτυρά τη συνεχιζόμενη επιδίωξη της κυβέρνη-

σης να θωρακίσει την εθνική άμυνα, καθιστώντας

εξαιρετικά κοστοβόρα και εντέλει οδυνηρή την

όποια σκέψη για καταπάτηση της κυριαρχίας και

των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Την ίδια ώρα, οι έντονα υποστηρικτικές για τα ελ-

ληνικά χρώματα δηλώσεις του Γάλλου προέδρου

Εμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της έκτακτης Συ-

νόδου Κορυφής προχθές στις Βρυξέλλες συμβολί-

ζουν ότι οι νέοι τουρκικοί λεονταρισμοί αποξενώ-

νουν την Άγκυρα από τη δυτική οπτική των γεωπο-

λιτικών ανακατατάξεων στο φόντο του Ουκρανικού.

Νωρίτερα ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε ξεκαθα-

ρίσει προς τους εταίρους μας ότι η Ελλάδα δεν θα

δεχτεί εκβιασμούς και θα υπερασπιστεί χωρίς εκ-

πτώσεις την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δι-

καιώματα, ενημερώνοντάς τους για την έξαρση της

τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο. Κατά τη συ-

νάντησή του εξάλλου με τον Γερμανό καγκελάριο

Όλαφ Σολτς είχε φροντίσει να φέρει προ των ευθυ-

νών του το Βερολίνο, επισημαίνοντας με νόημα ότι

εν μέσω κλιμάκωσης της τουρκικής επιθετικότητας

δεν νοούνται ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε Ελλάδα

και Τουρκία, όπως αυτές υπονοήθηκαν με σαφή-

νεια στις δηλώσεις της εκπροσώπου της γερμανι-

κής κυβέρνησης. Γίνεται αντιληπτό ότι οι ψύχραι-

μες και επίμονες κινήσεις του Έλληνα πρωθυπουρ-

γού έχουν βυθίσει το αφήγημα της «Γαλάζιας Πα-

τρίδας» του Ερντογάν.

Οι επόμενες κινήσεις σε ΕΕ και ΝΑΤΟ
Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν στην «Politi-

cal» ότι η Αθήνα δεν θα μπει σε έναν ιδιότυπο αντα-

γωνισμό εμπρηστικών δηλώσεων με την Άγκυρα.

«Δεν παρασυρόμαστε από την έξαρση της τουρκι-

κής ρητορικής, ωστόσο δεν θα αφήνουμε και τίπο-

τε αναπάντητο. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμα-

στε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώμα-

τα», σημειώνουν ανώτεροι κυβερνητικοί παράγον-

τες και εξηγούν πως η Ελλάδα δεν είναι εκείνη που

κλείνει την πόρτα του διαλόγου, επικαλούμενοι την

προαναγγελία Ερντογάν περί «απενεργοποίησης»

του θεσμού του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργα-

σίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Είναι σαφές πλέον ότι η Αθήνα δρομολογεί μια

εκστρατεία «αφύπνισης» εταίρων και συμμάχων,

αρχής γενομένης από την επικείμενη τακτική Σύ-

νοδο Κορυφής στις 23 και 24 Ιουνίου στις Βρυξέλ-

λες. Στις επόμενες εβδομάδες ο πρωθυπουργός

αναμένεται να έχει παρασκηνιακές επαφές με τη

θεσμική ηγεσία της Ένωσης αλλά και Ευρωπαίους

ηγέτες, ώστε το ζήτημα της τουρκικής επιθετικότη-

τας να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της Συνόδου

αλλά και να υπάρξει ρητή αναφορά στο κείμενο

συμπερασμάτων, η οποία θα «πατά» στο ιστορικό

της πιθανότητας των κυρώσεων κατά της Τουρκίας

με την υπόμνηση της λεγόμενης διπλής προσέγγι-

σης. Σε φόρουμ πάντως ανάδειξης της άκρως επι-

ζήμιας τουρκικής στάσης αναμένεται να μετατρέ-

ψει μερικώς η Αθήνα και τη Σύνοδο Κορυφής του

ΝΑΤΟ στα τέλη του μήνα στη Μαδρίτη, παρουσία

του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν αλλά και

του Ταγίπ Ερντογάν. Κυβερνητικές πηγές εξηγούν

πως το διεθνές σκηνικό δεν είναι το ίδιο με το κα-

λοκαίρι του 2020. Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά

και η αντιπαράθεση Δύσης - Ρωσίας δεν επιτρέ-

πουν «ρωγμές» στο δυτικό στρατόπεδο, κάτι που

προκαλεί με τη στάση του επιτήδειου ουδέτερου η

Άγκυρα αρνούμενη να ευθυγραμμιστεί με τις κυ-

ρώσεις κατά του Πούτιν. Ταυτόχρονα, η εχθρική

συμπεριφορά, που υιοθετεί στο Αιγαίο, διαμορφώ-

νει μια αχρείαστη και επικίνδυνη εστία έντασης,

προκαλώντας αστάθεια στη νοτιοανατολική πτέρυ-

γα της Συμμαχίας, εξέλιξη που πλήττει μεταξύ άλ-

λων και τα αμερικανικά συμφέροντα στην ευρύτε-

ρη περιοχή. Με ενδιαφέρον εξάλλου αναμένεται

σε ποιο επίπεδο θα επιλέξει η Άγκυρα να εκπρο-

σωπηθεί στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών των χω-

ρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που συνέρχε-

ται στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουνίου και τις εργα-

σίες της οποίας θα ανοίξει ως αμφιτρύωνας της

«μάζωξης» ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε Κω και Ψέριμο σήμερα ο Μητσοτάκης
Επίσκεψη με υψηλούς συμβολισμούς είναι η

σημερινή του πρωθυπουργού στην Κω, που συμ-

περιλαμβάνεται στα νησιά των οποίων η κυριαρχία

αμφισβητείται μέσω ανυπόστατων και ανιστόρη-

των ισχυρισμών από το τουρκικό υπουργείο Εξω-

τερικών, αλλά και στην ακριτική Ψέριμο. Η παρου-

σία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί σηματοδοτεί,

σύμφωνα με συνεργάτες του, την αδιαπραγμάτευ-

τη βούληση της κυβέρνησης να καταδείξει πως δεν

πτοείται από τις τουρκικές απειλές και θα υπερα-

σπιστεί κάθε σπιθαμή του ελληνικού εδάφους.
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mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Πώς οι νέοι τουρκικοί
λεονταρισμοί αποξενώνουν
την Άγκυρα από τη δυτική
οπτική των γεωπολιτικών
ανακατατάξεων

Ο «καυτός» Ιούνιος των Ελληνοτουρκικών 



Μ
ετά το «Μητσοτάκης γιοκ», ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέει «γιοκ»
και στον ελληνοτουρκικό διάλο-
γο και απειλεί να κλείσει όλους

τους διαύλους επικοινωνίας των δύο χωρών. 

Σε ένα ακόμη κρεσέντο προκλητικότητας,
με ξεκάθαρη στόχευση στο εσωτερικό, όπου
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κατάρρευση του
κυβερνητικού συνασπισμού, ο Τούρκος πρό-
εδρος ξεκαθάρισε πως οι διμερείς συνομι-
λίες διακόπτονται μέχρι η Ελλάδα να «διορ-
θώσει τα λάθη της». 

«Δεν θα επαναληφθούν οι συνομιλίες με
την ελληνική πλευρά, αν δεν ενεργήσει σο-
βαρά και ειλικρινά», είπε ο Ερντογάν απευ-
θυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα
του κόμματός του, δυναμιτίζοντας το ήδη
βεβαρυμένο κλίμα στις σχέσεις των δύο
πλευρών. Πρόγευση για τη στάση της Άγκυ-
ρας είχε δώσει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
ανακοινώνοντας πως διακόπτονται οι συνο-
μιλίες στο Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής
Συνεργασίας.

Οι δύο πλευρές διατηρούσαν μέχρι τώρα
αρκετά κανάλια επικοινωνίας, τα οποία φαί-
νεται να έχουν «παγώσει». Μετά το μπαράζ
των τουρκικών υπερπτήσεων στα τέλη
Απριλίου, η Αθήνα είχε ξεκαθαρίσει ότι υπό
αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να συζη-
τάμε για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύ-
νης, ενώ σχετικά με τις Διερευνητικές Επα-
φές, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ξε-
καθαρίζουν ότι εναπόκειται στην τουρκική
πλευρά να αποστείλει πρόσκληση, αφού την
προηγούμενη φορά, τον Οκτώβριο του 2021,

οι δύο αντιπροσωπείες είχαν συναντηθεί
στην Αθήνα.

Άγνωστο παραμένει αν και σε τι επίπεδο
θα εκπροσωπηθεί η Τουρκία στη Σύνοδο Κο-
ρυφής των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσα-
λονίκη στις 10 Ιουνίου. Η ελληνική πλευρά
έχει αποστείλει τη σχετική πρόσκληση, αλλά
προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση από
την Άγκυρα.

Οι λεονταρισμοί Ερντογάν, πάντως, δεν πε-
ριορίστηκαν στον ελληνοτουρκικό διάλογο.
Υποστήριξε ότι κακώς το ΝΑΤΟ επέτρεψε την
επιστροφή της Ελλάδας στη Συμμαχία, ενώ
για μία ακόμη φορά φανέρωσε τον εκνευρι-
σμό του για την επίσκεψη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην Ουάσιγκτον και την ενίσχυση

της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα.
«Είναι το ελληνοκυπριακό λόμπι στις ΗΠΑ
και μιλάνε εναντίον μας στο Κογκρέσο.
Έχουμε κουραστεί μαζί τους», είπε ο Ερντο-
γάν. Στο παραλήρημά του, ο Τούρκος πρό-
εδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Ελ-
λάδας, βάζοντας στο στόχαστρο την ενίσχυ-
ση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. «Ση-
κώνετε και μας δείχνετε τα αεροπλάνα σας
κάθε τόσο. Τι κάνετε; Συνέλθετε. Δεν μαθαί-
νετε από την ιστορία; Και μετά κλαψουρίζετε.
Μην προσπαθήσετε να χορέψετε με την
Τουρκία, θα κουραστείτε και θα μείνετε στον
δρόμο», είπε.

Οι προκλήσεις Ερντογάν έφτασαν μέχρι
την Αγία Σοφία, με τον Τούρκο πρόεδρο να
ισχυρίζεται ότι «έκλεισε μια πληγή» καθώς

αποκαταστάθηκε η ταυτότητά της ύστερα
από 84 χρόνια. «Η Αγία Σοφία πήρε και πάλι
τη θέση της στον πολιτισμό μας ως λάβαρο
που υψώνεται στην καρδιά της Κωνσταντι-
νούπολης», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, που είναι
πλέον σαφές πως παίζει όλα τα χαρτιά του
ενόψει των τουρκικών εκλογών. 

«Δεν παρασυρόμαστε από την έξαρση της
τουρκικής ρητορικής, ούτε από την έξαρση
των προκλητικών ενεργειών», σημείωσε ο
εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, τονίζοντας ότι η
Ελλάδα αντιδρά πάντα με ψυχραιμία, χωρίς
να αφήνει τίποτα αναπάντητο, ενώ ξεκαθάρι-
σε πως «θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε
τα εθνικά μας συμφέροντα». Ο κ. Παπαϊωάν-
νου αναφέρθηκε και στα μηνύματα που εξέ-
πεμψε η ελληνική πλευρά με αφορμή την πε-
ριοδεία του Νίκου Δένδια στα Δυτικά Βαλκά-
νια και τόνισε ότι για την Αθήνα «οποιαδήπο-
τε αλλαγή συνόρων, του στάτους κβο που
υπάρχει σε αυτή την περιοχή, θα έχει κατα-
στροφικές συνέπειες τόσο στην περιοχή όσο
και ευρύτερα», απαντώντας έτσι στις αναθε-
ωρητικές κορόνες της Άγκυρας. 

Τον Ταγίπ Ερντογάν, πάντως, αδειάζει και η
τουρκική αντιπολίτευση. Η διακήρυξη που
υπογράφουν έξι κόμματα κάνει λόγο για «τυ-
χοδιωκτική ρητορική» και «πολιτικές που θα
προκαλέσουν αλλαγή της ισορροπίας δυνά-
μεων εναντίον της Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο και το Αιγαίο, και θα βλάψουν τις
πολυδιάστατες ανάγκες της εξωτερικής πο-
λιτικής της Τουρκίας». 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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«Γιοκ» και στην επικοινωνία από Ερντογάν 

Ο Τούρκος πρόεδρος ενέταξε
στο παραλήρημά του 
και την Αγία Σοφία

Eυρωπαϊκό «ράπισμα» Ανδρουλάκη στον σουλτάνο
Οξύτατη κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν άσκησε ο

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συνάν-
τησης που είχε χθες στις Βρυξέλλες με τον πρό-
εδρο και βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος των Λαών (HDP), Μιθάτ Σανκάρ. «Ο κ. Ερν-
τογάν με τις επιλογές του διχάζει την τουρκική
κοινωνία με απρόβλεπτες συνέπειες και απειλεί
τη γεωπολιτική σταθερότητα της ευρύτερης πε-
ριοχής», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρό-
σθεσε στο ίδιο ύφος: «Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΕ να σταθούν με απόλυτο
τρόπο απέναντι στην αυταρχικότητα του Ερντογάν, λαμβάνον-

τας ουσιαστικά μέτρα κατά της καταπάτησης των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό και των

αναθεωρητικών κινήσεών του στην Ανατολική
Μεσόγειο, με στοχευμένες κυρώσεις εναντίον
προσώπων αλλά και την επιβολή εμπάργκο
όπλων από τα ευρωπαϊκά κράτη». Ο κ. Αν-

δρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον
Μιθάτ Σανκάρ και τον ευχαρίστησε για τον αγώ-

να που κάνει για μία δημοκρατική και ειρηνική
Τουρκία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το HDP ήταν το

μόνο κόμμα που είχε εναντιωθεί στη μετατροπή της Αγίας Σο-
φίας από μουσείο σε τζαμί. Από τη πλευρά του ο κ. Μιθάτ Σαν-

κάρ περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στο εσω-
τερικό της Τουρκίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
προσπάθειες φίμωσης που αντιμετωπίζουν από το αυταρχικό
καθεστώς του προέδρου Ερντογάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
πρώην πρόεδρος του HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς καθώς και
πολλοί άλλοι βουλευτές και εκλεγμένοι δήμαρχοι βρίσκονται
στη φυλακή, ενώ υπάρχει διαδικασία ενώπιον του Συνταγμα-
τικού Δικαστηρίου για την πλήρη απαγόρευση του κόμματος.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής ο κ.
Ανδρουλάκης είχε και μια σύντομη συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Αντ. Αντωνόπουλος
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στον Σωτήρη Πίκουλα

Ο
βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθή-
νας της Νέας Δημοκρατίας Δημή-
τρης Καιρίδης μιλάει στην «Politi-
cal» για τον Ερντογάν, το ΝΑΤΟ,

την Ευρώπη, τις ίσες αποστάσεις της Γερμα-
νίας αλλά και για τα κρίσιμα θέματα της
ενεργειακής κρίσης και των μέτρων στήρι-
ξης, των εκλογών και του πιθανολογούμε-
νου ανασχηματισμού της κυβέρνησης. 

Πώς σχολιάζετε τις πρόσφατες απαξιω-
τικές δηλώσεις Ερντογάν κατά του Έλ-
ληνα πρωθυπουργού; Θα πρέπει να πε-
ριμένουμε πλέον ένα θερμό καλοκαίρι
στο Αιγαίο;
Δυστυχώς ο πρόεδρος Ερντογάν αρέ-

σκεται στις προσωπικές επιθέσεις και προ-
σβολές. Το έχει κάνει πολλές φορές στο
παρελθόν σε βάρος πολλών ηγετών. Του
Μακρόν, της Μέρκελ, του Νετανιάχου, του
Σαουδάραβα διαδόχου. Για να ανασκευά-
σει στη συνέχεια. Είναι μέρος μιας ευρύτε-
ρης τακτικής καθυπόταξης της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής στις προσωπικές
πολιτικές ανάγκες του προέδρου Ερντογάν
και στις εσωτερικές κομματικές σκοπιμό-
τητες ενόψει εκλογών.

Αυτό είναι που καθιστά την Τουρκία πιο
απρόβλεπτη. Όμως, ο πόλεμος στην Ου-
κρανία έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο στη
Δύση που δεν διευκολύνει την όποια σκέ-
ψη της Τουρκίας για επανάληψη του καλο-
καιριού του 2020. Κανείς δεν θέλει, ιδίως
τώρα, τη διασάλευση της ενότητας της δυ-
τικής συμμαχίας και την αποσταθεροποί-
ηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑ-
ΤΟ. Προφανώς κάθε πρόβλεψη είναι επι-
σφαλής, αλλά προς το παρόν ο Τούρκος
πρόεδρος φαίνεται πως επιδιώκει, για να

συσπειρώσει την εκλογική του βάση και να
αναπροσανατολίσει την τουρκική κοινή
γνώμη, να «εκτονώσει» την επιθετικότητά
του στους Κούρδους της Συρίας.

Η κυβέρνηση στέλνει εξοπλισμό στην
Ουκρανία με αντάλλαγμα τεθωρακι-
σμένα από τη Γερμανία με μια συμφω-
νία που ανακοίνωσε ο καγκελάριος
Σολτς. Δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση να
είχε συνεννοηθεί πριν με τις πολιτικές
δυνάμεις του τόπου; Μήπως εμπλεκό-
μαστε περισσότερο στον πόλεμο από
ό,τι θα έπρεπε;
Η Ελλάδα έχει την εμπλοκή που έχουν

όλες οι χώρες-μέλη και εταίροι μας στην
ΕΕ. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με ευθύ-
νη της επιτιθέμενης Ρωσίας, δεν μπορεί
παρά να συνεχίζεται η ευρωπαϊκή στήρι-
ξη στην Ουκρανία. Η στήριξη άπαξ είναι
σε βάθος χρόνου μη στήριξη. Η σχέση της
Ελλάδας με τη Γερμανία είναι κρίσιμη και
σημαντική. Επιδιώκουμε την όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη συμμετοχή της Γερμα-
νίας στη γεωστρατηγική αφύπνιση της
Ευρώπης. Για αυτό και επιδιώκουμε μια
αναβαθμισμένη αμυντική συνεργασία με
το Βερολίνο, που συμπληρώνει τη στρα-
τηγική των διεθνών συμμαχιών μας. Στο
πλαίσιο αυτό έγινε και η σχετική συνεν-
νόηση. Τέλος, η κυβέρνηση επιδιώκει τη
μέγιστη δυνατή συναίνεση. Η ίδια έχει το-
ποθετηθεί στο ζήτημα της αποστολής
οπλισμού στην Ουκρανία, όπως και οι
υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Όμως,
μετά την όποια διαβούλευση υπάρχει η
βασική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να
κυβερνά αναλαμβάνοντας την ευθύνη, το
κόστος και το όφελος για την πολιτική της.

Η κυβέρνηση έχει πάρει κάποια μέτρα

για την ακρίβεια και την ενεργειακή
κρίση, αλλά αυτά έχουν κριθεί από την
κοινή γνώμη ως ανεπαρκή. Τι άλλο θα
πρέπει να περιμένουμε από την κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη; Πρέπει να προχωρή-
σουμε σε μειώσεις ΦΠΑ και ΕΦΚ;
Η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα περιθώρια

στήριξης των πολιτών, ιδίως των πιο ευά-
λωτων. Όμως, έπειτα από δυο χρόνια παν-
δημίας αλλά και επιδείνωσης του διεθνούς
κλίματος, με την απότομη άνοδο των επιτο-
κίων, χρειάζονται προσοχή και σύνεση στη
δημοσιονομική διαχείριση. Προσωπικά με
ενοχλεί που συχνά η δημόσια συζήτηση για
τα θέματα αυτά εμφανίζεται εκτός θέματος
και αμέριμνη. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο για
μια χώρα σαν την Ελλάδα και με τόσο πρό-
σφατη την εμπειρία της χρεοκοπίας. Πι-
στεύω ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει να
ισορροπήσει μειώνοντας φόρους και ει-
σφορές, στηρίζοντας τα εισοδήματα των
εργαζομένων αλλά και αναβαθμίζοντας
συνεχώς το αξιόχρεο του Δημοσίου. Για
αυτό και έχει κερδίσει τον διεθνή έπαινο
και των διεθνών οργανισμών και των διε-
θνών αναλυτών και των οίκων αξιολόγη-
σης και, προπαντός, των επενδυτών.

Γίνεται τελευταία ντόρος για εκλογές το
φθινόπωρο του 2022, καθώς και για
ανασχηματισμό προκειμένου να μει-
ωθούν οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουρ-
γοί και να αξιοποιηθούν κοινοβουλευτι-
κά στελέχη. Εσείς πώς τοποθετείστε;
Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι εκλογές

θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ως
προς τη σύνθεση της κυβέρνησης, πέρα
από το προφανές ότι αυτή αποτελεί απο-
κλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού,
και μιας και με ρωτάτε, σας λέω ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει μια γόνι-

μη σύνθεση μεταξύ πολιτικών και τεχνο-
κρατών. Όντας και εγώ ο ίδιος πανεπιστη-
μιακός αλλά και μέλος της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας της ΝΔ, θεωρώ αυτήν τη σύν-
θεση απαραίτητη. Όμως, θα ήταν άδικο αν
δεν ομολογούσα ότι έχουμε «δυνατό πάγ-
κο» και πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη
που συνδυάζουν τη γνώση με την πάντα
απαραίτητη πολιτικότητα. 

Υπάρχει μια έντονη κριτική Μητσοτάκη
απέναντι στην αργοπορία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης να λάβει αποφάσεις για
τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ενώ
και η Κομισιόν πήρε ίσες αποστάσεις
για το ξέσπασμα Ερντογάν. Υπάρχει επί-
σης και μια ατολμία του ΝΑΤΟ να βά-
λει... χέρι στην Τουρκία για τα παζάρια
της σχετικά με τη Σουηδία και τη Φιν-
λανδία. Τελικά, μήπως πρέπει να επα-
νακαθορίσουμε τη στάση μας απέναντι
σε αυτούς τους θεσμούς;
Έχουμε πολλά και δικαιολογημένα πα-

ράπονα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αν-
τιευρωπαίοι. Αλλά ότι η «Ευρώπη» είναι
μια διαρκής και επίπονη διαδικασία διεκ-
δίκησης. Και ότι η επιτυχία προϋποθέτει το
σωστό αφήγημα και τον σωστό αγγελιοφό-
ρο, όπως κατεξοχήν έχει και είναι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Από κει και πέρα, οι διε-
θνείς σχέσεις δεν είναι κοινωνικές σχέσεις
και αφορούν το εθνικό συμφέρον και όχι
την εκτόνωση του θυμικού ή την εκμετάλ-
λευσή του, όπως συχνά γίνεται από διάφο-
ρους τυχοδιώκτες της πολιτικής. Η αλλο-
πρόσαλλη στάση του προέδρου Ερντογάν
εκνευρίζει τον δυτικό παράγοντα και δίνει
πρόσθετες δυνατότητες στην ελληνική δι-
πλωματική προσπάθεια. Δεν αποτελεί πα-
ράδειγμα προς μίμηση, όπως κάποιοι αρέ-
σκονται να πιστεύουν, αλλά προς αποφυγή. 

Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας 

«Η αλλοπρόσαλλη
στάση Ερντογάν 

ευνοεί την ελληνική
διπλωματία»

Δημήτρης Καιρίδης



Σ
ε μια από τις σπάνιες ομιλίες του ο
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Κα-
ραμανλής έδωσε το «παρών» στην
εκδήλωση της Πανελλαδικής Οργά-

νωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» και ανα-
φέρθηκε στις επιπτώσεις που θα έχει ο πόλε-
μος στην Ουκρανία στον γεωπολιτικό χάρτη
στην οικονομική και ενεργειακή πολιτική αλ-
λά και στον ρόλο της Τουρκίας.

Ο Κώστας Καραμανλής καταδίκασε τη ρω-
σική εισβολή, ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία
του στην περίπτωση που συνεχιστούν οι πολε-
μικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη.
«Προμηνύονται δύσκολες μέρες», υποστήρι-
ξε. Παράλληλα, άφησε αιχμές προς την ΕΕ
σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αναλάβει
πρωτοβουλίες προκειμένου να τερματιστεί ο
εφιάλτης στην Ουκρανία. «Η Ευρώπη με τις
γνωστές αδυναμίες της, την ανολοκλήρωτη
ολοκλήρωσή της, τον αυτοπεριορισμό της σε
ρόλο παθητικού θεατή στις παγκόσμιες εξελί-
ξεις καλείται να υπερβεί εαυτόν και να βρει τη
δύναμη να πρωταγωνιστήσει».

Ο πρώην πρωθυπουργός στήριξε την εξω-
τερική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση
απέναντι στην Άγκυρα, καθώς συμφώνησε με
τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μετα-
ξύ των δύο χωρών, με την εφαρμογή του Διε-
θνούς Δικαίου και τον σεβασμό των διεθνών
συνθηκών που ζητά η χώρα μας από την

Τουρκία, όπως επίσης και με την προσφυγή
στο Διεθνές Δικαστήριο για την οριοθέτηση
της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.

Ωστόσο, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε
όσους τάσσονται υπέρ της συνεκμετάλλευσης
του Αιγαίου. «Με εκπτώσεις σε θέματα εθνι-
κής κυριαρχίας δεν εξαγοράζεται η ειρήνη. Το
αντίθετο. Οι εκπτώσεις τέτοιου είδους απλώς
μεγαλώνουν τη βουλιμία και εντείνουν τις
ηγεμονικές επιδιώξεις και τον επεκτατισμό
των γειτόνων», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας
Καραμανλής.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι χάρτες της
«Γαλάζιας Πατρίδας» δεν είναι κενού περιεχο-
μένου. «Η συνολική της συμπεριφορά, η ρητο-
ρική της και η συνεχής κλιμάκωση των προ-
κλήσεων, η αμφισβήτηση του Διεθνούς Δι-
καίου και των διεθνών συνθηκών, το ίδιο το
ιδεολόγημα περί “Γαλάζιας Πατρίδας” καταδει-
κνύουν ότι η πραγματική της στόχευση είναι η
ανατροπή προς όφελός της του status quo στην

περιοχή και η επιβολή καθεστώτος ηγεμονίας
της», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Υποκριτική η στάση της Δύσης 
στο Κυπριακό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κώστας Καρα-
μανλής στο Κυπριακό, αναδεικνύοντας τη
διαφορετική αντιμετώπιση της Δύσης απέ-
ναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σε
σχέση με την επίθεση της Τουρκίας στην Κύ-
προ το 1974 και τις προκλήσεις που συνεχίζει
η Άγκυρα, η οποία ζητά την ίση μοίρα θύματος
και θύτη: «Αυτή η κατάφωρα υποκριτική
αναντιστοιχία εκθέτει σοβαρά όσους ομνύουν
ότι μάχονται υπέρ αξιών και αρχών και εγείρει
την υποψία ότι η επιλεκτικότητα στις ευαισθη-
σίες υπαγορεύεται όχι από αρχές αλλά από
γεωπολιτικές επιδιώξεις. Εκ των πραγμάτων,
έτσι αποδυναμώνεται η πολιτική, δικαιική και
ηθική υπεροχή του αφηγήματος της Δύσης».

Επίσης, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του

για τις εξελίξεις που ενδεχομένως να υπάρ-
ξουν στα Δυτικά Βαλκάνια με αφορμή τον πό-
λεμο στην Ουκρανία, κάνοντας μια σύντομη
αναφορά στις αιματηρές συγκρούσεις που
υπήρξαν στο παρελθόν αλλά και στις ανοιχτές
πληγές του γιουγκοσλαβικού εμφυλίου. «Η δι-
αιώνιση του Ουκρανικού μπορεί να θεωρηθεί
ευκαιρία για την εκδήλωση αποσχιστικών τά-
σεων, συγκρούσεων, ακόμη και αλλαγής συ-
νόρων», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής.

Εθνική ενότητα 
Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη

να υπάρξουν εθνική ομοψυχία και ενότητα,
που «επιβάλλουν συνεχή και συνεπή υπερά-
σπιση της εθνικής στρατηγικής από όλους
μας». Παράλληλα, σημείωσε πως «τα δύσκολα
είναι μπροστά μας», επισημαίνοντας ότι ο δρό-
μος δεν είναι εύκολος και θα πρέπει να είμαστε
αποφασισμένοι: «Σε τελική ανάλυση, ασχέτως
επιμέρους απόψεων, όλες και όλοι την ίδια γα-
λανόλευκη φανέλα φοράμε!». Ο Κώστας Κα-
ραμανλής έκλεισε την ομιλία του με μια φράση
του Σαρλ Ντε Γκωλ. «Πατριωτισμός είναι όταν η
αγάπη για τον λαό σου έρχεται πρώτη. Εθνικι-
σμός όταν το μίσος για άλλους έρχεται πρώτο»,
είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Εμείς δεν
μισούμε κανέναν. Αγαπάμε όμως την πατρίδα
και τους ανθρώπους της».
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του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Ο πρώην πρωθυπουργός
έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα 
σε όσους τάσσονται υπέρ της
συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου

Ποιοι έδωσαν το «παρών» 
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα παραβρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπου-
λος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και αρκετοί υπουργοί όπως οι Κώστας
Καραμανλής, Νίκος Δένδιας, Χρήστος Σταϊκούρας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Κώστας
Σκρέκας, Κωστής Χατζηδάκης, Βασίλης Κικίλιας και ο αναπληρωτής υπουργός Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης. Επίσης, οι υφυπουργοί Γιώργος Καραγιάννης, Λευτέρης Οικονόμου,
Σοφία Βούλτεψη αλλά και πολλοί βουλευτές και ευρωβουλευτές, ανάμεσα στους οποί-
ους διακρίναμε την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Γιώργο Κουμουτσάκο, την Ελίζα Βόζεμ-
περγκ, τον Χρήστο Κέλλα και τον Ευριπίδη Στυλιανίδη. Παρόντες επίσης ήταν ο Αχιλλέ-
ας Καραμανλής, ο Πέτρος Μολυβιάτης, ο Γιάννης Βαλινάκης, ο Γιώργος Αλογοσκούφης
και ο Γιάννης Παπαθανασίου. Ο πρώην πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
καταχειροκροτήθηκε αρκετές φορές, κυρίως όταν αναφέρθηκε στα Ελληνοτουρκικά.

ΣΤHΡΙΞΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛH ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΗΣ ΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ 

«Με εκπτώσεις 
στα κυριαρχικά 
δικαιώματα 
δεν εξασφαλίζεται η ειρήνη»
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Στην τράτα Σίμος και Σοφία 
Σίμος Κεδίκογλου και Σοφία Ζαχαράκη βρέ-
θηκαν προχθές στην Ερέτρια για να εγκαινιά-
σουν τη νέα μορφή εναλλακτικού τουρισμού,
τον αλιευτικό τουρισμό, που
σε άλλες χώρες είναι ιδι-
αίτερα διαδεδομένος.
Τα δύο υπουργικά στε-
λέχη μπήκαν, μάλι-
στα, σε τράτα και πή-
γαν βόλτα για να εξετά-
σουν την εκπαίδευση
των ψαράδων στον νέο
αυτό τομέα. Η Σοφία
Ζαχαράκη έδειξε ότι
κατέχει τον χειρισμό
τέτοιων σκαφών. Τώ-
ρα, μη με ρωτήσετε εάν
έπιασε και ψάρια… Αυτό
που ξέρω να σας πω είναι ότι φά-
γανε φρέσκο ψαράκι και καλαμαράκι σε
εστιατόριο στην παραλία της Ερέτριας… 

Τουρκικό παζάρι 
Άκρως διδακτική ήταν η συνομιλία που είχε
ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλ-
τιάδης Βαρβιτσιώτης με ομολόγους
του από Φινλανδία, Ιρλαν-
δία, Πορτογαλία, Ισπα-
νία και Ιταλία στο πε-
ριθώριο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου
παρουσία του πρωθυ-
πουργού. Εκεί, στο πη-
γαδάκι με τους άλλους
υπουργούς, η Φινλανδή
υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τάιτι
Τουπουράινεν εξηγούσε πόσο άβολα έχει αι-
σθανθεί από τις απαιτήσεις που προβάλλουν
οι Τούρκοι, προκειμένου η Τουρκία να συμ-
φωνήσει στην ένταξη της Φινλανδίας στο
ΝΑΤΟ. Τότε ο Βαρβιτσιώτης τούς επισήμανε
με νόημα, «τώρα καταλαβαίνετε και εσείς τι
σημαίνει τουρκικό παζάρι, διότι εμείς το
ζούμε συνέχεια…».

Στο στέκι «Το Όμορφο» στο Κολωνάκι, όπου εδώ και 80
χρόνια σερβίρεται κοκκινιστό με πιπεριές Φλωρίνης και κο-
τόπουλο με κριθαράκι, έτρωγαν και συζητούσαν δύο σημαί-
νοντα πρόσωπα της αθηναϊκής κοινωνίας, ο μεγαλοδημο-
σιογράφος και διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξης Πα-
παχελάς με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό. Τι μπορεί
να έλεγαν οι δύο μεγαλοπαράγοντες, άραγε; Ενδιαφέρεται
για τις πολεοδομίες και για το ποσοστό των μηχανικών στα
φωτοβολταϊκά ο κ. Παπαχελάς ή μήπως ήθελε να μάθει ντεσού
από το 5ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών; Το Μαξίμου είχε γνώση για τη
συνάντηση;

Νέο κρίσιμο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ μέχρι 15 Ιουνίου 
Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν καταλαβαίνουν από φημο-

λογίες ανασχηματισμού και εκλογολογίες. Έχουν ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα,
καθώς θα πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να στείλουν στην Κομισιόν
τη νομοθετική ρύθμιση για το πλαφόν στη χονδρική του ρεύματος που θα
ορίζει τα ανώτατα όρια αποζημίωσης. Από την επίτροπο Κάντρι Σίμσον
έχουν πάρει ένα πρώτο «οκέι», αλλά θέλουν το πράσινο φως για τη νομοθετι-
κή ρύθμιση που θα έρθει αργότερα στη Βουλή. Παράλληλα, το νομικό επιτελείο
και το επιστημονικό προσωπικό του υπουργού Σκρέκα έχουν πέσει πάνω στο νέο νομοσχέδιο που
θα έρθει μέχρι τις 15 Ιουνίου και θα επιταχύνει το πλαίσιο εγκατάστασης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, καθώς και τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Πλέον, από πέντε χρόνια που
ήταν παλαιότερα τώρα σε 14 μήνες το κάθε πρότζεκτ θα παίρνει άδεια. Μεγάλη και σημαντική αλ-
λαγή. Επίσης, σε κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, στις ΑΠΕ θα μπορεί να υπάρχει και «αποθήκη» ενέρ-
γειας στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ. Με άλλα λόγια, το επιτελείο Σκρέκα τρέχει και δεν φτάνει…  

Πετυχημένα περάσματα Άδωνι 
Προχθές στη λαϊκή αγορά Νέας Φιλαδέλφειας κάποιοι είχαν στοιχη-

ματίσει ότι θα γιουχάρουν τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη. Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν έγινε, αλλά οι πωλητές είχαν

αναρτήσει ακόμα και πανό που ευχαριστούσαν τον
υπουργό για τη στήριξή του. Οι πωλητές ήταν θερμοί

απέναντι στον υπουργό και όλοι τον παραδέχτηκαν
για την εργατικότητά του, παρουσία και του «πρά-
σινου» δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας Γιάννη

Βούρου. Μία μέρα μετά, ο Άδωνις βρέθηκε στο ερ-
γοστάσιο της Creta Farms, που με δικές του παρεμ-

βάσεις η εταιρεία που χρωστούσε παντού μπόρεσε και
στάθηκε στα πόδια της, ανέκτησε τζίρους και μερίδιο αγοράς, ενώ οι ερ-
γαζόμενοι έσωσαν τις δουλειές τους και, μάλιστα, υπήρξαν και 120 νέες
θέσεις εργασίας. Ο ίδιος ο πρόεδρος των εργαζομένων Μανώλης Καρα-
βάνος στον λόγο του ήταν ιδιαίτερα ευγνώμων στον υπουργό για τη στή-
ριξή του. Και τα δύο περάσματα του υπουργού ήταν θετικά και με αντί-
κτυπο, και αυτό έχει τη σημασία του… 

Σ
το κυνήγι της δημοσιότητας και την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων και
συγκεκριμένων κέντρων εξουσίας, επιχειρηματικών και πολιτικών,
έχει επιδοθεί με στόχο να βγει στον αφρό και να ξεφύγει από την ανω-

νυμία ο Θανάσης Κουκάκης, ζηλεύοντας τη δόξα της Αγκάθα Κρίστι. Στην
προσπάθειά του, μάλιστα, επιστράτευσε σενάρια από κατασκοπευτικές ται-
νίες για το… παρακράτος που τον στοχοποίησε και τον παρακολουθεί, προ-
κειμένου να τον εμποδίσει να συνεχίσει την… ερευνητική του δημοσιογρα-
φία. Στο κυνήγι φαντασμάτων που έχει επιδοθεί, έχει εμπλέξει υπηρεσίες
ασφαλείας, επιχειρηματίες και πολιτικούς με στόχο, άραγε, τι; Την ίδια πρα-
κτική, μάλιστα, είχε ακολουθήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ με σωρεία καταγγελιών.
Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα σπεύδει να τον υιοθετήσει, μη γνωρίζοντας(;) ότι
ο εν λόγω «ερευνητής-δημοσιογράφος» επιδιώκει να απλώσει δίχτυα και
στην άλλη πλευρά (άραγε, με ποιες επιδιώξεις;), αυτή που καταγγέλλει ότι
τον παρακολουθεί.

Και όλα αυτά με στόχο, όπως υποστηρίζουν γνωρίζοντες πτυχές της υπό-
θεσης, που δεν έχουν αποκαλυφθεί, την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επι-
χειρηματικών συμφερόντων. Η εκτίμηση, βέβαια, είναι ότι η όλη «υπόθεση»
θα γυρίσει μπούμερανγκ, καθώς, ως γνωστόν, όποιος ανακατεύεται με τα
πίτουρα τον τρώνε οι κότες.

Κουκάκης: Το κυνήγι της δημοσιότητας,
οι «καταγγελίες» και οι ύποπτες επαφές

Πρόβλημα για ΣΥΡΙΖΑ 
Μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί στην Κου-
μουνδούρου ο ανοιχτός, πλέον, πόλεμος με-
ταξύ του Παύλου Πολάκη και της «Αυγής». Η
εφημερίδα έκανε αφιέρωμα στα χταπόδια
«που έχουν ψυχή» και ο Πολάκης, που είναι
δεινός ψαροντουφεκάς, λάτρης του κυνηγιού
του χταποδιού και του ροφού, νόμισε ότι η
«Αυγή» τον ψέγει. Έτσι ξεκίνησε ένα γαϊτά-
νακι δηλώσεων μεταξύ του Πολάκη, του αρ-
θρογράφου Κατσάκου και του διευθυντή της
εφημερίδας Α. Τσέκερη. Ο αψύς Κρητικός
τούς κατηγόρησε ότι κάνουν δολοφονία χα-
ρακτήρα εις βάρος του και αυτοί υποσχέθη-
καν ότι στο επόμενο φύλλο θα κάνουν αφιέ-
ρωμα στα γαϊδούρια. Με λίγα λόγια, στην Κου-
μουνδούρου είναι μια ωραία ατμόσφαιρα και
αυτό βγαίνει προς τα έξω… 

«Όμορφη» συζήτηση 
Παπαχελά - Στασινού 



Όλα δείχνουν ότι το τουρκικό γεωτρύπανο
που αναμένεται να βγει τον Ιούλιο από τον κόλ-
πο της Μερσίνης θα κατευθυνθεί κατά πάσα πι-
θανότητα στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 της Κύπρου.
Εκεί όπου προγραμματίζεται έρευνα της κοινο-
πραξίας Εni/Total. Δοκιμάζει τα όρια ανοχής
μας ο Ερντογάν και ελπίζει προφανώς σε κά-
ποιο ατύχημα, το οποίο εύχεται να προκληθεί
με υπαιτιότητα της Ελλάδας…

ΗΗ Γερμανίδα ΥΠΕΞ 
στην Αθήνα 

Με ενδιαφέρον αναμένουμε την άφιξη της
Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών Αναλένα
Μπέρμποκ στις 9 Ιουνίου στην Αθήνα. Θα είναι
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Αθήνα να
ακούσει τη δημόσια τοποθέτηση της Γερμανί-
δας υπουργού Εξωτερικών αναφορικά με τα
ζητήματα του Αιγαίου και τη στάση της Άγκυ-
ρας. Άλλωστε, είναι γνωστή η στάση του Πόν-
τιου Πιλάτου που ακολουθεί το Βερολίνο από
την εποχή της Μέρκελ. Για να δούμε αν συνε-
χίζουν στο ίδιο μοτίβο…

Τη νέα ταινία του Τομ Κρουζ, η οποία είναι
γεμάτη αεροπορική δράση με F-35 και F-
18, είδαν μαζί ο υφυπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Χαρδαλιάς και ο αρχηγός της Πο-
λεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος ιπτά-
μενος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Μαζί με
τις συζύγους τους βρέθηκαν την Τρίτη σε
γνωστό κινηματογράφο εμπορικού κατα-
στήματος στον Άγιο Δημήτριο. Να είναι
επηρεασμένοι από τα Rafale ή από τα F-35;

Αν και αρχικά είχε
εκδηλώσει ενδια-
φέρον να έρθει
στη διάσκεψη
της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώ-
πης, που θα γί-
νει στη Θεσσα-
λονίκη στις 10 και
11 Ιουνίου, μετά το
«Μητσοτάκης γιοκ» δεν
πρόκειται να εμφανιστεί… Στη συνάντηση
που είχε τον Μάρτιο στην Κωνσταντινού-
πολη με τον πρωθυπουργό άλλα έλεγε ο
σουλτάνος, όμως τώρα θύμωσε το παλικά-
ρι μας. Δεν πειράζει, η διάσκεψη θα γίνει
και χωρίς αυτόν.

Ο ΓΑΠ και 
τα γλυπτά 
του Παρθενώνα

Εμείς κοιμόμαστε και ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου δουλεύει. Τον πήρε το μάτι μου σε μια εκ-
πομπή με τίτλο «On Assi-
gnment» του βρετανι-
κού τηλεοπτικού
δικτύου ITV για
την επιστροφή
των Γλυπτών
του Παρθενώ-
να. Καλά τα εί-
πε. Τόνισε μάλι-
στα ότι «ελληνικές
αρχαιότητες βρί-
σκονται σε όλο τον κό-
σμο. Έχουμε, πχ, αρχαιότητες στο Λούβρο. Δεν
ζητήσαμε αυτές να επιστρέψουν. Θα μπορού-
σαμε. Αυτό που λέμε είναι ότι τα Γλυπτά του
Παρθενώνα είναι μια ξεχωριστή υπόθεση.
Πρόκειται για ένα θαύμα της ανθρωπότητας
που έχει χωριστεί. Αφήστε μας να το επανενώ-
σουμε». Να που θα αναγκαστώ να πω «μπράβο,
Γιώργο!».

Για να ξέρετε, τα υψηλά κλιμά-
κια της κυβέρνησης είναι εξό-
χως δυσαρεστημένα με κά-
ποιον εκ των «γαλάζιων» προ-

έδρων σε δημόσιο οργανισμό.
Θα μου πεις, οι ίδιοι τον διόρι-

σαν… Ναι, αλλά ο τύπος υποπίπτει συνεχώς στη
μια γκάφα μετά την άλλη και εκθέτει συνεχώς την
κυβέρνηση… Να ’ναι καλά ο άνθρωπος και όρεξη
να ’χει να ψάχνει για δουλειά μετά τις εκλογές.
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Ο Χαρδαλιάς
και το «Top Gun»

Δεν θα έρθει ο Ταγίπ

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Γιατί το καλοκαίρι 
δεν θα είναι ήρεμο

Τα πρόστιμα 
για την Αττική Οδό...

Αφήνω στο τραπέζι του διαλόγου και ένα
κουίζ: Mε εκείνα τα πρόστιμα που είχε επιβά-
λει η κυβέρνηση στην Αττική Οδό (παραχωρη-
σιούχος εταιρεία) και στις Αττικές Διαδρομές
(εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττι-
κής Οδού) ξέρει κανείς τι απέγινε; Αν ενθυ-
μούμαι καλά, ήταν από 1 εκατ. ευρώ στην καθε-
μία για την υπαιτιότητά τους σχετικά με τη δια-
κοπή της κυκλοφορίας και τα παρεπόμενα
προβλήματα που προέκυψαν μετά τη χιονό-
πτωση. Ήρεμα ρωτάω, διότι μαθαίνω ότι οι δύο
εταιρείες άσκησαν προσφυγή κατά του προστί-
μου στα αρμόδια δικαστήρια.



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Οι επιχειρηματίες της... δραχμής
Νόμιζα ότι είχε τελειώσει το πανηγυράκι με διάφο-

ρους επιχειρηματίες που στα πέτρινα χρόνια εί-
χαν λυσσάξει να γυρίσουμε στη δραχμή… Φευ.
Υπάρχουν ακόμη. Συνάντησα έναν τυχαία σε
βενζινάδικο που πήγε να γεμίσει το ογκωδέ-
στατο όχημά του και άρχισε σε δευτερόλεπτα
την κλάψα για τη φορολογία και διάφορα άλ-
λα όμορφα. Μιλάμε για τύπο που βγάζει 300
τον μήνα… χιλιάρικα εννοείται. Πασίγνωστος
στην επιχειρηματική πιάτσα... Και πάνω στο παρα-
λήρημά του σκάει και την πληροφορία που την είχε σι-
γουράκι: «Τον Σεπτέμβριο πάμε στη δραχμή και σε κυβέρνηση τεχνοκρατών…».
Δεν άντεξα… «Ξέρετε ημερομηνία;», τον ρώτησα ειρωνικά. Έφυγε συνοφρυωμένος
προφανώς για να μεταφέρει τα χιλιάρικά του σε ασφαλές μέρος.

Η Ντόρα στα Χανιά τελικά…
Μαθαίνω ότι πέφτει μαύρο κλάμα στα Χανιά μετά την
απόφαση της Ντόρας Μπακογιάννη να ανακοινώσει ότι θα
είναι εκ νέου υποψήφια… Βλέπεις, κάποιοι περίμεναν ότι η
Ντόρα θα δεχτεί το Επικρατείας και έτσι είχαν ελπίδες…
Όπως είπε η ίδια μιλώντας στην ΕΡΤ, είχε πρόταση να
συμπεριληφθεί σε εκλόγιμη θέση στο «γαλάζιο»
ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όμως την απέρριψε διότι, όπως
σημείωσε, «δεν μπορεί να μην είναι αιρετή». «Εγώ εξελέγην
σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Δεν μπορώ να
κατέβω διορισμένη, έχω ανάγκη την επαφή. Θα είμαι ξανά
υποψήφια στα Χανιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΕΜΠΤΗ 2 IOYNIΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Η Αλεξάνδρα
Μητσοτάκη στη Δήλο
Σας υπενθυμίζω ότι ενίοτε ασχολούμαι και
με το κοσμικό-καλλιτεχνικό ρεπορτάζ όταν
παρουσιάζει «πολιτικό» ενδιαφέρον. Για
αυτό και σας γράφω και για μια εντυπωσιακή
συναυλία στη Δήλο. Για πρώτη φορά στα χι-
λιάδες χρόνια της ιστορίας της η Δήλος υπο-
δέχτηκε μια ορχήστρα κλασικής μουσικής
σε μια συναυλία διεθνούς εμβέλειας και με-
γάλης συμβολικής αξίας. Η Ορχήστρα Νέων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUYO) μαζί με
Ουκρανούς και Ρώσους μουσικούς και σο-
λίστες ουκρανικής καταγωγής, το ανερχό-
μενο αστέρι Diana Tishchenko (βιολί) και
τον Έλληνα δεξιοτέχνη Σωκράτη Σινόπουλο
(λύρα), συμμετείχε στη συναυλία με τίτλο
«Οι (αβέβαιες) τέσσερις εποχές», που σχε-
διάστηκε ειδικά για να υπογραμμίσει την
αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του πλα-
νήτη, αν δεν δράσουμε άμεσα. Η συναυλία,
που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέ-
λη Παπαθανασίου, προβλήθηκε ζωντανά μέ-
σω γιγαντοοθόνης σε διάφορες πόλεις της
Ευρώπης, μεταξύ αυτών και στη Μύκονο και
συγκεκριμένα στον προαύλιο χώρο του Δη-
μαρχείου Μυκόνου, με πλήθος κόσμου να
δίνει το «παρών». Εκεί βρέθηκαν η Μαριάν-

να Λάτση, ο αντι-
περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου
Στέλιος Μπρίγ-
κος, ο δήμαρχος
Μυκόνου Κων-
σταντίνος Κουκάς
και η αδελφή του
πρωθυπουργού
Αλεξάνδρα Μη-
τσοτάκη.

Δεν είναι μόνο
ότι ο Παυλής
τα έβαλε με

τον μισό ΣΥΡΙΖΑ
για τα χταπόδια,

τώρα καθυβρίζει και τα
διυλιστήρια (ΕΛΠΕ και Motor
Oil) ότι είναι «ληστές». Έτσι
τους αποκαλεί στο Facebook,
εννοώντας προφανώς τις
οικογένειες Λάτση και
Βαρδινογιάννη! Αλέξη, ακούς;
Ο αδελφός σου ο Παυλής
ξεκίνησε την επανάσταση.

Εσωτερικές
γκρίνιες

Κάτι πουλάκια μού έλεγαν ότι
στην πρώτη πανηγυρική συνεδρία-
ση της νέας Πολιτικής Γραμματείας
του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον πρόεδρο Τσίπρα
απουσίαζε ο Γιάννης Ραγκούσης.
Μάλιστα, μου μετέφεραν ότι  ο
πρώην δήμαρχος Πάρου είναι σφό-
δρα ενοχλημένος επειδή ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντί για αυτόν
πρότεινε τη Μαριλίζα Ξενογιαννα-
κοπούλου για μέλος του Εκτελεστι-
κού Γραφείου της Κουμουνδούρου,
μαζί με την Έφη Αχτσιόγλου και τη
Ρένα Δούρου. Αχ βρε Γιάννη, από
δήμαρχος... κλητήρας;

Βραβεία Χατζηδάκη;

Ν
α και μια καλή είδηση. Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης αναμέ-
νεται το προσεχές διάστημα να βραβεύσει κάποιους υπαλλήλους του Ενι-
αίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ουσιαστικά αυτούς που κάνουν σωστά

τη δουλειά τους στην απονομή των συντάξεων. Προς αυτή την κατεύθυνση το
υπουργείο έχει αποφασίσει να πραγματοποιεί σε ετήσια βάση τη βράβευση των πιο
παραγωγικών υπαλλήλων, θέλοντας να δώσει ακόμη ένα κίνητρο στους ανθρώπους
που σηκώνουν το βάρος της αναβάθμισης των υπηρεσιών του Υπερταμείου Ασφά-
λισης. Άσε που μαθαίνω ότι τώρα που ο φίλος ο Κωστής έχει πάρει τα πάνω του, διό-
τι τα πράγματα επιτέλους μπήκαν σε μια σωστή σειρά στο συγκεκριμένο υπουργείο. 



του 
Γεωργίου 

Φουντουλάκη

Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου 

Αθηνών
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Τ
α τελευταία τρία χρόνια που οι Έλληνες εμπι-
στεύτηκαν την τύχη της χώρας στη ΝΔ και τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό που αναζητούσαν

ήταν μια νέα πορεία, έναν νέο δρόμο, μια νέα Ελλάδα.
Μια χώρα που δεν θα βρίσκεται στο περιθώριο, αλλά
θα πρωταγωνιστεί και θα είναι σεβαστή και υπολογίσι-
μη στη διεθνή σκηνή. Μια χώρα που θα είναι ισχυρή
και θωρακισμένη. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα όχι
στα λόγια αλλά στην πράξη. Μια νέα πραγματικότητα
που ο κάθε πολίτης θα τη βιώνει στην καθημερινότητά
του, θα την αντιλαμβάνεται στην πράξη και κυρίως θα
την αναγνωρίζει και θα την επιβραβεύει.

Μια πορεία κατά την οποία η πρόοδος θα λαμβάνει
την ουσιαστική της διάσταση. Τι πραγματικά όμως ση-
μαίνουν πρόοδος και «προοδευτικός», δύο έννοιες
που πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς περιε-
χόμενο και ουσία, για να παραπλανήσουν τους πολί-
τες; Αυτή η κυβέρνηση κλήθηκε εκτός των άλλων να
αποκαταστήσει την πρόοδο στην αυθεντική της σημα-
σία, η οποία πολλές φορές διαστρεβλώθηκε αλλά και
κακοποιήθηκε στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.
Πρόοδος λοιπόν είναι κάθε θετικό βήμα, κάθε βήμα
εξέλιξης, κάθε βήμα που αλλάζει λίγο ή πολύ τα πράγ-
ματα προς το καλύτερο.

Εξάλλου, από την αποκατάσταση της δημοκρατίας
και την ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια
μέχρι σήμερα όλες οι στρατηγικές και ιδεολογικές
επιλογές της ΝΔ είχαν αυτό τον στόχο. Την πρόοδο. Την
πορεία προς τα εμπρός. Για την Ελλάδα και τους Έλλη-
νες.

Αυτήν τη χρονική περίοδο η Ελλάδα είχε ανάγκη για
μεγαλύτερα και πιο γρήγορα βήματα προόδου. Είχαν
προηγηθεί 10 δύσκολα χρόνια μνημονίων, μεταξύ των
οποίων 4,5 χρόνια βαθιάς οπισθοδρόμησης της χώρας
σε όλα τα επίπεδα. Οι απαιτήσεις των Ελλήνων έγιναν
μεγαλύτερες, οι αντοχές τους λιγότερες και η υπομονή

τους μικρότερη. Μια σημαντική προτεραιότητα λοιπόν
θα έπρεπε καταρχάς να είναι η αποκατάσταση των ση-
μαντικών επιπτώσεων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, ώστε να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απα-
ραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούσαν στον
πρωταρχικό και κεντρικό στόχο. Την πρόοδο.

Σε ποιο περιβάλλον όμως κλήθηκε αυτή η κυβέρνη-
ση να κάνει πράξη αυτήν τη σημαντική δέσμευση; Σε
ένα περιβάλλον φυσιολογικό ή έστω ουδέτερο; Ακρι-
βώς το αντίθετο. Σε ένα περιβάλλον όχι μόνο αρνητικό
αλλά πρωτόγνωρο. Πολλά έχουν γραφτεί και πολλά
έχουν ειπωθεί για τις πολλαπλές και δύσκολες κρίσεις
που συνέβησαν αυτή την περίοδο των τριών χρόνων.
Για την πανδημία, την κλιματική κρίση, την πληθωρι-
στική και την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο και άλλες.
Κρίσεις αληθινά πρωτόγνωρες για μια κυβέρνηση. Αν
τις αθροίσουμε, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα
που παρόμοιό του δεν έχει δει η χώρα μετά τον Β’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο.

Έτσι θα πρέπει, πιστεύω, να τις δούμε αυτές τις πα-
ράλληλες κρίσεις που η κυβέρνηση κλήθηκε να δια-
χειριστεί. Όχι μεμονωμένες, μία προς μία, αλλά αθροι-
στικά. Μόνο τότε η εκτίμηση του περιβάλλοντος, εντός
του οποίου αυτή η κυβέρνηση κλήθηκε να πραγματο-
ποιήσει αυτό το σημαντικό ζητούμενο, να αλλάξει την
Ελλάδα και να την οδηγήσει σε μια πορεία προόδου θα
είναι ακριβής. Και σε αυτό όμως το περιβάλλον και
υπό αυτές τις συνθήκες, με την κυβέρνηση της ΝΔ και
του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα έκανε και κάνει
σταθερά βήματα μπροστά. Σταθερά βήματα προόδου.

Σήμερα, κάθε συνειδητοποιημένος και καλοπροαί-
ρετος συμπολίτης μας βλέπει πως πραγματικά σε κάθε
τομέα διακυβέρνησης, από κάθε Υπουργείο αυτής της
Κυβέρνησης, έγιναν βήματα μπροστά. Στην οικονομία,
την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την παιδεία, την άμυ-
να, την εξωτερική πολιτική, την υγεία, τη δικαιοσύνη,

την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε κάθε τομέα φαίνεται
ξεκάθαρα ότι έγιναν βήματα προόδου.

Παράλληλα, η Ευρώπη σήμερα, σε ένα παγκόσμιο
περιβάλλον ανακατατάξεων, αλλάζει και καλείται να
σχεδιάσει για το μέλλον αλλά και να ανταποκριθεί στις
δύσκολες και σοβαρές προκλήσεις της επόμενης μέ-
ρας. Η Ελλάδα και εδώ πρωταγωνιστεί. Η Ευρωομάδα
της ΝΔ εργάζεται σκληρά για αυτό τον σκοπό, πετυχαί-
νει και αναγνωρίζεται. Όπως και η Ελλάδα. Σήμερα η
χώρα μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα της
Ευρώπης. Προτάσεις όπως αυτές του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη για το πράσινο ψηφιακό πιστο-
ποιητικό και πρωτοβουλίες όπως του Ταμείου Ανά-
καμψης και του Κοινού Ταμείου Αντιμετώπισης της
Ενεργειακής Κρίσης ή αμυντικές συμφωνίες όπως
αυτή με τη Γαλλία έχουν συμβάλει αποφασιστικά στο
να είναι σήμερα η Ελλάδα ένας ισότιμος και υπολογί-
σιμος συνομιλητής στην Ευρώπη. Εξάλλου, η Ευρώπη
αποτέλεσε διαχρονική και στρατηγική επιλογή της ΝΔ,
που δικαιώθηκε και αυτή μέσα στον χρόνο.

Πλέον τα σημαντικά επιτεύγματα της χώρας ανα-
γνωρίζονται και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Η
Ελλάδα συνεχώς αναβαθμίζει τη θέση και το κύρος
της στο εξωτερικό και για αυτό ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης προσκλήθηκε να μιλήσει και καταχειροκροτήθη-
κε στο αμερικανικό Κογκρέσο. Για αυτό και στο εσωτε-
ρικό η κυβέρνηση έχει ρεκόρ αποδοχής από τους
συμπολίτες μας παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που
βιώνουμε.

Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Αυτή είναι η Ελ-
λάδα που αξίζουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα που η κυβέρ-
νηση της ΝΔ θεμελιώνει. Την Ελλάδα που αλλάζει.
Ναι, θέλουμε την πρόοδο. Την πρόοδο όμως στην πρά-
ξη. Την πραγματική πρόοδο.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά, η ΝΔ παραμένει ΝΕΑ και
δημιουργεί μια ΝΕΑ Ελλάδα, σε μια ΝΕΑ Ευρώπη.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά, η ΝΔ παραμένει ΝΕΑ 
και δημιουργεί μια ΝΕΑ Ελλάδα σε μια ΝΕΑ Ευρώπη 

της 
Άννας Μισέλ
Ασημακοπούλου 

Οικονομολόγος,
νομικός και Ελληνίδα
βουλευτής του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα. Είναι
αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Διεθνούς
Εμπορίου (INTA), μέλος
της Επιτροπής
Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής
(ECON), μέλος της
Επιτροπής Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών
(IMCO), μέλος της
Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων (AFET) και
μέλος της Επιτροπής
Προϋπολογισμών
(BUDG)

Ο
ι αξίες στη φιλοσοφική σκέψη αναφέρον-
ται σε εκείνες τις πεποιθήσεις που καθο-
δηγούν τις σκέψεις και τις πράξεις ενός

ατόμου. Είναι τα πρότυπα με τα οποία ένα άτομο
κρίνει την αξία των πραγμάτων και καθορίζει τι εί-
ναι σωστό ή λάθος.

Οι αξίες παρέχουν μια αίσθηση τάξης, νόημα,
σκοπό, προσδοκίες και αρχές στη ζωή. Καθώς η
ανθρωπότητα συνεχίζει το ταξίδι της στον χρόνο,
έχει δοθεί αυξημένη έμφαση στον καθορισμό των
αξιών που είναι ειδικές για τον πολιτισμό μας, ενώ
ταυτόχρονα αναζητούνται τρόποι να ζούμε ηθικά
μέσα σε αυτές.

Στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό η θέα του
Αγαθού και η μυστική ένωση του ανθρώπου με το
Εν ή Αγαθό είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της ψυχο-
σωματικής κάθαρσης. Ο νεοπλατωνικός φιλόσο-

φος Πλωτίνος θεώρησε ότι υπάρχει αμοιβαία επί-
δραση των ψυχικών και σωματικών φαινομένων. Η
μυστική ένωση, όπως αναφέραμε, ήταν το ζητού-
μενο του σκοπού της ζωής του κάθε όντος, σύμ-
φωνα με τον Πλωτίνο και άλλων φιλοσόφων.

Η φιλοσοφική σκέψη είναι η διαδικασία σκέψης
για θέματα υψίστης σημασίας, είναι ένα απαραίτη-
το εργαλείο για να κατανοήσουμε τον κόσμο που
υπάρχει γύρω μας και να νοηματοδοτήσουμε την
ίδια μας τη ζωή. Στη σύγχρονη εποχή βλέπουμε
γύρω μας τους ανθρώπους να αναζητούν την
υπαρξιακή τους ταυτότητα και να μη γνωρίζουν
ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.

Χρειαζόμαστε φιλοσοφική σκέψη για να κατα-
νοήσουμε τον κόσμο σε βαθύτερο επίπεδο. Η φι-
λοσοφική σκέψη μάς επιτρέπει να δούμε τον κό-
σμο με πιο ολιστικό τρόπο και να εκτιμήσουμε τη

διασύνδεση όλων των πραγμάτων. Οι αξίες που
στηρίζουν τη φιλοσοφική σκέψη είναι ο ρεαλι-
σμός, η υποκειμενικότητα και η αυτονομία. Μάλι-
στα, τις αρετές αυτές που διέπουν την «Πολιτεία» ο
Πλάτων θα τις αντιστοιχίσει με τα μέρη της ανθρώ-
πινης ψυχής και συγκεκριμένα το λογιστικό, το θυ-
μοειδές και το επιθυμητικό ή βουλητικό.

Οι μεγάλοι στοχαστές βλέπουμε να ασχολούνται
με τις αρετές της ανδρείας, της σωφροσύνης, της
φρόνησης, της δικαιοσύνης που αυτές οι αρετές
συντελούν στο κάλλος της ψυχής.

Η φιλοσοφική σκέψη είναι σημαντική για την κα-
τανόηση του κόσμου και για τη λήψη αποφάσεων
στη ζωή. Βασίζεται στον ρεαλισμό, την υποκειμενι-
κότητα και την αυτονομία των εννοιών της σκέψης
που βοηθούν στην καθοδήγηση της σκέψης και την
επιλογή των πράξεών μας.

Οι αξίες στον φιλοσοφικό στοχασμό
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Σ
υμφωνία με σημαντικές προεκτάσεις για την
περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων στο άμεσο μέλλον αποτελεί
η συνεννόηση σε επίπεδο κορυφής μεταξύ

Αθήνας και Βερολίνου για την παραχώρηση των ελ-
ληνικών BMP-1 και την αντικατάστασή τους με γερ-
μανικά Marder 1A3.

Σε πρώτη ανάλυση, η ελληνική πλευρά βγαίνει
κερδισμένη μετά το deal του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον Όλαφ Σολτς, καθώς έχει την ευκαιρία να αντι-
καταστήσει το παρωχημένο και σοβιετικής κατα-
σκευής τεθωρακισμένο όχημα μάχης με ένα πιο σύγ-
χρονο και σίγουρα πιο εύκολο στην υποστήριξη γερ-
μανικό όχημα. Το 1994 ο ελληνικός Στρατός Ξηράς
απέκτησε 501 BMP-1 δωρεάν από τα αποθέματα της
Ανατολικής Γερμανίας. 100 από αυτά παραχωρήθη-
καν στο Ιράκ και ακόμη 193 στην Αίγυπτο. Από τα πε-
ρίπου 200 που έμειναν στην Ελλάδα, 140 είναι επιχει-
ρησιακά και βρίσκονται σε περιοχές ευθύνης της ΑΣ-
ΔΕΝ, δηλαδή στα νησιά. Τα υπόλοιπα είτε αντιμετω-
πίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και μηχα-
νικά μέρη είτε έχουν μετατραπεί σε φορείς αντιαερο-
πορικών όπλων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα οχήματα
αυτά θα παραχωρηθούν στη γερμανική κυβέρνηση, η
οποία στη συνέχεια θα τα προσφέρει στην Ουκρανία.
Σε αντάλλαγμα το Βερολίνο θα παραχωρήσει στην
Αθήνα περίπου 150 Marder 1A3, με την κατασκευά-
στρια εταιρεία Rheinmetall να αναλαμβάνει την επα-
ναφορά τους σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, με
το κόστος να το επωμίζεται αποκλειστικά η γερμανι-
κή κυβέρνηση. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει πως θα
αποκτήσει έναν σημαντικό αριθμό αξιόμαχων ΤΟΜΑ
και μάλιστα δωρεάν, για τα οποία υπό κανονικές συν-
θήκες θα έπρεπε να καταβάλει πάνω από 200 εκατ.
ευρώ. Το Βερολίνο μάλιστα φέρεται να έχει διαβεβαι-
ώσει τις ελληνικές Αρχές πως τουλάχιστον 30
Marder βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και μπο-
ρούν να σταλούν στην Ελλάδα σχετικά άμεσα. Ήδη
μάλιστα κλιμάκιο του Στρατού Ξηράς ετοιμάζεται να
μεταβεί στη Γερμανία ώστε να επιθεωρήσει το υλικό

που θα παραλάβει και να συντονίσει τις διαδικασίες
για την ενσωμάτωση των νέων ΤΟΜΑ στο ελληνικό
οπλοστάσιο.

Κέρδη σε πεδίο και διπλωματία
Με την παραλαβή των Marder ο Στρατός Ξηράς θα

διαθέτει πλέον δύο σχετικά σύγχρονους τύπους τε-
θωρακισμένων, καθώς πρόσφατα απέκτησε τα Μ1117
από τα αποθέματα των αμερικανικών Ενόπλων Δυνά-
μεων και ήδη τα πρώτα οχήματα έχουν πάρει τη θέση
τους στα χερσαία σύνορα του Έβρου. Η έλευση των
Marder αναμένεται να σημάνει παράλληλα και τη
σταδιακή απόσυρση των παρωχημένων Μ-113, που
δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις απαιτή-
σεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Ταυτόχρονα, σε πολιτικό επίπεδο η Ελλάδα και η
Γερμανία ανοίγουν έναν δίαυλο συνεργασίας που
μπορεί να οδηγήσει σε νέες αμυντικές συμφωνίες.
Άλλωστε, από ελληνικής πλευράς είναι εκπεφρασμέ-
νο το ενδιαφέρον για την αναβάθμιση του συνόλου
σχεδόν των αρμάτων μάχης Leopard, ενώ η Αθήνα
επιδιώκει την προσέλκυση γερμανικών επενδύσεων
στον τομέα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αν
και οι συζητήσεις για δημιουργία εργοστασίου στη
Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμη αρκετά πρόωρες, η συμ-
φωνία Μητσοτάκη - Σολτς φαίνεται πως ανοίγει τον
δρόμο για στενότερη συνεργασία. 

Ακόμη, η μεταφορά των ελληνικών BMP-1 στην
Ουκρανία εξυπηρετεί τη στόχευση της Αθήνας που
δείχνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διεθνή συμ-
μαχία για την υποστήριξη του Κιέβου, ενώ δεν απο-
κλείεται να προσφέρει και νέες ευκαιρίες για την αν-
τικατάσταση σοβιετικών αμυντικών συστημάτων που
διαθέτει η χώρα. Ένα από αυτά είναι οι αντιαεροπορι-
κοί πύραυλοι S-300, που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέ-
ρον της Δύσης. Η ελληνική πλευρά βέβαια έχει ξεκα-
θαρίσει πως δεν θα αποδυναμώσει τις αμυντικές της
δυνατότητες, ωστόσο είναι διατεθειμένη να συζητή-
σει την αντικατάστασή τους από αμερικανικούς Patri-
ot, όπως έγινε και στην περίπτωση της Σλοβακίας. 

Η αλήθεια για 
την «ανταλλαγή»
των αρμάτων 

Κερδισμένη σε όλα τα επίπεδα 
η Ελλάδα μετά το deal 
του Κυριάκου Μητσοτάκη 
με τον Όλαφ Σολτς

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Π
ροεκλογική τρικυμία αναμένεται
το επόμενο διάστημα, αφού οι συ-
ζητήσεις για «κλείδωμα» ημερο-
μηνίας των εκλογών έχουν… ανά-

ψει για τα καλά. Κυρίως στην αντιπολίτευση,
τα κομματικά επιτελεία κάνουν αγώνα για να
σημάνουν στελεχιακό συναγερμό, προκει-
μένου να μην τους πιάσει στον ύπνο ο Μη-
τσοτάκης, ασχέτως αν ο πρωθυπουργός μιλά
συνεχώς για εκλογές στο τέλος της τετραε-
τίας. Και αυτό το ενδεχόμενο έχει γίνει πραγ-
ματικός… εφιάλτης στην Κουμουνδούρου,
όπως αποδείχθηκε και από την πρόβλεψη
Τσίπρα για εκλογές τον Σεπτέμβριο. Πάνω σε
αυτό μπορούν να εξηγηθούν διάφορα που
συνέβησαν εντός των κομματικών τειχών του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι πληροφορίες που έχουν στην Κουμουν-
δούρου είναι πως στενοί συνεργάτες του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη τοποθετούν τις εκλογές
πιθανότατα και τη 18η Σεπτεμβρίου. Η προ-
κήρυξή τους, δηλαδή, θα γίνει εντός του Αυ-
γούστου.

Μάλιστα, οι μέχρι τώρα συζητήσεις και ο
σχεδιασμός προέβλεπαν να πραγματοποι-
ηθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρί-
ου, αλλά πλέον εκεί τοποθετείται η δεύτερη
εκλογική αναμέτρηση, εάν και εφόσον με την
απλή αναλογική δεν σχηματιστεί κυβέρνηση,
η οποία θα έχει με σαφήνεια στη βάση της τη
Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα. 

Αυτές τις πληροφορίες ενστερνίζονται και
κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης μι-
λώντας στην «Political». 

Υπάρχει, βέβαια, και η περίπτωση, εάν
ύστερα από αυτή την εκλογική διαδικασία η

Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθαρά πρώτο
κόμμα και δεν χρειάζεται λίγους βουλευτές
για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση, με
αποτέλεσμα όποιο και αν είναι το δεύτερο ή
το τρίτο κόμμα για να συνασπιστεί να υπάρχει
ένας σαφής άξονας της Νέας Δημοκρατίας,
να έχουμε και δεύτερες εκλογές. Συγκεκρι-
μένα, εάν και εφόσον ισχύσει ένα τέτοιο σε-
νάριο, τότε πιο πιθανές φαίνονται οι ημερο-
μηνίες 16 ή 23 Οκτωβρίου, εκλογές που θα
πραγματοποιηθούν με την ενισχυμένη ανα-
λογική που έχουν φέρει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης και η ΝΔ. 

Κορυφώθηκε η δυναμική 
Η ΚΕ που σχηματίστηκε την Κυριακή, το

Πολιτικό Συμβούλιο, ο ορισμός της Ράνιας
Σβίγκου ως της νέας γραμματέως του κόμ-

ματος, αλλά και αναπληρωτή αυτής του
Γιώργου Βασιλειάδη, έδειξαν ότι ο Αλέξης
Τσίπρας προτεραιοποιεί τον έλεγχο της Κου-
μουνδούρου. Κάτι που έτσι και αλλιώς συνέ-
βη με τα 110.000 μέλη που ενεγράφησαν για
να τον ψηφίσουν. 

Οπότε, ύστερα από αυτή την κίνηση, το
Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι ο αρχηγός του
ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια θέση που από εδώ και
πέρα δεν έχει άλλη δυναμική να εκδηλώσει.
Θεωρούν, δηλαδή, ότι η κορύφωση της δυ-
ναμικής του έγινε την Κυριακή. Πολλοί, δε,
και από τον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι με τις εσω-
κομματικές έριδες που ξεκινούν, με τα προ-
βλήματα που ήδη έχουν αρχίσει να προδια-
γράφονται και με ένα καλοκαίρι που ο τουρι-
σμός θα καταγράψει αρκετά καλά νούμερα,
στα τέλη Αυγούστου θα προκηρυχθούν

εκλογές.  Εάν σε αυτά προστεθεί και το Τα-
μείο Ανάκαμψης, κύκλοι της Κουμουνδού-
ρου υποστηρίζουν πως η ΝΔ θα επιλέξει ως
καλύτερες ημερομηνίες τη 18η Σεπτεμβρίου
για τις πρώτες και τη 16η Οκτωβρίου για τις
δεύτερες.

Και μετά τα μπάνια του λαού… κάλπες 
Ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη συνεδρία-

ση της νεοεκλεγείσας Πολιτικής Γραμματεί-
ας, έθεσε το κόμμα του σε προεκλογική ετοι-
μότητα. Οι πρόωρες εκλογές έρχονται αμέ-
σως μετά τα μπάνια του λαού, με τον πρωθυ-
πουργό να τις προκηρύσσει είτε τον Ιούλιο
είτε τον Αύγουστο.  Την Τρίτη το απόγευμα
συγκροτήθηκε το 8μελές Εκτελεστικό Γρα-
φείο, σφραγίζοντας τον κύκλο των συνεδρια-
κών και μετασυνεδριακών διεργασιών στον
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Έτσι, λοιπόν, το αμέσως επόμενο διάστημα
στον ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε ιδιαίτερη κινητικότη-
τα για το πού θα κατέβουν τα μέλη της Κεν-
τρικής Επιτροπής, δεδομένου ότι είναι τα
στελέχη της πρώτης γραμμής του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Οι εκπλήξεις θα είναι περιορισμένες, μιας
και κύκλοι της Κουμουνδούρου εκτιμούν
πως ο Τσίπρας ό,τι έκπληξη είχε να παρου-
σιάσει την παρουσίασε. «Τώρα μένει να πά-
ρει τις εκλογές. Θα είναι αδιανόητο εάν δεν
τα καταφέρει τώρα», αναφέρουν μιλώντας
στην «Political» οι ίδιοι κύκλοι. 

Το κυβερνητικό πρόγραμμα,
το δυνατό χαρτί του Τσίπρα

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
έθεσε ως το δυνατό όπλο στη φαρέτρα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης το κυβερνητι-
κό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μάλιστα
θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ στις αρχές Σε-
πτεμβρίου: «Ένα δομημένο, ριζοσπαστικό
και ρεαλιστικό πρόγραμμα, ώστε ο κάθε πο-
λίτης να κατανοήσει πώς μπορεί να επηρεά-
σουν την καθημερινότητα και τη ζωή του η
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και η συγκρότηση προ-
οδευτικής κυβέρνησης».

Κορωνίδα του κυβερνητικού προγράμμα-
τος θα είναι οι 5+1 προγραμματικές δεσμεύ-
σεις που κατατέθηκαν στο 3ο Συνέδριο.

«Χρειάζονται αξιοπιστία και μετριοπάθεια
στο πρόγραμμα, ώστε να μην επαναληφθούν
τα λάθη του 2014», είπε ο Αλέξης Τσίπρας,
κάνοντας με αυτό τον τρόπο μια μίνι αυτοκρι-
τική, έστω και οκτώ χρόνια μετά! 

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν βγάλει 
και ημερομηνία εκλογών, 
τη 18η Σεπτεμβρίου του 2022

Σπουδή Τσίπρα 
να ελέγξει 
τον ΣΥΡΙΖΑ 
λόγω εκλογών 



Σοκ στη Γερμανία με 44χρονο μπέιμπι σίτερ που κακοποίησε 33 παιδιά
Φρίκη προκαλεί στη Γερμανία η είδηση ότι ένας 44χρονος

μπέιμπι σίτερ, ο οποίος φρόντιζε μικρά παιδιά στην Κολωνία,
κακοποίησε σεξουαλικά 33 από αυτά, μεταξύ των οποίων και
ένα νεογέννητο ηλικίας μόλις ενός μήνα. Ο δράστης φέρεται ότι
βιντεοσκοπούσε τους πιο άγριους βιασμούς και στη συνέχεια
αναρτούσε τα βίντεο στο «σκοτεινό» Διαδίκτυο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ομολογήσει τις πράξεις
του, είναι υπάλληλος, παντρεμένος χωρίς παιδιά. Αν και ο
44χρονος προσέφερε υπηρεσίες μπέιμπι σίτερ και μέσω Δια-
δικτύου, πολλά από τα θύματα προέρχονταν από το στενό περι-
βάλλον του. Όλα τα παιδιά κακοποιήθηκαν μέσα στα σπίτια των

οικογενειών τους. Οι γονείς δεν είχαν υποψιαστεί το παραμι-
κρό, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ο δράστης νάρκωνε τα παι-
διά για να μην ουρλιάζουν. Το πιο μικρό σε ηλικία θύμα ήταν
ένα βρέφος μόλις ενός μηνός. Ανάμεσα στα 33 παιδιά που κα-
κοποιήθηκαν ήταν άλλα πέντε βρέφη, μωρά και παιδιά με ανα-
πηρία.

«Ακόμη και θύματα, σήμερα ενήλικοι, έπεσαν από τα σύννε-
φα όταν έμαθαν από τις ανακριτικές αρχές ότι είχαν κακοποι-
ηθεί σεξουαλικά στην παιδική ηλικία τους, δεδομένου ότι οι
πράξεις του 44χρονου πάνε πίσω χρονικά μέχρι το 2005», με-
τέδωσε η Deutsche Welle.

Ρωσία: Επίδειξη δύναμης
με πυρηνικές ασκήσεις
Σ

ε άλλη μια επίδειξη ισχύος του Πού-
τιν, οι πυρηνικές δυνάμεις του στρα-
τού της Ρωσίας άρχισαν να διεξά-
γουν γυμνάσια στα βορειοανατολικά

της Μόσχας, την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν
εξελιγμένους πυραύλους στην Ουκρανία
προκαλώντας την οργή του Κρεμλίνου. Περί-
που 1.000 στρατιωτικοί συμμετέχουν στα πυ-
ρηνικά γυμνάσια με πάνω από 100 οχήματα,
συμπεριλαμβανομένων αυτοκινούμενων
εκτοξευτήρων διηπειρωτικών βαλλιστικών
πυραύλων (ICBMs), όπως ανακοίνωσε χθες
το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πε-
σκόφ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ουάσιγ-
κτον για την αποστολή στην Ουκρανία όπλων
HIMARS, αυτοκινούμενων εκτοξευτήρων
πολλαπλών ρουκετών που προσαρμόζονται
σε ελαφριά τεθωρακισμένα. «Πιστεύουμε
ότι οι ΗΠΑ σκοπίμως ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Οι ΗΠΑ προφανώς εμμένουν στη γραμμή ότι
θα πολεμήσουν τη Ρωσία έως τον τελευταίο
Ουκρανό», δήλωσε ο Πεσκόφ, τονίζοντας ότι
το Κίεβο ενδέχεται να εκτοξεύσει τους πυ-
ραύλους εναντίον του ρωσικού εδάφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανα-
κοίνωσε την προσεχή αποστολή HIMARS,
συστημάτων με ακτίνα δράσης που είναι πε-
ριορισμένη στα 80 χιλιόμετρα. Η Ουάσιγκτον
έχει καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί να
δώσει στο Κίεβο όπλα που θα του επέτρεπαν
να πλήττει στόχους βαθιά στη ρωσική επι-
κράτεια, όπως τακτικούς πυραύλους AT-
ACMS, δραστικού βεληνεκούς 300 χιλιομέ-
τρων. Αν η Ουάσιγκτον αποφάσιζε να στείλει
ATACMS, η Ουκρανία θα αποκτούσε στη θε-
ωρία τη δυνατότητα να βάλει στο στόχαστρο
ρωσικές πόλεις και στρατιωτικά κέντρα,
ιδίως αεροπορικές βάσεις από τις οποίες

απογειώνονται αεροσκάφη για να βομβαρδί-
σουν την επικράτειά της. Οι ουκρανικές δυ-
νάμεις έχουν ήδη εξαπολύσει επιθέσεις σε
κοντινές ρωσικές επαρχίες με πυραύλους,
UAVs και ελικόπτερα.

Ζελένσκι: «Περιμένουμε τα όπλα»
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέν-

σκι δήλωσε πάντως ότι περιμένει «τα κατάλ-
ληλα όπλα» για να απελευθερώσει εδάφη
από τον Ρώσο εισβολέα, καθώς ο ουκρανι-
κός στρατός υποχωρεί στο Ντονμπάς, στα
ανατολικά της χώρας, αντιμέτωπος με τη δυ-
σανάλογα μεγαλύτερη ισχύ πυρός των δυνά-
μεων της Μόσχας. «Δεν κάνουμε βιαστικές
κινήσεις. Θα περιμένουμε τα όπλα που μας
υποσχεθήκατε», είπε μιλώντας σε αμερικα-
νικά ΜΜΕ ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ο
ουκρανικός στρατός χάνει κάθε μέρα 60-100
στρατιώτες που σκοτώνονται στις μάχες. 

Στο μεταξύ, το δράμα των αμάχων συνεχί-
ζεται, με τη UNICEF να εκτιμά ότι περισσότε-
ρα από 5 εκατομμύρια παιδιά της Ουκρανίας
εξαρτώνται πλέον από την ανθρωπιστική
βοήθεια. Σε σχεδόν 100 μέρες πολέμου
έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 262 παιδιά και
έχουν τραυματιστεί 415.

Επίθεση του Κρεμλίνου 
στην Ουάσιγκτον για την

αποστολή αυτοκινούμενων
εκτοξευτήρων πολλαπλών

ρουκετών στους Ουκρανούς:
«Οι ΗΠΑ ρίχνουν λάδι 

στη φωτιά»

ΧΧάος στη Βρετανία
με τις ακυρώσεις
πτήσεων λόγω 
έλλειψης 
προσωπικού
Οι αεροπορικές εταιρείες
British Airways και EasyJet
ακυρώνουν πτήσεις καθη-
μερινά και οι επιβάτες σε
αεροδρόμια όπως του Χίθρο-
ου, του Γκάτγουικ, του Μάν-
τσεστερ, του Μπρίστολ και
του Δουβλίνου αντιμετωπί-
ζουν μεγάλες καθυστερή-
σεις λόγω των τεράστιων ελ-
λείψεων προσωπικού μετά
τις απολύσεις χιλιάδων ερ-
γαζομένων την περίοδο της
πανδημίας.
Τα ταξιδιωτικά σχέδια των
Βρετανών, ενόψει των εορ-
τασμών και για το Πλατινένιο
Ιωβηλαίο της βασίλισσας
Ελισάβετ, έχουν γίνει «άνω
κάτω» έπειτα από μια πολύ
δύσκολη εβδομάδα στις αε-
ρομεταφορές της χώρας.
Επιβάτες που επιστρέφουν
από διακοπές παραπονιούν-
ται για «τρίωρες καθυστερή-
σεις» και σωρούς με «παρα-
τημένες αποσκευές» στα
αεροδρόμια. Ένας πιλότος
αναγκάστηκε μάλιστα να κα-
λέσει την αστυνομία για να
βοηθήσει εκατοντάδες επι-
βάτες να αποβιβαστούν από
ένα αεροπλάνο που είχε
«εγκαταλειφθεί» για περί-
που τρεις ώρες λόγω έλλει-
ψης προσωπικού στο αερο-
δρόμιο του Μάντσεστερ. 
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Τράπερ «έφαγε»
10 μήνες φυλακή
(με αναστολή)
επειδή «ήθελε
όπλο ο μικρός…»

«Πάλι καλά που βρήκαν μόνο το
ένα (σ.σ.: όπλο), γιατί είχα και δεύτε-
ρο στο αμάξι…»! Με αυτά τα λόγια ο
22χρονος πασίγνωστος τράπερ, λίγη
ώρα μετά την καταδίκη του από την
ελληνική δικαιοσύνη σε ποινή φυλά-
κισης 10 μηνών με τριετή αναστολή,
έδειξε ότι παραμένει προκλητικός
και αμετανόητος. Η… περιπέτεια του
νεαρού μουσικού ξεκίνησε λίγο πριν
από τις 20.00 το βράδυ της Τρίτης
(31/5), όταν τον σταμάτησε μια περι-
πολία της ΟΠΚΕ στο Μπουρνάζι για
έλεγχο. Στην κατοχή του 22χρονου
τράπερ βρέθηκε ένα πιστόλι Glock
των 9mm (σ.σ.: με γεμιστήρα και
σφαίρες), με τον ίδιο να ισχυρίζεται
ότι πήγαινε σε ένα γύρισμα για βιντε-
οκλίπ, για αυτό και το προμηθεύτηκε
ο φίλος του. Τα όσα υποστήριξε δεν
έπεισαν τους άνδρες της ΟΠΚΕ, οι
οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγη-
σαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκεί,
με την αυτόφωρη διαδικασία, ο νεα-
ρός μουσικός καταδικάστηκε σε φυ-
λάκιση 10 μηνών καθώς -για να θυ-
μηθούμε και ένα τραπ τραγούδι-
«ήθελε όπλο ο μικρός, για να γίνει
άντρας…»!

Κώστας Παπαδόπουλος

Φρικτός θάνατος 
για 83χρονη 
από βυτιοφόρο που
την… πολτοποίησε

Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της
Θεσσαλονίκης από την τραγική κα-
τάληξη που είχε τροχαίο χθες το
πρωί, όταν βυτιοφόρο παρέσυρε
83χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να
τη σκοτώσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες
περιοίκων, η ηλικιωμένη προσπά-
θησε να διασχίσει τον δρόμο που
οδηγούσε στην εκκλησία της Πανα-
γιάς Φανερωμένης όπου βρισκόταν
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής
του στη Θεσσαλονίκη. 

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι
το δυστύχημα σημειώθηκε όταν
«δεν την πρόσεξε ο οδηγός του βυ-
τιοφόρου και έπεσε πάνω της και
ήταν τραγική στιγμή και η εικόνα κα-
θώς πολτοποιήθηκε το κεφάλι της!».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφο-
ρίες, η γυναίκα επιχειρούσε να δια-
σχίσει τον δρόμο όταν ο οδηγός του
βυτιοφόρου έκανε όπισθεν καθώς ο
δρόμος είχε κλείσει λόγω της επί-
σκεψης του Οικουμενικού Πατριάρ-
χη. Παρά τις φωνές περιοίκων, δεν
την αντιλήφθηκε, με αποτέλεσμα να
την παρασύρει. 

Σ
ύνδεση με την υπόθεση της δράσης
κυκλωμάτων που οργανώνουν
πάρτι σε σουίτες ξενοδοχείων με
τη συμμετοχή γόνων πλουσίων οι-

κογενειών διερευνούν οι διωκτικές Αρχές,
μετά την αυτοκτονία 50χρονου γυμναστή,
που βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριό του
το μεσημέρι της Τρίτης στην Ανατολική
Θεσσαλονίκη. Με εντολή του προϊσταμένου
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτη
Παναγιωτόπουλου, η έρευνα πλέον γίνεται
από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών της Ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης και οι αστυνομικοί
έχουν θέσει στο «μικροσκόπιο» e-mail που
στάλθηκε από τον λογαριασμό του αυτόχει-
ρα σε διάφορους παραλήπτες και στο οποίο
καταγγέλλει τη δράση κυκλωμάτων. 

Οι 15 παραλήπτες του μηνύματος
Στο κείμενο που νωρίτερα είχε αναρτηθεί

και στη σελίδα του 50χρονου σε μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης, όμως στη συνέχεια
αποσύρθηκε, ο αυτόχειρας καταγγέλλει γυ-
ναίκα ότι τον κατέστρεψε οικονομικά και
έχασε αρχικά 90.000 ευρώ και στη συνέ-
χεια ακόμη 400.000 ευρώ. Η έρευνα, όμως,
εστιάζεται σύμφωνα με πληροφορίες και σε
όσα υποστηρίζει σχετικά με το περιβάλλον
της γυναίκας και την εμπλοκή της στην υπό-
θεση του πάρτι σε σουίτα πολυτελούς ξενο-
δοχείου της Θεσσαλονίκης την Πρωτοχρο-
νιά, όπου κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βια-
σμού 24χρονη. 

Στο πλαίσιο της εντολής του εισαγγελέα
για διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου

του 50χρονου εξετάζεται εάν έχει τελεστεί
το αδίκημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία,
όπως όμως και αδικήματα που σχετίζονται
με εκβιάσεις και τοκογλυφίες, για τα οποία
γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο e-mail,
το περιεχόμενο του οποίου εξετάζεται σε
κάθε του διάσταση. Μάλιστα, αναμένεται να
κληθούν από τις διωκτικές Αρχές να εξετα-
στούν πρόσωπα που κατονομάζονται στο
κείμενο, το οποίο στάλθηκε σε τουλάχιστον
15 παραλήπτες. Μεταξύ αυτών και δύο δι-
κηγόροι οι οποίοι είχαν αναλάβει την υπε-
ράσπιση του 27χρονου που καταγγέλθηκε
για τον βιασμό και συνελήφθη, για τους
οποίους υποδεικνύεται συγκεκριμένο πρό-
σωπο ότι «ήθελε να τους βλάψει». Αναμένε-
ται να εξεταστούν και οι επικοινωνίες του
50χρονου που βρέθηκε απαγχονισμένος
στο γυμναστήριό του, η ηλεκτρονική του αλ-
ληλογραφία, όπως και οι αναρτήσεις που
έκανε το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο,
καθώς μάρτυρες έλεγαν ότι και στο παρελ-
θόν είχε στείλει μηνύματα, απειλώντας ότι
θα αυτοκτονήσει. 

Το e-mail… δίνει 
κύκλωμα εκβιαστών
και τοκογλύφων

Πού ψάχνουν απαντήσεις 
οι Αρχές για την αυτοκτονία 
του 50χρονου γυμναστή 
στη Θεσσαλονίκη - Ο ρόλος 
της γυναίκας-αράχνης 
που κατήγγειλε πως 
του «έφαγε» 500.000€



της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
τη μάχη των πανελλαδικών εξε-
τάσεων πέφτουν από σήμερα
περισσότεροι από 90.000 υπο-
ψήφιοι διεκδικώντας μια θέση

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Φέτος,
για πρώτη φορά, οι συντελεστές βαρύτη-
τας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μα-
θημάτων, των ειδικών μαθημάτων και
των πρακτικών δοκιμασιών ορίζονται
από κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. «Πρα-
κτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε τμήμα επέ-
λεξε ποια μαθήματα θεωρεί πιο σημαντι-
κά, λιγότερο σημαντικά ή το ίδιο σημαντι-
κά και οι μαθητές θα έχουν διαφορετικά
μόρια για κάθε σχολή», εξηγεί στην «Po-
litical» η υπεύθυνη Τμήματος Εκπαιδευ-
τικού Υλικού και Σύμβουλος Σπουδών
της Orientum Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας
(www.orientum. gr), Στέλλα Ραλλιά.

Και συνεχίζει: «Παρατηρούμε ότι η
Νομική στο ΕΚΠΑ και στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο δεν έχουν δώσει βαρύτητα
σε κάποιο μάθημα (25% όλοι οι συντελε-
στές), ενώ η Νομική στο Αριστοτέλειο
έχει δώσει βαρύτητα στο μάθημα της Νε-
οελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
(30%) και στα Αρχαία (30%). Ένας μαθητής
που θέλει να περάσει στη Νομική και
έχει γράψει στη Νεοελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία 17, στα Αρχαία 18, στην
Ιστορία 19 και στα Λατινικά 20, τα μόριά
του για το ΕΚΠΑ και το Δημοκρίτειο είναι
25% (17+18+19+20) x 1.000 = 18.500, ενώ
για το ΑΠΘ (30%x17 + 30%x18 + 20%x19 +
20%x20) x 1.000 = 18.300». 

Ο ρόλος των Αγγλικών 
στο τμήμα ΜΜΕ

Η κυρία Ραλλιά επισημαίνει ακόμη:
«Τα Τμήματα Επικοινωνίας και Δημοσιο-
γραφίας έχουν δώσει τους ίδιους συντε-
λεστές και στα τέσσερα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά το Τμήμα
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας του ΑΠΘ στο ειδικό μάθη-
μα έχει δώσει τον μέγιστο συντελεστή ει-
δικού μαθήματος 20%. Άρα, το ειδικό μά-
θημα Αγγλικών παίζει μεγάλο ρόλο για
αυτό το τμήμα.

Τα Τμήματα Ψυχολογίας έχουν ρίξει τη
μεγαλύτερη βαρύτητα στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτε-
χνίας. Στο 2ο Επιστημονικό αν δούμε, για
παράδειγμα, τις Πολυτεχνικές Σχολές
των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών διαπιστώνουμε ότι
και τα επτά τμήματα έχουν δώσει τη με-
γαλύτερη βαρύτητα στο μάθημα των Μα-
θηματικών. Ωστόσο, και το μάθημα της
Φυσικής είναι εξίσου σημαντικό με τα
Μαθηματικά για κάποια τμήματα».

Σύμφωνα με την ίδια, στο 3ο Επιστη-
μονικό Πεδίο, από τα επτά Τμήματα Ια-
τρικής τα έξι δεν έχουν δώσει βαρύτητα
σε κάποιο μάθημα (και οι τέσσερις συν-
τελεστές είναι 25%), ενώ το Τμήμα της
Πάτρας έδωσε τον μεγαλύτερο συντε-
λεστή (30%) στη Βιολογία και τον μικρό-
τερο (20%) στη Νεοελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, το Τμήμα
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

του ΟΠΑ δεν έχει δώσει βαρύτητα σε κά-
ποιο μάθημα (και οι τέσσερις συντελε-
στές είναι 25%), όπως και ορισμένα άλλα
τμήματα του ιδρύματος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής του
συγκεκριμένου πανεπιστημίου έχει
δώσει τον μεγαλύτερο συντελεστή, 30%,
στα Μαθηματικά ενώ ίσως κανείς περί-
μενε ότι θα επέλεγε το μάθημα της Οι-
κονομίας. 

«Αγωνία για τον υπολογισμό μορίων»
«Σίγουρα, τη φετινή χρονιά, ο τρόπος

που κάθε μαθητής θα υπολογίσει τα μό-
ριά του είναι πολύ διαφορετικός από τις
προηγούμενες και αυτό μπορεί να προ-
σθέτει επιπλέον αγωνία στα παιδιά.
Όμως, δεν θα πρέπει να το σκέφτονται
αυτό τη δεδομένη στιγμή, αλλά ούτε και
να συγκρίνουν το νέο με το παλιό σύστη-
μα. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί
ότι το υπουργείο Παιδείας έχει ορίσει ως
ελάχιστο συντελεστή το 20% και μέγιστο
το 40%, επομένως υπάρχει όριο στο πόσο
μπορεί να επηρεαστεί η βαθμολογία του
μαθητή από το εκάστοτε ΑΕΙ», καταλήγει
η κυρία Ραλλιά.
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Η υπεύθυνη Τμήματος
Εκπαιδευτικού Υλικού της
Orientum Στέλλα Ραλλιά
συμβουλεύει τους
υποψηφίους για τα μαθήματα
τα οποία πρέπει να προσέξουν
ανάλογα με τις σχολές όπου
επιθυμούν να εισαχθούν
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Πώς επηρεάζουν τον βαθμό
οι συντελεστές βαρύτητας

Οι συντελεστές των Νομικών Σχολών
Ίδρυμα Νεοελληνική Γλώσσα Αρχαία Ιστορία Λατινικά

& Λογοτεχνία Ελληνικά

ΑΠΘ 30% 30% 20% 20%
ΔΠΘ 25% 25% 25% 25%
ΕΚΠΑ 25% 25% 25% 25%

Οι συντελεστές των Τμημάτων Ψυχολογίας
Ίδρυμα Νεοελληνική Γλώσσα Αρχαία Ιστορία Λατινικά

& Λογοτεχνία Ελληνικά
ΑΠΘ 35% 25% 20% 20%
ΕΚΠΑ 30% 25% 25% 20%
Παν. Δυτ. Μακ. 35% 25% 20% 20%
Παν. Ιωαννίνων 30% 25% 25% 20%
Παν. Κρήτης 35% 25% 20% 20%
Πάντειο Παν. 30% 20% 30% 20%
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Η Επιτροπή των Ειδικών συνεδρίασε
για τη μάσκα στα πλοία και στα ταξί και ει-
σηγήθηκε για τα ταξί υποχρεωτική χρήση
μάσκας για τον οδηγό και τους επιβάτες,
ενώ στα κρουαζιερόπλοια αναστέλλεται η
υποχρεωτική χρήση μάσκας και επανέρ-
χεται όταν νοσήσει άνω του 2% των φιλο-
ξενούμενων ή άνω του 4% του πληρώμα-
τος μέσα σε μια βδομάδα ή αν νοσήσει
μέσα σε 48 ώρες ποσοστό άνω του 1% του
συνολικού πληθυσμού μέσα στο πλοίο.
Στα επιβατηγά πλοία αναστέλλεται η χρή-
ση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους
του πλοίου, όμως παραμένει υποχρεωτι-
κή για τους εσωτερικούς χώρους για όλους, πλήρωμα
και επιβάτες, με επανεξέταση του μέτρου στα τέλη Ιουνί-
ου. Στα ημερόπλοια αναστέλλεται η χρήση μάσκας. Στα
φαρμακεία παραμένει υποχρεωτική για προσωπικό και
πελάτες. Η πρώτη μέρα ελευθερίας βρήκε τους πολίτες
μοιρασμένους. Άλλοι φορούσαν τη μάσκα από συνήθεια
ή ανάγκη για προστασία και εκεί όπου δεν ήταν υποχρε-

ωτική, ενώ άλλοι δεν τη φορούσαν και σε χώρους όπου
κρίνεται υποχρεωτική, όπως σε προαύλια νοσοκομείων
ή λεωφορεία.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Προ-
ληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής των Ει-
δικών Δημήτρης Παρασκευής ανέφερε στην «Political»
πως «δεν καταργείται η χρήση της μάσκας, αλλά ανα-

στέλλεται προσωρινά η υποχρεωτικότη-
τά της. Θα είναι χρήσιμο να τη φοράμε ει-
δικά σε περιστάσεις όπου υπάρχει συγ-
χρωτισμός, σε περιστάσεις κλειστών χώ-
ρων που δεν αερίζονται επαρκώς και η
σύσταση είναι πάρα πολύ ισχυρή για τα
άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομά-
δες». Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) ανακοίνωσε στο επιβατικό κοινό
πως από την 1η Ιουνίου η χρήση μάσκας
είναι προαιρετική για τις πτήσεις εσωτε-
ρικού και εξωτερικού, ενώ παραμένει η
σύσταση για τη χρήση της όπου κρίνεται
απαραίτητο σε επιβάτες και εργαζομέ-

νους. Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Mega είπε μεταξύ
άλλων σε σχέση με τα εμβόλια πως έχουν παραγγελθεί
από τον Μάιο του 2021 με κεντρική ευρωπαϊκή συμφω-
νία, με το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών να συμφωνεί
ότι τον Σεπτέμβριο θα χρειαστεί να κάνουμε ένα τροπο-
ποιημένο εμβόλιο βάσει των μεταλλάξεων.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

της Σοφίας Σπίγγου

Μ
ε την κομβικής σημασίας
μαρτυρία του Νίκου Σ., του
πρώτου ανθρώπου που κα-
τήγγειλε την κακοποιητική

συμπεριφορά του Δημήτρη Λιγνάδη, ξεκί-
νησε η χθεσινή ακροαματική διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συνέντευξη του
Νίκου Σ. είχε οδηγηθεί σε παραίτηση ο
κατηγορούμενος από τη θέση του καλλι-
τεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Η γνωριμία των δύο έγινε μέσω της θεί-
ας του μάρτυρα, η οποία θέλησε να τον
βοηθήσει να γίνει ηθοποιός. «Κατά τις 10
και μισή τη νύχτα χτύπησε το τηλέφωνό
μου και μου είπε να πάω στο σπίτι του σε
είκοσι λεπτά. Πήγα, χτύπησα το κουδούνι
και μου άνοιξε ένα άλλο παιδί. Ένιωσα
αμηχανία γιατί δεν ήξερα ότι θα είναι και
άλλος εκεί. Εκείνος ήταν στο μπάνιο. Κά-
ποια στιγμή βγήκε ο κατηγορούμενος φο-
ρώντας μια πετσέτα. Σοκαρίστηκα, φαντά-
στηκα ότι θα έλεγε “πάω να ντυθώ”, δεν
φαντάστηκα ότι θα έμενε με την πετσέτα
στον καναπέ», είπε ο μάρτυρας και ξεκί-
νησε να περιγράφει πώς εξελίχθηκε η
βραδιά.

«Μου έλεγε “στοματικό έρωτα δεν έχεις
κάνει;”. Αμήχανα πήγαινα να απαντήσω
και μου έλεγε “με το γυμνό έχεις θέμα;”.

Μου ζήτησε για να αποδείξω ότι είμαι δια-
τεθειμένος να είμαι στον χώρο να του δεί-
ξω τα οπίσθιά μου. Παρουσία του άλλου
παιδιού. Ήταν πάρα πολύ αμήχανο. “Σου
είναι τόσο δύσκολο;”, με ρώτησε. Σηκώ-
θηκα, κατέβασα το παντελόνι, έδειξα τα
οπίσθιά μου, το ανέβασα και ξανακάθι-

σα», είπε ο μάρτυρας και συμπλήρωσε ότι
ο σκηνοθέτης τού ζήτησε να κάνει στομα-
τικό έρωτα στο αγόρι που βρισκόταν εκεί.

«Πήρε μια μεταλλική ράβδο και…»
«Απλά έσκυψα στο παιδί και για δευτε-

ρόλεπτα έκανα αυτό, πιστεύοντας ότι όλο

αυτό θα τελειώσει. Λίγο αργότερα μου λέ-
ει “κατέβασε το παντελόνι σου”, το έκανα
ελάχιστα. Με έσπρωξε στο κρεβάτι. Δίπλα
ήταν μια μεταλλική ράβδος. Με έσπρωξε
στο κρεβάτι, πήρε τη μεταλλική ράβδο και
την ακούμπησε στο σώμα μου. Άρχισα να
λέω “σταμάτα, σταμάτα”», είπε ο μάρτυ-
ρας, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατή-
σει τα δάκρυά του και ζητώντας συνεχώς
συγγνώμη από το δικαστήριο προσπάθη-
σε να περιγράψει όσα βίωσε από τον σκη-
νοθέτη. «Ήταν ό,τι πιο φριχτό έχω ζήσει, ο
μεγαλύτερος πόνος. Δεν ήταν ερωτικό
βοήθημα, ήταν μεταλλική ράβδος, δεν ξέ-
ρω πόσο κράτησε. Κάποια στιγμή λερώ-
θηκα. Απλά εκνευρίστηκε, μάζεψε τα σεν-
τόνια, τα έβαλε στο πλυντήριο. Του ζήτησα
να πάω στο μπάνιο να πλυθώ…».

Υποχρεωτική η μάσκα σε ταξί, φαρμακεία και εσωτερικούς χώρους των πλοίων

«Ήταν ό,τι πιο φριχτό έχω ζήσει»

Ο μάρτυρας Νίκος Σ., 
ο πρώτος που είχε
καταγγείλει τον Δημήτρη
Λιγνάδη, περιέγραψε
κλαίγοντας τον βιασμό του:
«Έλεγα “σταμάτα, σταμάτα”» 
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Η
ταχύτερη έκδοση των συντάξεων
μετά και τη δραστηριοποίηση των
πιστοποιημένων δικηγόρων και
λογιστών που συνεργάζονται με

τον ΕΦΚΑ έχει αυξήσει το ποσοστό αποδο-
χής από τους πολίτες, καθώς οι 6 στους 10
τους εμπιστεύονται.

Σύμφωνα με έρευνα της Pulse που πα-
ρουσιάστηκε στην εφημερίδα «Action
Press» και στον τηλεοπτικό σταθμό Ac-
tion24, η αποδοχή είναι πολύ μεγάλη ακόμη
και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΠΑΣΟΚ.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας: 
� Για πρώτη φορά οι θετικές γνώμες για την
πρόοδο στις εκκρεμείς συντάξεις και την εν
γένει εξυπηρέτηση του πολίτη από τον ΕΦΚΑ
είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
� Το 62% του συνόλου του δείγματος και το
65% αυτών που έχουν ασφαλιστική σχέση με
τον ΕΦΚΑ κρίνουν ότι ο θεσμός αυτός κινεί-
ται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπενθυμίζε-
ται ότι ο θεσμός των πιστοποιημένων λογι-
στών και δικηγόρων αφορά την έκδοση νέων
συντάξεων για τα τ. Ταμεία ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και
ΙΚΑ και αποτελεί τον γρηγορότερο τρόπο σή-
μερα για την έκδοση μιας σύνταξης από τον
ΕΦΚΑ. Ήδη έχουν αναληφθεί πάνω από
1.500 συνταξιοδοτικές υποθέσεις από τους
πιστοποιημένους, ενώ οι πρώτες συντάξεις
που απονεμήθηκαν εκδόθηκαν σε λιγότερο
από 90 μέρες. Μέσα στο προσεχές διάστημα
αναμένεται η διεύρυνση των κατηγοριών
συντάξεων που οι πιστοποιημένοι θα μπο-
ρούν να αναλάβουν.
� Αντίστοιχη εικόνα αποτυπώνεται και στο

ερώτημα αν έχουν αποδώσει τα μέτρα επιτά-
χυνσης της έκδοσης των εκκρεμών συντάξε-
ων. Το 44% των πολιτών απαντά «Σίγουρα
Ναι» ή «Μάλλον Ναι», ενώ το 41% «Σίγουρα
Όχι» ή «Μάλλον Όχι». 
�Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και μεταξύ
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το ισοζύγιο των
απαντήσεων σχετικά με το αν ο θεσμός των
πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων εί-
ναι προς τη σωστή κατεύθυνση είναι επίσης
θετικό. Οι θετικές γνώμες φτάνουν στο 50%,

για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 69% και
για εκείνους της Νέας Δημοκρατίας το 77%. 
�Στο ερώτημα αν έχει βελτιωθεί η εξυπηρέ-
τηση του πολίτη από τον ΕΦΚΑ τους τελευ-
ταίους 12 μήνες οι θετικές γνώμες είναι για
πρώτη φορά πλειοψηφικές. Οι καταφατικές
απαντήσεις συγκεντρώνουν ποσοστό 45%
στο σύνολο του δείγματος, ενώ οι αρνητικές
43%. Αποτυπώνουν όμως μια σαφή πρόοδο
σε σχέση με παλαιότερες δημοσκοπήσεις,
όπου οι αρνητικές γνώμες για τον ΕΦΚΑ

υπήρξαν συντριπτικά περισσότερες σε σχέ-
ση με τις θετικές. Αντιστοίχως, το ποσοστό
ανέρχεται στο 46% σε όσους έχουν ασφαλι-
στική σχέση με τον e-ΕΦΚΑ και υπερτερούν,
έστω οριακά, των αρνητικών (43% και 44% αν-
τίστοιχα). 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδά-
κης, «ο θεσμός των πιστοποιημένων λογι-
στών και δικηγόρων έχει κερδίσει την εμπι-
στοσύνη των πολιτών και τα στοιχεία δεί-
χνουν την προφανή δυσαρμονία μεταξύ των
πολιτών και της κριτικής που ασκείται από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης και τους συνδι-
καλιστές του ΕΦΚΑ για τον συγκεκριμένο
θεσμό. Το γεγονός ότι το 45% των ερωτηθέν-
των δηλώνει ότι η εξυπηρέτηση στον ΕΦΚΑ
έχει αναβαθμιστεί τους τελευταίους 12 μήνες
είναι απόδειξη των προσπαθειών που κά-
νουμε για την έκδοση των συντάξεων, αλλά
και με το 1555».

Σύμφωνα με έρευνα της
Pulse, η αποδοχή στους
πιστοποιημένους συνεργάτες
του Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης είναι πολύ μεγάλη
ακόμη και από τους
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ 
και του ΠΑΣΟΚ 

Ε Κ Δ Ο Σ Η  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν

Οι 6 στους 10 
δίνουν «ψήφο» 

σε δικηγόρους και 
λογιστές του ΕΦΚΑ



Πελοπόννησος

ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» 
μόνο από Μεσσηνία

Το Συμβούλιο
της Επικρατείας
αποφάσισε πως
μόνο οι Μεσσήνιοι
καλλιεργητές πα-
ραγωγοί της ελιάς
Καλαμών μπο-
ρούν να αναγρά-
φουν στις συ-
σκευασίες την έν-
δειξη «Καλαμάτα»
(Kalamata), ενώ οι παραγωγοί ελιάς της ποικιλίας αυτής άλ-
λων περιοχών (εκτός της Μεσσηνίας) θα αναγράφουν ποικιλία
«Ελιές Καλαμών» και την περιοχή προέλευσης (π.χ., Άμφισ-
σα). Συγκεκριμένα, το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ με την 1149/2022 από-
φασή του έκανε δεκτή την αίτηση του «Συλλόγου Υπέρ των
Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης» για ακύρωση της απόφασης του
πρώην υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου με την οποία η ποικιλία
Καλαμών χαρακτηρίστηκε συνώνυμη της Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) «Ελιά Καλαμάτας», συνέπεια
της οποίας ήταν να πωλούνται στην Ευρώπη προϊόντα με την
ονομασία «Kalamata Olives» από όλο τον κόσμο.

Δεύτερη ποδηλατάδα 
στον Δήμο Πύργου

Τη δεύτερη ποδηλατάδα διοργανώνει ο Δήμος Πύργου σε
συνεργασία με το τμήμα Παιδείας, το τμήμα Αθλητισμού και το
Γραφείο Εθελοντισμού αυτή την Παρασκευή 3 Ιουνίου. Υπεν-
θυμίζεται ότι η περσινή διοργάνωση είχε μεγάλη επιτυχία και
διαφήμισε διεθνώς την ιστορική πόλη του Πύργου. Έτσι και
φέτος, η δημοτική αρχή καλεί μικρούς και μεγάλους ποδηλά-
τες να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου με μια
μεγάλη βόλτα σε δρόμους της πόλης που θα χαρίσει ευεξία και
χαρά και θα αναδείξει διεθνώς την πόλη. 

Ομόφωνα ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την πρόταση που κατέθεσε ο

περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Κώστα Καραμανλή για το οδικό δίκτυο προς το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου. Ο

περιφερειάρχης ζητά την άμεση τροποποίηση της μελέτης του οδικού έργου από τον

Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης με κατεύθυνση το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελλίου,

για λόγους ασφαλείας αλλά και για την αποφυγή περιβαλλοντικών και

αρχαιολογικών καταστροφών. Επισημαίνεται πως η κατασκευή του τμήματος αυτού

με την υφιστάμενη μελέτη θα προκαλέσει ολική περιβαλλοντική καταστροφή του

οικοτόπου του ρέματος και επίπτωση στις υφιστάμενες αρχαιότητες. Επιπλέον, θα

πρέπει να αντιμετωπιστούν τα δυνητικά θέματα βροχοπτώσεων των υψηλών πρανών

ορυγμάτων, καθώς και τα πλημμυρικά φαινόμενα του εν λόγω ρέματος. Η

περιφέρεια ζητά την άμεση τροποποίηση της μελέτης και την κατασκευή σήραγγας

μήκους περί το 1,25 χλμ., μετατοπίζοντας τη χάραξη στον ορεινό όγκο προς τα

δυτικά, με ενδεχόμενη προέκτασή της προς Βορρά.

Θεσσαλία

Τον Ιούλιο το Meteora
Wrestling Academy

Έπειτα από δίχρονη παύση, εξαιτίας της
πανδημίας, διοργανώνεται το 4ο αθλητικό
event Meteora Wrestling Academy, σε
δύο φάσεις: Το Meteora Wrestling Acade-
my Wrestling Tournament που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 2 και 3 Ιουλίου 2022, και
το Meteora Wrestling Academy Model
Camp που θα πραγματοποιηθεί από τις 4
μέχρι και τις 8 Ιουλίου. Έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον συμμετοχής ομάδες από Σλο-
βακία, Κύπρο, Βουλγαρία, Εσθονία, Σερ-
βία, Γερμανία και Ουκρανία. Η διοργάνωση
περιλαμβάνει επισκέψεις και ξεναγήσεις
των αθλητών στα αξιοθέατα της περιοχής
και πολλές παράλληλες δράσεις πολιτιστι-
κού και όχι μόνο ενδιαφέροντος. «Με την
αδιάκοπη και ενεργή στήριξη του περιφε-
ρειάρχη Κώστα Αγοραστού, έχουμε κατα-
φέρει να φέρουμε τον νομό μας στο επί-
κεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος, με
τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργα-
νώσεων, οι οποίες προβάλλουν τον τόπο
μας στον κόσμο», δήλωσε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο

Οικοτουρισμός
στις προστατευόμενες
περιοχές της Μεσογείου

Εθνική εκδήλωση μεταφοράς τεχνογνωσίας του
έργου DestiMED PLUS διοργάνωσε την Τρίτη, τελευ-
ταία ημέρα του Μαΐου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου - Ενεργειακή ΑΕ, σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Στην εκδήλωση πα-
ρουσιάστηκαν οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο του DestiMED PLUS στην Κάρπαθο και την
Κρήτη, το Δίκτυο Οικοτουρισμού «MEET Network»,
προκλήσεις και ευκαιρίες για τις προστατευόμενες
περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι μέσα από το έργο Desti-
MED PLUS, δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό ολιγοήμερο
οικοτουριστικό πακέτο στην Κάρπαθο και αντίστοιχα
ένα στην Κρήτη, τα οποία ήδη έχουν αξιολογηθεί και
δοκιμαστεί από εξειδικευμένους συνεργάτες. Έως τη
λήξη του έργου, τα πακέτα οικοτουρισμού προβλέπε-
ται να εμπορευματοποιηθούν με τη συνεργασία του
Δικτύου ΜΕΕΤ (MEET Network). Το έργο DestiMED
PLUS συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πό-
ρους, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας In-
terreg MED.
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Περιφέρεια Κρήτης

Τροποποίηση του σχεδίου του Βόρειου Οδικού Άξονα



Μ
ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε
η πρώτη φάση του προγράμματος
«Ανακύκλωση στις Λαϊκές Αγο-

ρές της Αττικής», που πραγματοποιήθηκε
από 26 Απριλίου ως 28 Μαΐου σε επιλεγμέ-
νες λαϊκές αγορές, σε όλους τους δήμους
του Λεκανοπεδίου. Το πρόγραμμα εντάσ-
σεται στις δράσεις που αναπτύσσουν η Πε-
ριφέρεια Αττικής και ο Ειδικός Διαβαθμι-
δικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ),
στο πλαίσιο υλοποίησης μιας ολοκληρω-
μένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης του
κοινού που έχει ξεκινήσει με κεντρικό μή-
νυμα «Δώσε Αξία στα Σκουπίδια σου», με
στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης και
την υιοθέτηση των κανόνων της κυκλικής
οικονομίας, στη μεγαλύτερη περιφέρεια
της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης, η ανταπόκριση των
τοπικών κοινωνιών ήταν πολύ μεγάλη,

καθώς μοιράστηκαν 161.250 τεμάχια κομ-
πόστ, έγιναν 63.341 νέες εγγραφές στο
πρόγραμμα συλλογής πόντων και αντα-
μοιβής μέσω της green card και συλλέχ-
θηκαν περίπου 27.000 κιλά ανακυκλώσι-
μων υλικών. «Πρωταθλήτρια» λαϊκή αγο-
ρά όσον αφορά τη συλλογή ανακυκλώσι-
μων υλικών αναδείχθηκε η λαϊκή αγορά
Δραπετσώνας, ενώ «πρωταθλήτρια» λαϊ-
κή αγορά όσον αφορά τις νέες εγγραφές
στην green card αναδείχθηκε εκείνη του
Δήμου Αχαρνών. Με την ευκαιρία της
ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της
καμπάνιας ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι
«γνωρίζουμε ότι οι πολίτες της Αττικής
θέλουν να ανακυκλώνουν, γιατί η ανακύ-
κλωση είναι μια συνήθεια που ωφελεί το
περιβάλλον. Εμείς τους δίνουμε τη δυνα-
τότητα να γνωρίσουν με ποιον τρόπο και
πού μπορούν να ανακυκλώνουν ευκολό-
τερα και τους ενημερώνουμε για τον καφέ
κάδο που μπαίνει πλέον στη ζωή μας».

Συμπληρώθηκε 
ο «καφέ» εξοπλισμός 

Με δύο ακόμη σύγχρονα απορριμματο-
φόρα συλλογής βιοαποβλήτων και 250 κα-
φέ κάδους ειδικής ανακύκλωσης ενισχύθη-
κε ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττι-
κής στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου δια-
νομής ειδικού εξοπλισμού συλλογής βιοα-
ποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από
την Περιφέρεια Αττικής, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συγκεκριμένων οχημάτων
από την προηγούμενη διανομή σε τρία και το σύνολο των καφέ κάδων σε 370. Την παράδο-
ση του εξοπλισμού στον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο πραγ-
ματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο οποίος τόνισε: «Ολοκληρώ-
νουμε σήμερα για τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης τον κύκλο διανομής ειδικού εξο-
πλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Πρόκειται για σύγχρονα
εργαλεία που θα διευκολύνουν τον δήμο στη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων
και στην υλοποίηση του προγράμματός του, ώστε να καταστεί μεταξύ των πρωταγωνιστών
των 66 δήμων της Αττικής στο πεδίο της καθαριότητας και της ανακύκλωσης».

Αξιοποίηση
περιουσίας 

Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
ελεύθερων χώρων στην πόλη ήταν
το βασικό θέμα στη συνάντηση που
είχε ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος
Θωμάκος με τον υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή
Χατζηδάκη στο υπουργείο Εργα-
σίας. Συγκεκριμένα ο κ. Θωμάκος
ζήτησε την αξιοποίηση από τον δή-
μο ενός ή δύο οικοπέδων ιδιοκτη-
σίας ΟΑΕΔ που βρίσκονται κάτω
από το Άλσος Κηφισιάς «Δήμαρχος
Δημήτρης Ζωμόπουλος» για μελ-
λοντική ανέγερση πολυχώρου του
Κέντρου Πολιτισμού Κηφισιάς
(ΚΠΚ) και την παραχώρηση οικο-
πέδου για δημιουργία ποδοσφαιρι-
κού γηπέδου της Συνοικίας Εργατι-
κών Πολυκατοικιών Κάτω Κηφι-
σιάς. Επίσης συζητήθηκε η παρά-
ταση της σύμβασης χρησιδανείου
για άλλα πέντε χρόνια ενός κτιρίου
του ΟΑΕΔ, όπου ο δήμος έχει στε-
γάσει το ΙΕΚ Κηφισιάς και στα αμ-
φιθέατρά του γίνονται εκδηλώσεις
του δήμου.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, πα-
ρά το γεγονός ότι από τον δή-
μαρχο έχει «διαρρεύσει» με
κάθε τρόπο ότι δεν πρόκειται
να διεκδικήσει και πάλι τον δή-
μο, δεν παρατηρείται καμία κι-
νητικότητα για τη διεκδίκηση
της διαδοχής; Την ώρα που
στην αντιπολίτευση «ψάχνον-
ται» για να ωφεληθούν με κάθε
τρόπο από τη συγκεκριμένη
συγκυρία, στην παράταξη της
διοίκησης δεν φαίνεται ακόμη
καμία πρωτοβουλία… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αποκτήθηκαν
κοινόχρηστοι χώροι
Στον Δήμο Ελευσίνας πέρασαν τέσσε-
ρις κοινόχρηστοι χώροι, η ιδιοκτησία
των οποίων παρέμενε σε εκκρεμότητα
για χρόνια και ο ιδιοκτήτης εμφανιζό-
ταν μέχρι τώρα ως «άγνωστος». Πρό-
κειται για την πλατεία Ηρώων, την
πλατεία Λαού, το πάρκο κοντά στο
κλειστό γήπεδο «Τάκης Βογιατζής»
και το κοιμητήριο της πόλης. Όπως
ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, η Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με
διαπιστωτική πράξη, προχώρησε στη
διόρθωση της αρχικής κτηματολογι-
κής εγγραφής από «Αγνώστου Ιδιο-
κτήτη» σε «Δήμο Ελευσίνας». Η ασά-
φεια και η εκκρεμότητα που επικρα-
τούσαν για χρόνια δημιουργούσαν
πολλά προβλήματα στους παραπάνω
χώρους, καθώς εμπόδιζαν τις παρεμ-
βάσεις από την πλευρά του δήμου.

Φεστιβάλ
Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης

Ο Δήμος Καλλιθέας διοργανώνει
Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης και Ενημέρωσης,
από 5 έως 8 Ιουνίου 2022, στην πλα-
τεία Δαβάκη, στο πλαίσιο των πρω-
τοβουλιών και δράσεων για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Στη μεγάλη αυτή γιορτή για το περι-
βάλλον προσκαλεί όλους τους δη-
μότες, μικρούς και μεγάλους, να
συμμετάσχουν σε ένα πολυσυλλε-
κτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Δημήτρης
Κάρναβος: «Ο σεβασμός και η προ-
στασία του περιβάλλοντος αποτε-
λούν άμεση και αναπόσπαστη προ-
τεραιότητα της δημοτικής αρχής.
Στόχος είναι να διασφαλίσουμε ένα
ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας,
σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον, με
ποιότητα ζωής. Όλοι μαζί θα τα κα-
ταφέρουμε».
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Οι λαϊκές «αγκάλιασαν»
την ανακύκλωση



ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ20
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Η
ακρίβεια η οποία έχει
απλωθεί σχεδόν σε όλες τις
εκφάνσεις της οικονομικής
δραστηριότητας αποτελεί

το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί
την κυβέρνηση, η οποία συνεχώς ανα-
ζητεί νέους τρόπους και μέσα ανακού-
φισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
πέραν των όσων έχει ανακοινώσει και
έχει θέσει σε εφαρμογή.

Η βασικότερη μάχη δίνεται σε δύο
επίπεδα που αφορούν εκατομμύρια
πολίτες: το ένα είναι το ηλεκτρικό ρεύ-
μα, για το οποίο έχει ήδη ξεδιπλωθεί το
σχετικό εθνικό σχέδιο
που θα εντατικοποι-
ηθεί τον Ιούλιο με την
πρακτική κατάργηση
της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής, και το δεύ-
τερο η τιμή των καυσί-
μων που συμπαρασύρει
με τη σειρά της μια σει-
ρά άλλων προϊόντων και
υπηρεσιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης από τις Βρυξέλλες επανέλαβε ότι η
κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει κανέ-
ναν μόνο του και απροστάτευτο, αφή-
νοντας «ανοιχτό παράθυρο» για νέες
παρεμβάσεις ειδικά στον τομέα των
καυσίμων, με τη βενζίνη σε ορισμένες
περιοχές να έχει φτάσει και τα 2,66 ευ-
ρώ/λίτρο. 

Τα μέτρα που βρίσκονται 
στο τραπέζι
� Συνέχιση της επιδότησης βενζίνης
από 30 έως 50 ευρώ για όλους και μετά
τον Ιούνιο που λήγει το ισχύον μέτρο.
�Επέκταση της επιδότησης του πετρε-
λαίου κίνησης στην αντλία με ποσό

άνω των 15 λεπτών ανά λίτρο.
�Διεύρυνση του μεταφορικού ισοδύ-
ναμου με το οποίο επιδιώκεται η εξί-
σωση του κόστους μεταφοράς με μέσα
μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτι-
κή Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί
με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.
� Στοχευμένη και προσωρινή μείωση
του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα μικρά νησιά
και με ορίζοντα τριών μηνών.
�Παράλληλα εξετάζεται η μείωση των
συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένα
τρόφιμα και για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.

Το συγκεκριμένο μέτρο, ωστόσο,

έχει υψηλό ταμειακό κόστος για το Δη-
μόσιο, ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις
για το αν τελικά το όφελος φτάσει στις
τσέπες των καταναλωτών. Ενδεικτικό
της κατάστασης που επικρατεί είναι
πως τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στα
είδη διατροφής διαμορφώθηκε στο
10,9% και ήταν πολύ μεγαλύτερος από
τον μέσο πληθωρισμό που ήταν 10,2%,
ενώ την ίδια περίοδο του 2021 ήταν αρ-
νητικός κατά 1,2%.

Πάντως ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωρ-
γαντάς άφησε «ανοιχτό παράθυρο» για
μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα άρτου
και συγκεκριμένα από το 13% στο 6%,
όπως έχουν ζητήσει οι αρτοποιοί, οι
οποίοι επισημαίνουν πως η μείωση

στην κατανάλωση αγγίζει το 25%, ενώ
στα αρτοπαρασκευάσματα το 35%.
Σύμφωνα με τους αρτοποιούς, ο κατα-
ναλωτής που ερχόταν κάθε μέρα στον
φούρνο, πλέον έρχεται δύο με τρεις
φορές τη βδομάδα. Η πτώση του τζί-
ρου, όμως, έχει ως αποτέλεσμα να μην
μπορούν να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους. Για αυτό τον λόγο ζη-
τούν μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί και γε-
νικότερα στα αρτοσκευάσματα.

Σκέψεις για μείωση μόνο
σε ορισμένα τρόφιμα - 
Τι μελετά η κυβέρνηση 

Τα σενάρια για καύσιμα
και «κούρεμα» του ΦΠΑ 

Από την 1η Ιουνίου μειώθηκε το ύψος των εισφο-
ρών επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6%, ισόποσα
για εργοδότες και μισθωτούς. Η μείωση αυτή έρχεται
σε συνέχεια της μείωσης κατά 3,9 ποσοστιαίες μονά-
δες των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που ψηφί-
στηκε και εφαρμόστηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια
(2020-2021). Σαν αποτέλεσμα αυτών των μειώσεων
της λεγόμενης «φορολογικής σφήνας» (tax wedge),
αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων

και, ταυτόχρονα, επέρχεται ελάφρυνση στο μη μισθο-
λογικό κόστος των επιχειρήσεων. Αυτά με τη σειρά
τους οδηγούν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και ενίσχυση της απασχόλησης. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της Eurostat, ειδικά για τους χαμη-
λόμισθους εργαζόμενους, ενώ το 2019 με βάση το μέ-
γεθος της «φορολογικής σφήνας» η Ελλάδα βρισκό-
ταν στη 14η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ,
το 2021 ανέβηκε στην 5η καλύτερη θέση και με τη ση-

μερινή μείωση αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της
κατάταξής της. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνο Τσακλόγλου,
«η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει τη μείωση
του μη μισθολογικού κόστους εργασίας που οδηγεί
σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσε-
ων, αύξηση της απασχόλησης, αύξηση του διαθέσι-
μου εισοδήματος των εργαζομένων και, τελικά, βελ-
τίωση της ευημερίας των πολιτών».

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

«Ψαλίδι» στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6%



Ε
ντυπωσιακή αύξηση κατά
32% σημείωσαν οι εξαγωγές
των ελληνικών προϊόντων το
α’ τρίμηνο του τρέχοντος

έτους, ενώ από τα στοιχεία προκύπτει
ότι το μεγάλο «success story» για την
Ελλάδα παίζεται σε πέντε χώρες. 

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, η συνολική αξία
των ελληνικών εξαγωγών κατά το α’
τρίμηνο του έτους ανήλθε σε 11,43 δισ.
ευρώ, με κύριες αιχμές τα καύσιμα, τα
βιομηχανικά προϊόντα και τα τρόφιμα,
που αποτελούν πλέον τους απόλυτους
πρωταγωνιστές της εξωστρέφειας. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοι-
χείων των εξαγωγών μας, από το Κέν-
τρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελε-
τών του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξα-
γωγέων και τις επισημάνσεις της προ-
έδρου Χριστίνας Σακελλαρίδη, «Ιτα-
λία, Γερμανία, Κύπρος, Βουλγαρία και
Τουρκία συνθέτουν την κορυφαία πεν-
τάδα των αγορών που κατευθύνονται
τα ελληνικά προϊόντα, εν μέσω έντο-
νης αβεβαιότητας για την πορεία της
παγκόσμιας οικονομίας». 

Εξίσου ενθαρρυντικά είναι και τα

μηνύματα από τις τρίτες χώρες -με
εξαίρεση κάποιες ομάδες κρατών
όπως οι BRICS-, όπου φαίνεται να δια-
μορφώνεται ένα θετικό momentum
για τους Έλληνες εξαγωγείς. Το κύριο
χαρακτηριστικό των ελληνικών εξα-
γωγών είναι η μεγάλη αύξηση στις πα-
ραδοσιακές αγορές της Ευρώπης. Η
Ιταλία εξακολουθεί και κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2022 να αποτελεί το ση-
μαντικότερο προορισμό των ελληνι-
κών εξαγωγών, ενώ στη δεύτερη θέση
παραμένει η Γερμανία, όπως και το αν-
τίστοιχο περσινό διάστημα. Ακολουθεί
η Κύπρος καταλαμβάνοντας την τρίτη
θέση από την τέταρτη που κατείχε και
μετά η Βουλγαρία, προς την οποία η
αύξηση των εξαγωγών ελληνικών
προϊόντων (κατά 45,1%) το α’ τρίμηνο
του 2022 οδήγησε στο να ανέλθει στην
τέταρτη από την έκτη θέση. Έπεται η
Τουρκία, η οποία βρίσκεται στην ίδια

θέση με το 2021, ενώ η Ισπανία και το
Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στις θέ-
σεις 6 έως 7. Μάλιστα, η Ισπανία ανέ-
βηκε 5 θέσεις και το Ηνωμένο Βασί-
λειο κατά 3 θέσεις σε σχέση με το αντί-
στοιχο περσινό διάστημα. 

Στην όγδοη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ,
ανεβαίνοντας μία θέση, με εντυπωσια-
κή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών
κατά 38,5%. Αντίθετα, η μεγαλύτερη
μείωση παρατηρείται προς τη Γαλλία
με 18,7%. Την πρώτη δεκάδα των κυ-
ριότερων προορισμών των ελληνικών
εξαγωγών συμπληρώνει η Ρουμανία,
η οποία βρισκόταν στην 8η θέση κατά
το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το ασφαλιστικό
ιστορικό ήρθε 
στο κινητό και 
στο τάμπλετ! 
«Επανάσταση» για τους εργαζο-
μένους συνιστά η εφαρμογή my-
Ergani, με την οποία κάθε ασφα-
λισμένος του ιδιωτικού τομέα
μπορεί να δει το ιστορικό του ερ-
γασιακού του βίου στο κινητό και
στο τάμπλετ! H εφαρμογή είναι
διαθέσιμη για android και iOS
συσκευές. Κάθε εργαζόμενος
έχει άμεση και εύκολη πρόσβα-
ση στις εργασιακές σχέσεις που
είχε ή έχει με τους εργοδότες
του, κάνοντας χρήση των κωδι-
κών Taxisnet. Υπενθυμίζεται ότι
τον Δεκέμβριο του 2021 είχε τε-
θεί σε λειτουργία η web εφαρμο-
γή myergani.gov.gr, που αποτέ-
λεσε τον πρόδρομο του myEr-
gani mobile app. Όπως δήλωσε ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης, από την 1η Ιουλίου θα
είναι διαθέσιμη από την εφαρμο-
γή και η Ψηφιακή Κάρτα Εργα-
σίας.

Μάχη στα
δικαστήρια 
για τη ρήτρα
αναπροσαρμογής
Αναβολή για τις 6 Ιουλίου πήραν
τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν
υποβάλει καταναλωτικές ενώ-
σεις και επαγγελματικές ομά-
δων σχετικά με τη ρήτρα ανα-
προσαρμογής της ΔΕΗ. Οι δικη-
γόροι της εταιρείας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης στο
Πρωτοδικείο, ζήτησαν αναβολή
της υπόθεσης ενόψει της επι-
κείμενης απόφασης έπειτα από
δική τους αίτηση για να κριθεί με
τον θεσμό της πιλοτικής δίκης το
θέμα της ρήτρας αναπροσαρμο-
γής από τον Άρειο Πάγο. Μετά
την απόφαση αναβολής, οι δικη-
γόροι των οργανώσεων ζήτησαν
την έκδοση προσωρινής διατα-
γής από το δικαστήριο, προκει-
μένου να μην κοπεί το ρεύμα από
τη ΔΕΗ σε κανέναν πολίτη που
δεν θα πληρώσει τη ρήτρα ανα-
προσαρμογής. Η απόφαση επί
της προσωρινής διαταγής θα εκ-
δοθεί σήμερα το μεσημέρι.

Σ.Σ.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ21
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Αύξηση 32% - H συνολική
αξία κατά το α’ τρίμηνο 
του έτους ανήλθε 
σε 11,43 δισ. ευρώ

Εξαγωγές: Ποιες χώρες
είναι το «success story»
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Σ
την αναγνώριση ότι οι ελληνι-
κές εξαγωγές στη Γερμανία
πάνε καλά προχώρησαν ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης Γιώργος Γεωργαντάς και ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βο-
ρείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) Γιώργος Κων-
σταντόπουλος στη διάρκεια του 8ου Ελ-
ληνογερμανικού Φόρουμ Τροφίμων
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη με θέμα «Αειφορία - Εξωστρέ-
φεια, “καλλιεργούν” ανάπτυξη για τα
γεωργικά προϊόντα».

Ο υπουργός τόνισε την πολιτική βού-
ληση της κυβέρνησης να στηρίξει τον
κλάδο των φρούτων και λαχανικών
προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλή-
ματα από την ενεργειακή κρίση και τον
πόλεμο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η
πορεία των εξαγωγών ελληνικών νω-
πών φρούτων και λαχανικών στη Γερ-
μανία είναι ανοδική και υπάρχουν με-
γάλα περιθώρια περαιτέρω αύξησης,
ενώ εξήρε τον ρόλο του Ελληνογερμα-
νικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην
κατεύθυνση αυτή, τονίζοντας ότι «η
διασύνδεση με τις μεγάλες γερμανικές
εταιρείες και οι επιχειρηματικές γέφυ-
ρες επικοινωνίας που χτίζει είναι θεμε-
λιώδες στοιχείο για την οικοδόμηση του
μέλλοντος και τον αναπτυξιακό σχεδια-
σμό μας. Αυτή η σύνδεση γίνεται πιο
συνεκτική και πολύτιμη με την ταυτό-
χρονη μεταφορά τεχνογνωσίας που
επιτελείται μέσα από τις δράσεις και τα
προγράμματα του Επιμελητηρίου».

«Στηρίζουμε τους νέους αγρότες»
Η κυβέρνηση από το φθινόπωρο του

2021, υπογράμμισε ο κ. Γεωργαντάς,
λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την αντι-
μετώπιση της αύξησης του κόστους
παραγωγής, ενώ με τη νέα ΚΑΠ και το
Ταμείο Ανάκαμψης «προχωρούμε σε
ριζοσπαστικές πολιτικές και δράσεις
στον τομέα της πρωτογενούς παραγω-
γής, ενεργοποιήσαμε προγράμματα
στήριξης νέων αγροτών ύψους 520
εκατ. ευρώ και στήριξης της βιολογι-
κής παραγωγής αξίας 661 εκατ. ευρώ».
Το 2021 οι εξαγωγές ελληνικών φρού-
των, λαχανικών και παρασκευασμάτων
τους προς τη Γερμανία, όπως πρόσθε-
σε, ανήλθε σε 403.354.548 ευρώ έναντι
εισαγωγών ύψους 57.493.309 ευρώ,
με τα ελληνικά κεράσια, ακτινίδια,
φράουλες, πορτοκάλια, βερίκοκα και
καρπούζια στην πρώτη γραμμή προτί-
μησης των Γερμανών καταναλωτών. «Ο
μέσος Γερμανός καταναλωτής αναζη-
τεί ποιοτικά, θρεπτικά και γευστικά
τρόφιμα και είναι στο χέρι των Ελλήνων
παραγωγών και τυποποιητών να κεν-
τρίσουν ακόμη περισσότερο την προ-
σοχή τους και να αυξήσουν τα μερίδια
αγοράς τους», επισήμανε από την

πλευρά του ο γενικός διευθυντής και
μέλος του ΔΣ του Ελληνογερμανικού
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου,
δρ Αθανάσιος Κελέμης.

Στην αναγνώριση ότι οι ελληνικές
εξαγωγές στη Γερμανία πάνε καλά προ-
χώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, τονίζοντας
ότι τον περασμένο χρόνο ξεπέρασαν τα
40 δισ. ευρώ προς τη Γερμανία. «Ναι, οι
εξαγωγές πάνε καλά. Τον περασμένο
χρόνο έσπασαν το φράγμα των 40 δισ.
ευρώ και μάλιστα το διμερές εμπόριο
στο αγροδιατροφικό κομμάτι είναι θετι-
κό και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με
την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας», τόνισε και πρόσθεσε ότι
«οι Έλληνες καταφέραμε να αντιστρέ-
ψουμε αυτό που υπήρχε πριν από μερι-
κά χρόνια και πλέον από το 1,8 δισ. ευ-
ρώ, που είναι ο ετήσιος τζίρος Ελλάδας
- Γερμανίας, το 1 δισ. αφορά εξαγωγές
της χώρας μας».

«Να... φύγουμε από τενεκέ 
και τελάρο»

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ επισήμανε
ακόμη ότι «αν θέλουμε να μπούμε δυ-

νατά στις μεγάλες αλυσίδες που εισά-
γουν τα προϊόντα μας και τα διαθέτουν
στους Γερμανούς καταναλωτές, πρέ-
πει να κοιτάξουμε και άλλες πτυχές.
Πρέπει να φύγουμε από τον τενεκέ και
το τελάρο και να πάμε στις μικρές συ-
σκευασίες και έτσι θα καταφέρουμε
να εκτοπίσουμε προϊόντα αντίστοιχα
άλλων μεσογειακών χωρών». Ο κ.
Κωνσταντόπουλος πρόσθεσε ότι «τιμή
και ποιότητα των ελληνικών προϊόν-
των θεωρούνται δεδομένες από τους
Γερμανούς εισαγωγείς και αυτό που
ζητούν πλέον είναι να ενημερωθούν
για τις ενέργειες και πρακτικές που
υιοθετούνται προς την πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση και προς την αει-
φόρο ανάπτυξη».

Αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει ση-
μαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, υπογράμμισε την ανάγκη να
ενισχυθεί η συμμετοχή των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων στο ποσοστό των
εξαγωγών της Ελλάδας, καθώς 30 μό-
λις επιχειρήσεις πραγματοποιούν το
70% των εξαγωγών παγκοσμίως, ενώ
εξήρε τις κινήσεις του ΥΠΑΑΤ για την
ενίσχυση των clusters με παροχή κι-
νήτρων προς τις ΜμΕ του αγροδιατρο-
φικού κλάδου και την προκήρυξη
προγράμματος καινοτομίας και αει-
φόρου ανάπτυξης για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις.

Γερμανική λατρεία 
για τα ελληνικά φρούτα

Ξεπέρασαν τα 403 εκατ.
ευρώ οι εξαγωγές
οπωρολαχανικών
προς το Βερολίνο

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Γιώργος Γεωργαντάς, υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης 

Γιώργος Κωνσταντόπουλος,
πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδας 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Ε
τος υποδομών είχε χαρακτη-
ρίσει ο υπουργός Υποδομών
Κώστας Καραμανλής το 2022
και επιχειρώντας να βάλει τέ-

λος στις «θεωρίες και στις εκθέσεις ιδε-
ών», όπως χαρακτηριστικά είπε από βή-
ματος του 5ου Συνεδρίου Υποδομών και
Μεταφορών, παρουσίασε τα 15 μεγάλα
έργα που βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλο-
ποίησης, προϋπολογισμού 3,2 δισ. ευρώ.
Τα έργα τα οποία ήδη υλοποιούνται ή
βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης είναι τα
ακόλουθα:
1.Το Βόρειο Τμήμα του Ε65
2. Το Άκτιο - Αμβρακία
3. Η πολύπαθη Πατρών - Πύργου
4.Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
5.Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας
6. Η επέκταση της γραμμής 3 προς τον
Πειραιά
7.Το μετρό Θεσσαλονίκης
8. Η νέα περιφερειακή επίσης της Θεσ-
σαλονίκης, το λεγόμενο Flyover
9. Το μεγάλο πρόγραμμα έργων αντι-
πλημμυρικής θωράκισης και διαχείρισης
υδάτινων πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
10.Η επέκταση της λεωφόρου Κύμης
11.Η υπογειοποίηση της Ηλιουπόλεως
12. Οι επεκτάσεις προς Λαύριο και Ραφήνα
13.Το Μπράλος - Άμφισσα
14.Η παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών
15.Η περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης.

«Τα έργα υποδομών αλλάζουν το πα-

ραγωγικό μοντέλο της χώρας και την
αναβαθμίζουν σε ενεργειακό κόμβο σε
μια κρίσιμη συγκυρία», ανέφερε ο Κώ-
στας Καραμανλής και υπογράμμισε πως
ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται
ξανά σε περίοδο άνθησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εισηγμέ-
νων εταιρειών, το ανεκτέλεστο των με-
γάλων κατασκευαστικών ομίλων έχει
φτάσει στα 9,38 δισ. ευρώ ενώ, σύμφω-
να με τις προβλέψεις, αναμένεται να
φτάσει στα 15 δισ. ευρώ ως το 2023, βά-
σει των διαγωνισμών που βρίσκονται σε
τελικό στάδιο.

«Κόμβος η Ελλάδα»
Για τις επενδύσεις στον σιδηρόδρομο,

με το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομι-
κών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα,
ύψους σχεδόν 5 δισ. ευρώ, ο υπουργός
εκτίμησε πως «ο σιδηρόδρομος έχει τη
δυναμική να αποτελέσει τη σύγχρονη
ατμομηχανή του νέου οικονομικού μον-
τέλου που επιθυμούμε για τη χώρα μας

και βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατη-
γικής μας να γίνει η Ελλάδα κόμβος
υποδομών και συνδυασμένων μεταφο-
ρών και ενεργειακός κόμβος της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης».

Το υπουργείο προχωρά τη διασύνδε-
ση των μεγάλων λιμανιών με το οδικό
και το σιδηροδρομικό δίκτυο, με στόχο
να αναπτυχθούν υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες logistics και να εισέλθει η χώρα
μας δυναμικά στον τομέα των συνδυα-
σμένων μεταφορών.

Με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και
τη δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδια-
σμού που διαφαίνεται, σε μια δύσκολη
παρά ταύτα συγκυρία, ο κατασκευαστι-
κός κλάδος διαθέτει πλέον τη δυναμική
να μεταδώσει την αναπτυξιακή του ώθη-
ση σε ολόκληρη την κοινωνία και κατ’
επέκταση στην ελληνική οικονομία.

Ο Κώστας Καραμανλής ανέφερε πως
ο τομέας των κατασκευών παίζει πρω-
ταρχικό ρόλο και προσελκύει σοβαρές
ξένες επενδύσεις. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός της
Εγνατίας Οδού ή ο αντίστοιχος της Αττι-
κής Οδού, οι οποίοι συγκέντρωσαν το
διεθνές ενδιαφέρον.

Αναφορικά με τους προβληματισμούς
των φορέων σε ό,τι έχει να κάνει με την
ενεργειακή κρίση και το Παρατηρητήριο
Τιμών, ο υπουργός απάντησε πως όλα τα
κόμματα και οι φορείς συζητούν στην
κατεύθυνση εξεύρεσης ρεαλιστικών λύ-
σεων.

Στον χώρο των τηλεπικοινωνιών εισέρχεται η ΔΕΗ,
με δικό της δίκτυο οπτικών ινών για «Fiber to the ho-
me» σε όλη την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση
της εταιρείας στο συνέδριο ITC 2022.

«Μελετώντας το επί δύο συναπτά έτη, μας δίνεται η
δυνατότητα να εισέλθουμε στον χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών ως πάροχος χονδρικής και αυτό που ονομά-

ζουμε “Fiber to the home”», αποκάλυψε ο Αλέξαν-
δρος Πατεράκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβου-
λος της ΔΕΗ. Το δίκτυο θα καλύψει περίπου 3.000.000
νοικοκυριά σε διάστημα περίπου 5 ετών από σήμερα,
αρχικά στις μεγάλες πόλεις και θα ακολουθήσουν οι
μικρότερες στο σύνολο της επικράτειας, ενώ εκτιμάται
πως, το προσεχές φθινόπωρο, η εταιρεία, σε συνεργα-

σία με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, θα προσφέρει
ταχύτητες 1 Gbps.  Το έργο κοστολογείται περίπου στα
800.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 530.000.000 θα
καλυφθούν μέσω ομολόγου και τα υπόλοιπα με ίδια
κεφάλαια που θα προέλθουν από την Αύξηση Μετοχι-
κού Κεφαλαίου.

Ρ. Σ.

Προς υλοποίηση
15 μεγάλα έργα 
που αλλάζουν
την Ελλάδα

Ο προϋπολογισμός τους είναι
3,2 δισ. ευρώ - Ο Κώστας
Καραμανλής από το
5ο Συνέδριο Υποδομών 
και Μεταφορών υποστήριξε
πως ο κατασκευαστικός
κλάδος βρίσκεται ξανά 
σε περίοδο άνθησης

ΔΕΗ: Μπαίνει στις τηλεπικοινωνίες με δίκτυο οπτικών ινών και ταχύτητες 1 Gbps
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Σ
ε ρυθμό MSCI κινείται το Ελ-
ληνικό Χρηματιστήριο, κα-
θώς ολοκληρώθηκαν την

Τρίτη το rebalancing αλλά και η εί-
σοδος των Εθνικής και Μυτιληναί-
ου στον δείκτη MSCI Standard
Greece, αυξάνοντας τις υφιστάμε-
νες μετοχές από έξι (ΟΠΑΠ, ΟΤΕ,
ΔΕΗ, Jumbo, Eurobank, Alpha) σε
οκτώ. Όπως εκτιμούν οι αναλυτές,
εκτός από τις διεθνείς αγορές ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κλί-
ματος θα παίξει η περαιτέρω χρη-
ματιστηριακή συμπεριφορά των
τραπεζικών μετοχών. Από τεχνικής
πλευράς όσο ο Γενικός Δείκτης πα-
ραμένει υψηλότερα των 887 - 876
(συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών και οι δύο ΚΜΟ 60 ημε-
ρών) ή έστω υψηλότερα των 847, 838 και 832 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) παραμένουν οι ελπίδες για ανοδική
αντίδραση προς τις 893 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 899 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Κλείσιμο υψηλό-
τερα των 899 - 904 θα δώσει κίνηση προς τις 944 και 950 μονάδες. Στην περίπτωση υποχώρησης κάτω από τις 832 μο-
νάδες θα είναι θέμα χρόνου η δοκιμασία της ζώνης 818 - 794, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αυξημένος 
κατά 7,6% ο τζίρος

Αύξηση της τάξης του 7,6% στα 30,73
εκατ. ευρώ κατέγραψε ο κύκλος εργα-
σιών της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ
στο α’ τρίμηνο 2022, όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία. Παράλληλα, τα λειτουργικά
κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στο 1,75 εκατ.
ευρώ έναντι 4,53 εκατ. ευρώ το αντίστοι-
χο χρονικό διάστημα του 2021, ενώ τα
κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα
0,55 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φό-
ρων 3,55 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του
2021. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους ανήλθαν σε 0,45 εκατ. ευρώ
έναντι 2,82 εκατ. ευρώ το 2021.

Αύξηση 3,3% στις νέες
εγγραφές επιχειρήσεων
Αύξηση 3,3% σημείωσαν οι νέες εγγρα-
φές (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρή-
σεων) στο σύνολο της οικονομίας το α’
τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε 27.301
έναντι 26.441 το α’ τρίμηνο του 2021.
Μείωση 20,9% καταγράφηκε σε σχέση
με το δ’ τρίμηνο του 2021, όταν είχαν
ανέλθει σε 34.508. Σύμφωνα με τη δη-
μογραφία επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ,
για τους τομείς οικονομικής δραστη-
ριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφο-
ρά στον συνολικό κύκλο εργασιών η
μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των
εγγραφών νέων επιχειρήσεων κατα-
γράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης» (68,1%) και στον
τομέα «Μεταφορά και αποθήκευση»
(66,7%).

Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΣΦΑ,
Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας και ΕΚΕΤΑ

Σε μια κομβική χρονική συγκυρία, το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσι-
κού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και το Εθνικό Κέν-
τρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΚΕΤΑ) υπέγραψαν μνημόνιο συ-
νεργασίας σε συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε στην Κοζάνη την Παρασκευή
27 Μαΐου 2022. Η συγκεκριμένη τριμε-
ρής συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
για την από κοινού ανάληψη δράσεων σε
θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, κα-
θώς και ερευνητικού έργου και καινοτο-
μίας, με άμεσα ωφελούμενους τους φοι-
τητές, τους ερευνητές, τους εργαζόμε-
νους αλλά και τους ανέργους της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το
Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο σύμ-
βασης διάσπασης διά απόσχισης του κλάδου απο-
δοχής πράξεων πληρωμής και την εισφορά του στη
νεοϊδρυθείσα εταιρεία με την επωνυμία NBG Pay
ΜΑΕ («ΝΒG Pay»). Κατόπιν έγκρισης του εν λόγω
σχεδίου σύμβασης και από το Διοικητικό Συμβού-
λιο της NBG Pay, ολοκληρώθηκε σήμερα η υπογρα-
φή του και θα δημοσιευτεί στο Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4601/2019. Η ολο-

κλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Γενικών Συνε-
λεύσεων των μετόχων της ΕΤΕ και της NBG Pay, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και
αποφάσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

ΟΠΑΠ: Δεκαπλάσια τα καθαρά κέρδη, στα €88,3 εκατ.

ΧΑ: Διεθνές κλίμα και τράπεζες θα κρίνουν την τάση

ΕΤΕ: «Πράσινο φως» στην απόσχιση του κλάδου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Δεκαπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη του
ΟΠΑΠ το α’ τρίμηνο του 2022 από την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν σε
€88,3 εκατ. από 8,7 εκατ. το 2021, ενώ τα
καθαρά έσοδα σημείωσαν άλμα 162,5%. Ει-
δικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα
καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ τρι-
μήνου 2022 ανήλθαν σε €457,2 εκατ. αυξη-
μένα κατά 162,5% σε ετήσια βάση ως αποτέ-
λεσμα της ισχυρής απόδοσης των retail
δραστηριοτήτων, τα οποία λειτουργούσαν με περιορισμούς λόγω της πανδημίας (τα καταστήματά μας παρέ-
μειναν κλειστά για όλο το α’ τρίμηνο 2021), ενώ το online συνεχίζει την ισχυρή του συνεισφορά.
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ταθερή στην εκτίμηση για κέρδη της Mytili-
neos σε επίπεδα πάνω από τα διπλάσια του
2020 για το σύνολο του τρέχοντος έτους πα-

ραμένει η Citi έπειτα από ενημέρωση που έκανε ο
CFO του ομίλου Γιάννης Καλαφατάς, σε roadshow
για επενδυτές στο Λονδίνο την περασμένη εβδομά-
δα. Η έκθεση κάνει λόγο για υπερδιπλασιασμό των
κερδών της εταιρείας το 2022 (EBITDA: 550 εκατ.
ευρώ, καθαρά κέρδη: 297 εκατ. ευρώ, κέρδη ανά
μετοχή €2,2, 4,5% μερισματική απόδοση), ενώ θεω-
ρεί πως η Mytilineos έχει όλους εκείνους τους ση-
μαντικούς καταλύτες που θα συνεισφέρουν στη δυ-
ναμική ανάπτυξη της εταιρείας πέραν από το 2022.

Eurobank: «Σήκωσε» 
500 εκατ. ευρώ 
με senior ομόλογο

Σε πλήρη εξέλιξη ο ψηφιακός
μετασχηματισμός της ERGO

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ERGO
Ασφαλιστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθ-
μό, καθώς μετά τις πρωτοποριακές εφαρμο-
γές ERGO SalesBOX και ERGO forMe η ERGO
αναβαθμίζει την «ψηφιακή της εικόνα» ανα-
διαμορφώνοντας πλήρως την εταιρική της
ιστοσελίδα ergohellas.gr, η οποία βρίσκεται
ήδη σε λειτουργία. Ως μια εταιρεία που συ-
νεχώς εξελίσσεται, η ERGO ενισχύει ακόμη
περισσότερο τη διαδικτυακή της παρουσία
με στόχο να προβάλλει την εταιρική της ταυ-
τότητα προσφέροντας παράλληλα μια βελ-
τιωμένη εμπειρία στον τελικό καταναλωτή.

Μπάρμπα Στάθης: Εγκαίνια 
του ρομποτικού ψυκτικού θαλάμου
από τον Γεωργαντά

Τα εγκαίνια του νέου, αυτοματοποιημένου
ψυκτικού θαλάμου υπερσύγχρονης τεχνολο-
γίας πραγματοποίησε η Μπάρμπα Στάθης τη
Δευτέρα 30 Μαΐου, στις κεντρικές εγκαταστά-
σεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) και συγκεκριμένα του υπομέτρου 4.2/
Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανά-
πτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήμα-
τος της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)»,
ολοκληρώθηκε πρόσφατα η κατασκευή του
καινοτόμου, ρομποτικού ψυκτικού θαλάμου,
τον οποίο εγκαινίασε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Γεωργαντάς, πα-
ρουσία πολιτικών εκπροσώπων και θεσμικών
φορέων της Βόρειας Ελλάδας.

Και στην Κύπρο το ελληνικό
παγωτό Kayak
Μια νέα συνεργασία της Kayak ξεκινάει με
τον Όμιλο Ζορπά στην Κύπρο για να γίνει ο
νέος προορισμός απόλαυσης. Ο Όμιλος
Zορπάς ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση
των παγωτών Kayak στην Κύπρο ως master
franchisor και αποκλειστικός διανομέας
των συσκευασιών σε επιλεγμένα καταστή-
ματα των Φούρνων Ζορπά. Το Kayak είναι
ένα βραβευμένο ελληνικό brand παγωτού
που χαρακτηρίζεται από καινοτομία και αρι-
στεία σε κάθε επίπεδο με μοναδικές γεύ-
σεις που θα δοκιμάζατε σε ένα gourmet
εστιατόριο.

Συνεργασία Custom - Diginet
Tην παρουσία της στην ελληνική αγορά ενι-

σχύει η ιταλική Custom, που εξειδικεύεται
στην παροχή ψηφιακών λύσεων στις υπηρε-
σίες λιανεμπορίου, μέσω της συνεργασίας της
με την ελληνική εταιρεία Diginet. Εκμεταλ-
λευόμενη και την εισροή πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης που θα οδηγήσουν τις ελληνικές
επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό
τους, η συνύπαρξη των δύο εταιρειών θα δη-
μιουργήσει το πρώτο της roadshow στην Ελ-
λάδα, παρουσιάζοντας μια σειρά ψηφιακών
λύσεων για κάθε κλάδο της αγοράς.

Citi: Διπλασιασμός
κερδών της Mytilineos
για το 2022

Intralot: Διευκρινίσεις για δικαιώματα
ψήφου της EFG Bank

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το ποσοστό δικαιω-
μάτων ψήφου ύψους 5,506% της EFG Bank προέβη
η Intralot. Ειδικότερα, η εισηγμένη αναφέρει ότι σε
συνέχεια της από 16/5/2022 γνωστοποίησής της
και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε στις
13/5/2022 για μεταβολή ποσοστού 5,506% του με-
τόχου EFG BANK σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου,
γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο μέτοχος
προέβη σε ανάκληση της συγκεκριμένης γνωστο-
ποίησης, καθότι ενημέρωσε ότι λειτουργεί ως θε-
ματοφύλακας για λογαριασμό πελατών του.

Η Eurobank βγήκε στις αγορές την Τρίτη
με έκδοση senior preferred ομολόγου, αντ-
λώντας 500 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές ξεπέ-
ρασαν τα 650 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό επι-
τόκιο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το αρχι-
κό guidance και το 4,5%, ενώ το κουπόνι δια-
μορφώθηκε στο 4,375%. Ανάδοχοι ήταν οι
Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomu-
ra. Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή
διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης
στο 1,75 έτος, η διαπραγμάτευσή του θα είναι
στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ
η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται
στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fit-
ch και S&P.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Η
Εθνική Ελλάδας ποδοσφαί-
ρου, στην προσπάθειά της να
ξαναγίνει «επίσημη αγαπη-
μένη», παίζει απόψε (21.45,

Alpha) το πρώτο επίσημο παιχνίδι της
υπό τις οδηγίες του νέου Ουρουγουα-
νού τεχνικού Γκουστάβο Πογιέτ, κόν-
τρα στη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλ-
φαστ, στον πρώτο αγώνα για το Nations
League. Και επειδή η αρχή είναι το
ήμισυ του παντός, ο Πογιέτ το έθεσε
καθαρά, «πάμε για νίκη στο Μπέλ-
φαστ». Επέμενε και σε ένα ακόμη
πράγμα. Στο εθνόσημο. Γνωστή η αγά-
πη των Ουρουγουανών για την πατρί-
δα, αλλά και για την Ελλάδα, το Μοντε-
βιδέο είναι κάτι σαν μικρή Αθήνα από
κτίρια και δρόμους που φέρουν ελλη-
νικές επιγραφές φιλοσόφων κ.λπ. 

Οι δηλώσεις του: «Θα πάμε εκεί με
σκοπό να νικήσουμε. Είμαστε μια ομά-
δα γεμάτη νικητές. Σε όλες τις θέσεις
έχουμε παίκτες που κατέκτησαν κάτι.
Πρέπει να παίξουν για το εθνόσημο.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η ποιότη-
τα είναι εκεί, η επιθυμία να παίξεις εί-
ναι εκεί, έχουμε καλούς παίκτες, αλλά
εκπροσωπούμε τη χώρα και πρέπει να
το δείξουμε. Όταν τελειώσει ο αγώνας,
πρέπει να τα έχουμε δώσει όλα. Το
εθνόσημο είναι πολύ σημαντικό».

Στην Εθνική ο Πογιέτ δεν κάλεσε,
όπως ήταν περίπου αναμενόμενο, τους
Μανωλά και Παπασταθόπουλο, μετά τα
όσα έγιναν τα δυο τελευταία χρόνια.
Υπάρχει καλό υλικό, οι περισσότεροι
διεθνείς αγωνίζονται στο εξωτερικό
και έχουν εμπειρίες. Μάλιστα, το πιο

πιθανό είναι στην αρχή ενδεκάδα να
αγωνιστούν δύο, το πολύ τρεις από το
εγχώριο πρωτάθλημα. Μοναδικό πρό-
βλημα του Πογιέτ είναι ο τραυματισμός
του Γιώργου Μασούρα του Ολυμπια-
κού. Δεν προπονήθηκε με τους υπό-
λοιπους. 

Κατά πώς έδειξε στις προπονήσεις ο
Πογιέτ, κάτω από τα δοκάρια θα κάτσει
ο Βλαχοδήμος της Μπενφίκα, αριστε-
ρά ο Τσιμίκας και ο Χατζηδιάκος με τον
Μαυροπάνο κεντρικά μπακ. Δεξιά, ο
Άγγλος Τζορτζ Μπάλντοκ της Σέφιλντ
Γιουνάιτεντ, που έχει Ελληνίδα γιαγιά.
Στη μεσαία γραμμή, ο αρχηγός Μπακα-
σέτας με τον Μπουχαλάκη και τον
Κουρμπέλη και στην επίθεση ο Για-
κουμάκης σέντερ φορ, επειδή του πά-
ει το βρετανικό στιλ καθότι παίκτης της

Σέλτικ. Για τις άλλες δύο θέσεις υπο-
ψήφιοι είναι ο Δουβίκας, ο Λημνιός, ο
Τζόλης και ο Χατζηγιοβάνης.

Το Nations League είναι διοργάνω-
ση - μονοπάτι πρόκρισης στα τελικά
του Euro 2024 που θα γίνει στη Γερμα-
νία. Μετά τη Βόρεια Ιρλανδία, η Εθνική
θα παίξει εκτός έδρας με το Κόσοβο
την προσεχή Κυριακή στην Πρίστινα,
μετά δύο ματς στον Βόλο με την Κύπρο
και το Κόσοβο.

Πογιέτ: «Πρώτα 
από όλα το εθνόσημο»

Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα
απόψε για το Nations
League και ο Ουρουγουανός
τεχνικός έδωσε το σύνθημα

Πρόγραμμα Nations League
2/6/2022: .......................Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα
5/6/2022:.....................................Κόσοβο - Ελλάδα
9/6/2022:....................Ελλάδα - Κύπρος ή Εσθονία
12/6/2022: ...................................Ελλάδα - Κόσοβο
24/9/2022: .................Κύπρος ή Εσθονία - Ελλάδα
27/9/2022: .....................Ελλάδα - Βόρεια Ιρλανδία



Ο
δικηγόρος Παναγιώτης
Μπαλτάκος, ο οποίος διετέ-
λεσε και γενικός γραμματέ-

ας του υπουργικού συμβουλίου της
κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά,
είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ.
Προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές
στην ομοσπονδία, όπου ήταν μονα-
δικός υποψήφιος. Ο Μπαλτάκος
υπήρξε νομικός σύμβουλος
της ΕΠΑΕ (νυν Super League 1) τη
δεκαετία του ’90 και νομικός σύμ-
βουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέ-
χρι το 2007, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ
Παναθηναϊκός το 2016, αντιπρό-
εδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός το
2017. Το 2020 διετέλεσε νομικός
σύμβουλος και εκπρόσωπος της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αντικείμενο την υπό-
θεση πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη.
Τον Μπαλτάκο στήριξαν στην εκλο-
γή του οι ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όχι,

όμως και ο Ολυμπιακός με τον Πα-
ναθηναϊκό. Με την εκλογή Μπαλτά-
κου το ποδόσφαιρο μπαίνει σε μια
κατεύθυνση σταθερότητας και (ελ-
πίζουμε) ίσων αποστάσεων στην τα-
λαιπωρημένη ΕΠΟ. Η προηγούμενη

διοίκηση σημαδεύτηκε από το μέγα
φιάσκο με τον Ζαγοράκη, ο οποίος
εξελέγη ομόφωνα και παραιτήθηκε,
ενώ η διοίκηση Γραμμένου κράδαι-
νε το λάβαρο της «εξυγίανσης» που
δεν ήρθε ποτέ.

Ο Μπαλτάκος νέος πρόεδρος στην ΕΠΟ Επαγγελματική διαιτησία
στο ποδόσφαιρο!

Επαγγελματική διαιτησία και επίσημα στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με τροπολογία που
κατέθεσε στη Βουλή ο υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης. Μια κίνηση που έπρεπε να
είχε γίνει χρόνια πριν για να πάψουν οι διάφορες
«παρεμβάσεις» στον χώρο της διαιτησίας από τους
«παράγοντες» ή «επενδυτές» του ποδοσφαίρου. Οι
διαιτητές θα έχουν τη διαιτησία ως αποκλειστική
απασχόληση, πλέον, με πενταετή συμβόλαια.

Ο Καμαρά τού Άρη κάνει…
γκελ στον Ολυμπιακό
Ο διεθνής με την εθνική Μαυριτανίας Αμπουμ-

πακάρ Καμαρά τού Άρη είναι στόχος του
Ολυμπιακού, ο Πέδρο Μαρτίνς τον χρειάζε-
ται για δεύτερο επιθετικό. Ο Καμαρά είναι
27 ετών και σε 32 εμφανίσεις με τον Άρη

πέτυχε 10 γκολ και έδωσε τέσσερις ασίστ.
Το ερώτημα, ωστόσο, αφορά τον Ελ Αραμπί

και κατά πόσο επιθυμεί την παραμονή του στον
Ολυμπιακό για έναν ακόμα χρόνο. 

Η Λάρισα εύκολα 
τον Παναθηναϊκό 84-77

Μια εκπληκτική Λάρισα, προηγήθηκε ακόμα
και με 26 πόντους(!) και κατάφερε τελικά να νική-
σει 84-77 τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Νεά-
πολης της θεσσαλικής πόλης και να φέρει τα ματς
σε ισοπαλία 1-1. Κορυφαίοι των νικητών ο Γκριν
με 19 πόντους και ο Κουλιμπαλί με 16 πόντους. Για
τον Παναθηναϊκό, 27 πόντους μέτρησε ο Μέικον
και 19 ο Παπαπέτρου. Τα δεκάλεπτα: 26-13, 50-38,
62-57, 84-77.

Κεκλεισμένων των θυρών
αλλά… γεμάτο

Το παιχνίδι Ουγγαρία - Αγγλία το προσεχές
Σάββατο στη Βουδαπέστη έπρεπε να γίνει κεκλει-
σμένων των θυρών, γιατί η γηπεδούχος είναι τι-
μωρημένη μετά τα ρατσιστικά συνθήματα που
ακούστηκαν εκεί στο Euro 2020. Όμως, η λύση
βρέθηκε από τους Ούγγρους. Το γήπεδο θα γεμί-
σει από 30.000 μαθητές που ανά δέκα θα έχουν
και έναν συνοδό.

Ναδάλ - Τζόκοβιτς 3-1 
στο Roland Garros
Ο τεράστιος Ισπανός τενίστας Ράφα Ναδάλ απλώς επιβεβαίωσε
ότι στα 36 του χρόνια παραμένει αχτύπητος στα χωμάτινα τερέν.
Έπειτα από συγκλονιστική μονομαχία, που διήρκεσε 4 ώρες και
11 λεπτά, νίκησε 3-1 σετ τον Σέρβο Νο1 στον κόσμο Νόβακ Τζό-
κοβιτς και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Roland Garros. Τα
σετ: 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Επόμενος αντίπαλος, ο Γερμανός Ζβέρεφ.

Βουλγαρία - Βόρεια Μακεδονία
με… πολιτικό χρώμα;

Εκτός από το ματς της Εθνικής μας με τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλφαστ για το Nations League, γίνεται
ένα, ακόμα, το οποίο είναι και «πολιτικού» χαρακτήρα. Η Βουλγαρία υποδέχεται τη Βόρεια Μακεδονία. 
Οι Βούλγαροι μόλις τον περασμένο Ιανουάριο αποδεχτήκαν τον όρο «Βόρεια Μακεδονία». 
Οι δε γείτονες Βορειομακεδόνες, όπως ονομάζονται μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα κατέβουν
κανονικά ως… «Μακεδόνες» στο γήπεδο, όπως κάνουν παντού σε κάθε αθλητική εκδήλωση.
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Ο
δικηγόρος Παναγιώτης
Μπαλτάκος, ο οποίος διετέ-
λεσε και γενικός γραμματέ-

ας του υπουργικού συμβουλίου της
κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά,
είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ.
Προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές
στην ομοσπονδία, όπου ήταν μονα-
δικός υποψήφιος. Ο Μπαλτάκος
υπήρξε νομικός σύμβουλος
της ΕΠΑΕ (νυν Super League 1) τη
δεκαετία του ’90 και νομικός σύμ-
βουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέ-
χρι το 2007, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ
Παναθηναϊκός το 2016, αντιπρό-
εδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός το
2017. Το 2020 διετέλεσε νομικός
σύμβουλος και εκπρόσωπος της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αντικείμενο την υπό-
θεση πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη.
Τον Μπαλτάκο στήριξαν στην εκλο-
γή του οι ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όχι

όμως και ο Ολυμπιακός με τον Πα-
ναθηναϊκό. Με την εκλογή Μπαλτά-
κου το ποδόσφαιρο μπαίνει σε μια
κατεύθυνση σταθερότητας και (ελ-
πίζουμε) ίσων αποστάσεων στην τα-
λαιπωρημένη ΕΠΟ. Η προηγούμενη

διοίκηση σημαδεύτηκε από το μέγα
φιάσκο με τον Ζαγοράκη, ο οποίος
εξελέγη ομόφωνα και παραιτήθηκε,
ενώ η διοίκηση Γραμμένου κράδαι-
νε το λάβαρο της «εξυγίανσης» που
δεν ήρθε ποτέ.

Ο Μπαλτάκος νέος πρόεδρος στην ΕΠΟ Επαγγελματική διαιτησία
στο ποδόσφαιρο!

Επαγγελματική διαιτησία και επίσημα στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με τροπολογία που
κατέθεσε στη Βουλή ο υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης. Μια κίνηση που έπρεπε να
είχε γίνει χρόνια πριν για να πάψουν οι διάφορες
«παρεμβάσεις» στον χώρο της διαιτησίας από τους
«παράγοντες» ή «επενδυτές» του ποδοσφαίρου. Οι
διαιτητές θα έχουν τη διαιτησία ως αποκλειστική
απασχόληση, πλέον, με πενταετή συμβόλαια.

Ο Καμαρά του Άρη κάνει…
γκελ στον Ολυμπιακό
Ο διεθνής με την εθνική Μαυριτανίας Αμπουμ-

πακάρ Καμαρά τού Άρη είναι στόχος του
Ολυμπιακού, ο Πέδρο Μαρτίνς τον χρειάζε-
ται για δεύτερο επιθετικό. Ο Καμαρά είναι
27 ετών και σε 32 εμφανίσεις με τον Άρη

πέτυχε 10 γκολ και έδωσε τέσσερις ασίστ.
Το ερώτημα, ωστόσο, αφορά τον Ελ Αραμπί

και κατά πόσο επιθυμεί την παραμονή του στον
Ολυμπιακό για έναν ακόμα χρόνο. 

Η Λάρισα εύκολα 
τον Παναθηναϊκό 84-77

Μια εκπληκτική Λάρισα, προηγήθηκε ακόμα
και με 26 πόντους(!) και κατάφερε τελικά να νική-
σει 84-77 τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Νεά-
πολης της θεσσαλικής πόλης και να φέρει τα ματς
σε ισοπαλία 1-1. Κορυφαίοι των νικητών ο Γκριν
με 19 πόντους και ο Κουλιμπαλί με 16 πόντους. Για
τον Παναθηναϊκό, 27 πόντους μέτρησε ο Μέικον
και 19 ο Παπαπέτρου. Τα δεκάλεπτα: 26-13, 50-38,
62-57, 84-77.

Κεκλεισμένων των θυρών
αλλά… γεμάτο

Το παιχνίδι Ουγγαρία - Αγγλία το προσεχές
Σάββατο στη Βουδαπέστη έπρεπε να γίνει κεκλει-
σμένων των θυρών, γιατί η γηπεδούχος είναι τι-
μωρημένη μετά τα ρατσιστικά συνθήματα που
ακούστηκαν εκεί στο Euro 2020. Όμως, η λύση
βρέθηκε από τους Ούγγρους. Το γήπεδο θα γεμί-
σει από 30.000 μαθητές που ανά δέκα θα έχουν
και έναν συνοδό.

Ναδάλ - Τζόκοβιτς 3-1 
στο Roland Garros
Ο τεράστιος Ισπανός τενίστας Ράφα Ναδάλ απλώς επιβεβαίωσε
ότι στα 36 του χρόνια παραμένει αχτύπητος στα χωμάτινα τερέν.
Έπειτα από συγκλονιστική μονομαχία, που διήρκεσε 4 ώρες και
11 λεπτά, νίκησε 3-1 σετ τον Σέρβο Νο1 στον κόσμο Νόβακ Τζό-
κοβιτς και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Roland Garros. Τα
σετ: 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Επόμενος αντίπαλος, ο Γερμανός Ζβέρεφ.

Βουλγαρία - Βόρεια Μακεδονία
με… πολιτικό χρώμα;

Εκτός από το ματς της Εθνικής μας με τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλφαστ για το Nations League, γίνεται
ένα, ακόμα, το οποίο είναι και «πολιτικού» χαρακτήρα. Η Βουλγαρία υποδέχεται τη Βόρεια Μακεδονία. 
Οι Βούλγαροι μόλις τον περασμένο Ιανουάριο αποδεχτήκαν τον όρο «Βόρεια Μακεδονία». 
Οι δε γείτονες Βορειομακεδόνες, όπως ονομάζονται μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα κατέβουν
κανονικά ως… «Μακεδόνες» στο γήπεδο, όπως κάνουν παντού σε κάθε αθλητική εκδήλωση.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Η Κατερίνα Γκαγκάκη επιβεβαίωσε
πως οι ψεύτικες φήμες περί σχέσης
με τον Γιάννη Λάτσιο ήταν η αιτία που
χώρισε με τον σύντροφό της.

• Γαμήλιο
πάρτι για
τους Πέ-
τρο Ίμ-
βριο και
Σ υ ρ ά ν
Λελούδα
και baby
bloom για
τον γιο
τους Πα-
ναγιώτη. 

• Η Ιωάννα Σαρρή επιβεβαίωσε πως
είναι ζευγάρι με τον τραγουδιστή
Γιώργο Σαμπάνη.

• Κάρμεν Ρουγγέρη: «Δεν ήμουν
ποτέ πολύ όμορφη κι αυτό με
βοήθησε να κάνω γεροντοκόρες
και μεγάλες γυναίκες!».

• Μεγάλη λαχτάρα πήραν η Φαίη
Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας, μετά
το τηλεφώνημα για βόμβα στα Kappa
Studios. Ακόμα το συζητάνε!

• Ταξίδι στη γαλλική Disneyland
για τον Αντώνη Ρέμο, την Υβόν-
νη Μπόσνιακ και τη μικρή τους
Ελένη.

• Σαρώνει στο διαδίκτυο το νέο σέξι
βιντεοκλίπ της Ελένης Φουρέιρα με
τίτλο «Poli-Ploki».

• Ο Ορφέας Αυγουστίδης πριν
από τον γάμο του έκανε το πιο πα-
ράξενο bachelor στο Ναύπλιο:
Θαλάσσιο τουρ με τους φίλους
του, βουτιές και ψαρομεζέδες!

• Μαρία Ναυπλιώτου και Οδυσσέας
Παπασπηλιόπουλος μαζί ξανά στο
θέατρο στην παράσταση «Φιλουμένα
Μαρτουράνο». Μαζί τους ο Ηλίας
Μελέτης.

• Ερωτική απόδραση στη Νάπο-
λη για την ηθοποιό Δανάη Παπ-
πά και τον αγαπημένο της Λάμ-
προ Ζάχαρη.

Α
φιξη του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Τζο
Μπάιντεν για συνομιλίες, στο θέατρο «Άλ-
σος». Το δίδυμο-φωτιά θα εμφανιστεί στην
απίθανη υπερπαραγωγή «Τι ζούμε, ρε;»

της Δήμητρας Παπαδοπούλου, με συντονίστρια την
Ελληνίδα νοικοκυρά! Η παράσταση κάνει πρεμιέρα
την Παρασκευή 10 Ιουνίου στο θέατρο «Άλσος».

Η νέα σπαρταριστή επιθεώρηση της μετρ του βι-
τριολικού χιούμορ είναι το καλλιτεχνικό γεγονός του
καλοκαιριού. Με 12μελή ζωντανή ορχήστρα, 16μελές
μπαλέτο, φαντασμαγορικές χορογραφίες του Φωκά
Ευαγγελίνου, υπέροχες μουσικές από τη Μαρίζα Ρί-
ζου, σε σκηνογραφία του Μανώλη Παντελιδάκη και με
κοστούμια από την Έβελυν Σιούπη, αποτελεί το από-
λυτο «must» της Αθήνας. 

Χολιγουντιανή παράσταση
Στη σκηνή της χολιγουντιανής παράστασης, παρέα

με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, θα παρελάσει επί
σκηνής η dream team του θεάματος με τους Θοδωρή
Αθερίδη (σκηνοθεσία), Θανάση Αλευρά, Κώστα Απο-

στολάκη, Λευτέρη Ελευθερίου, Κρατερό Κατσούλη,
Ελένη Κοκκίδου, Κώστα Κόκλα, Αντώνη Λουδάρο,
Πάνο Μουζουράκη, Παρθένα Χοροζίδου, Στράτο Λύ-
κο, Ηλιάνα Γαϊτάνη, Αντώνη Κρόμπα, Ροζαμάλια Κυρί-
ου και Νίκη Λάμη στους κωμικούς ρόλους.

Μαζί τους (φανταστικά) Έλληνες και ξένοι πολιτι-
κοί, τοπικοί αστέρες, πρόσωπα και «ήρωες» της επο-
χής, όλοι μαζί σε μια γιορτή γέλιου βασισμένη στη
συνταγή μιας καθαρόαιμης επιθεώρησης που θα τινά-
ξει τη θεατρική «μπάνκα» στον αέρα.

Το θέατρο «Άλσος», μέσα στο καταπράσινο Πεδίον
του Άρεως με φόντο τον λόφο του Λυκαβηττού, θα χα-
ρίσει φέτος στο αθηναϊκό κοινό ένα χολιγουντιανό
μοναδικό θεατρικό σόου, έπειτα από μια περίοδο δύ-
σκολη, δύο χρονιές εγκλεισμού λόγω της πανδημίας
και σαρωτικών γεγονότων και αλλαγών στον πλανήτη.

Επιστρατεύτηκαν οι καλύτεροι για να στήσουν ένα
αξέχαστο υπερθέαμα με έναν μεγάλο θίασο αγαπημέ-
νων ηθοποιών, τραγούδι και χορό που κλείνει το μάτι
στην επικαιρότητα.

Σαν τον παλιό καιρό
Τα κείμενα της Δήμητρας

Παπαδοπούλου δεν θα αφή-
σουν κανέναν ασχολίαστο. Μια
τρελή, κωμική ανασκόπηση
της καθημερινότητας, όπου το
σημερινό γίνεται διαχρονικό
και το παράλογο λογικό! Ένας
καθρέφτης που σαρκάζει και
αυτοσαρκάζεται, που παρα-
μορφώνει και μεγεθύνει. Μια
παρέλαση της νεοελληνικής
παραπραγματικότητας με την
παράνοια, όπου η Δεξιά θα συ-
ναντηθεί και θα συνομιλήσει
με την Αριστερά, ο Πούτιν με
τον Μπάιντεν και η νοικοκυρά
με τη νεολαία.

Άλλωστε, αυτός δεν είναι ο
προαιώνιος ρόλος της επιθεώ-
ρησης; Να παίρνει το βαρύ και
να το κάνει ελαφρύ και το ψυ-
χικό βάρος να το κάνει γέλιο!

«Τι ζούμε, ρε;» 
με all star θίασο



Το βίντεο της αγάπης

Ερωτευμένος και πάλι ο Σάββας Γκέντσογλου.
Πέντε χρόνια μετά τον οριστικό χωρισμό με την
τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη, ο ποδοσφαιρι-
στής έκανε το επόμενο βήμα στην προσωπική
του ζωή ανακοινώνοντας πως είναι ζευγάρι με
τη σέξι Θεσσαλονικιά επιχειρηματία Κίκα Τσέ-
κου. Η αποκάλυψη έγινε στα Instastories του
γοητευτικού αθλητή με βίντεο που έδειχνε το
ζευγάρι, σε μια όμορφη βόλτα με ποδήλατα. H
influencer της μόδας και ιδιαίτερα famous στα
social media είναι επιστήθια φίλη της Ιωάννας

Συγγνώμη για το χάος

Άρον άρον ανασκεύασε τις δηλώσεις του ο
Αλέκος Συσσοβίτης, μετά τον σάλο που προκά-
λεσε συνέντευξή του στην εκπομπή της Μάριον
Μιχελιδάκη στο Open. Ο ηθοποιός στην τηλεο-
πτική του εμφάνιση ανέφερε μεταξύ άλλων, «η
γυναίκα πολλές φορές προκαλεί και εν αγνοία
της ή συνειδητά», προκαλώντας το μένος χιλιά-
δων χρηστών στα social media. Την επόμενη
ημέρα επανήλθε και μέσα από την ίδια εκπομπή,
έκανε λόγο για παρεξήγηση, ζήτησε συγγνώμη,
ενώ ισχυρίσθηκε πως τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση
στο γυναικείο φύλο.

Σε πυρετώδεις γαμήλιες προ-
ετοιμασίες βρίσκονται ο Μαυρί-
κιος Μαυρικίου και η μέλλουσα
σύζυγός του Ιλάειρα! Το ζευγάρι
θα παντρευτεί τον Αύγουστο και
πρόσφατα πραγματοποίησε ταξί-
δι-αστραπή στη Λεμεσό, για να
παραδώσει προσκλητήριο γάμου
στον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιά-
δη: «Συνάντηση κορυφής! Από-
ψε ο νονός μου, πρόεδρος της
Κύπρου μας, γνωρίζει την Ιλάει-
ρα. Δώσαμε το πρώτο προσκλη-
τήριο. Επόμενη συνάντηση, ο γά-
μος μας τον Αύγουστο!».

Προσκλητήριο
στον νονό του

Τ
έλος οι καλοκαιρινές διακοπές στη Μήλο για τον Νάσο Πα-
παργυρόπουλο. Ο πρώην «Survivor» και γιος του επιχειρη-
ματία Αργύρη Παπαργυρόπουλου τραυματίστηκε σοβαρά σε

τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο
Κέντρο Υγείας του νησιού. «Κάπως έτσι άδοξα τελειώνει στη μέση
το ταξίδι στο Αιγαίο, με δυο σπασμένα δάχτυλα, εγκαύματα δευτέ-
ρου βαθμού στα χέρια και πόδια και διάφορα άλλα, από πέσιμο μη-
χανής. Έχω την ψυχική ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό του
Κέντρου Υγείας που με πρόσεξε από την πρώτη μέχρι την τελευταία
στιγμή, που μου έκλεισαν τις πληγές, που με κράτησαν μια μέρα μέ-
σα. Ευχαριστώ τους ντόπιους που με μάζεψαν από τον δρόμο, μου
έδωσαν νερό και με πήγαν στο νοσοκομείο χωρίς να σκεφτούν αν
θα τους λερώσω το αμάξι ή αν θα καθυστερήσουν στη δουλειά
τους», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Χαμόγελα μετά το σοκ
Η λαμπερή Μαρίνα Πατούλη χαμογελά και πάλι! Η ερωτευμένη
επιχειρηματίας, που πρόσφατα έπεσε θύμα κλοπής στο σπίτι της
στη Μύκονο, φωτογραφήθηκε με χαμόγελο και νάζι στη βιτρίνα
της μπουτίκ που διατηρεί στο νησί. Με λευκό μίνι σύνολο, σικάτα
πέδιλα και εντυπωσιακή κόκκινη τσάντα με κρόσσια, η δημιουρ-
γός αποκάλυψε πως η Κατερίνα Καινούργιου ήταν εκείνη που
της έκανε ποδαρικό στο κατάστημα.

Γαμπρός ντύθηκε για δεύτερη φορά o διά-
σημος Eλληνοουαλός ηθοποιός Alexander
Vlachos! Ο πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής
σειράς «Βερσαλλίες» και η αγαπημένη του
Julia Huard μετά τον πολιτικό τους γάμο,
ενώθηκαν με τα καθολικά δεσμά σε μια πα-
ραμυθένια τελετή, στο αναγεννησιακό κά-
στρο Château de Bourneau στη Vendéen της
Γαλλίας: «Παντρεύτηκα την Καρυάτιδά μου,
γιατί μία φορά δεν είναι αρκετή, όταν παν-
τρεύεσαι την Τζούλια!».
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Καλοκαιράκι στον γύψο

Ξαναπαντρεύτηκε 
την αγαπημένη του



Σ
υχνά η συσσώρευση λίπους σε συγκε-
κριμένες περιοχές του σώματος θεω-
ρείται παχυσαρκία. Όμως αυτό είναι μια
λανθασμένη εκτίμηση. Στην πραγματι-

κότητα πρόκειται για πρόβλημα στον τρόπο που το
σώμα διαχειρίζεται και αποθηκεύει το λίπος, αλ-
λά το χαρακτηριστικό του είναι ότι, αντίθετα με την
παχυσαρκία, δεν επηρεάζεται από την απώλεια
βάρους και φαίνεται να «προτιμά» τις γυναίκες.
Είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζε-
ται ολοκληρωτικά, προσφέροντας τα επιθυμητά
αποτελέσματα.

Η υπερβολική συσσώρευση λίπους σε συγκε-
κριμένα σημεία του σώματος και του προσώπου
λέγεται λιποδυστροφία. «Η λιποδυστροφία στον
λαιμό (διπλοσάγονο), στα γόνατα, στις κνήμες και
γύρω από τους αστραγάλους είναι εντελώς δια-
φορετική σε σχέση με τις υπόλοιπες εντοπίσεις
στο σώμα, διότι στα προαναφερθέντα σημεία είναι
πολύ δύσκολο να κρυφτεί. Ειδικά η λιποδυστρο-
φία στα γόνατα, στις γάμπες και τους αστραγά-
λους είναι ανεξάρτητη από τη μείωση του σωματι-
κού βάρους και δεν διαφοροποιείται με τη δίαιτα
ή την άσκηση. Παρουσιάζεται συνήθως στην
πρώιμη εφηβεία και αποδίδεται σε κληρονομι-
κούς παράγοντες. Η εναπόθεση του λίπους στα
συγκεκριμένα σημεία κάνει συχνά ακόμη και τα
αδύνατα άτομα να φαίνονται παχύτερα από όσο
είναι στην πραγματικότητα. Πρόκειται για μια έν-
τονα ενοχλητική αισθητική δυσμορφία», εξηγεί ο
κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, πλαστικός χειρουρ-
γός, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τα γόνατα παρουσιάζουν μια πεπαχυμένη εικό-
να, χάνοντας το σχήμα τους. Το πλεονάζον λίπος
στην πρόσθια επιφάνεια του μηρού απλώνεται
επάνω από τον τένοντα του τετρακέφαλου μυός
και την επιγονατίδα μέχρι το κάτω και έσω όριο
αυτής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εικόνα
ενός «κουτιού» στην περιοχή. Όσον αφορά τις
γάμπες και τους αστραγάλους, η εκεί συσσώρευ-
ση λίπους προσδίδει μια εικόνα άμορφου πεπα-
χυμένου σωλήνα, χωρίς να διακρίνονται οι φυ-
σιολογικές καμπύλες στην πρόσθια και οπίσθια
επιφάνειά τους.

Εκτός από την αρνητική ψυχολογική επιβάρυν-
ση, η λιποδυστροφία αυτή δημιουργεί και λει-
τουργικά προβλήματα. Είναι σχεδόν αδύνατον να
φορεθεί ψηλή μπότα, στενό παντελόνι, κοντή
φούστα και παπούτσια με ψηλό τακούνι. 

Ο γιατρός προτείνει την επέμβαση της λιπογλυ-
πτικής και η αλλαγή μετά είναι εντυπωσιακή, κα-
θώς αλλάζει η εικόνα του ατόμου που θα το κάνει.

«Μετά την επέμβαση είναι απαραίτητο να φορεθεί
ένα ορθοπαιδικό καλσόν για τριάντα ημέρες,
ώστε να αποφευχθούν τα έντονα οιδήματα στην
περιοχή. Δεν συνοδεύεται από πόνο και οι μελα-
νιές που δημιουργούνται υποχωρούν γρήγορα με
την πάροδο των ημερών. Η ομαλή επιστροφή στις
δραστηριότητες ξεκινά ύστερα από μία εβδομά-
δα, με την προϋπόθεση ότι στη διάρκεια της ημέ-
ρας θα υπάρχουν κάποια διαλείμματα με την το-
ποθέτηση των ποδιών λίγο πιο ψηλά», καταλήγει
ο κ. Παπαγεωργίου.
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kpapakosto@yahoo.gr

Το χαρακτηριστικό του είναι ότι,
αντίθετα με την παχυσαρκία, 
δεν επηρεάζεται από την απώλεια
βάρους και φαίνεται 
να «προτιμά» τις γυναίκες

Επέμβαση λιπογλυπτικής
Η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θεωρείται η επέμβαση της λιπο-
γλυπτικής, κατά την οποία αφαιρείται ο πλεονάζων όγκος λιπώδους ιστού από τις πάσχουσες
περιοχές, με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο αρμονικής εικόνας. Η λιπογλυπτική στα συγκεκρι-
μένα σημεία γίνεται με πολύ λεπτές κάνουλες, με τη βοήθεια των οποίων διαμορφώνονται οι
καμπύλες και οι εσοχές γύρω από τα γόνατα, τις περιοχές της γαστροκνημίας και κυρίως των
σφυρών (αστραγάλων) και του αχίλλειου τένοντα, που καταλήγει στη φτέρνα. Είναι μια λεπτομε-
ρής επέμβαση που χρειάζεται ιδιαίτερους χειρισμούς, γνώση και εμπειρία και έχει πολύ καλά
αποτελέσματα, αφού αλλάζει κυριολεκτικά όλη την εμφάνιση των ποδιών.

Γιώργος Παπαγεωργίου, 
πλαστικός χειρουργός, διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τέλος στο τοπικό λίπος



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)
Προσπαθήστε σήμερα να μη μεγεθύνετε τα κα-
θημερινά σας μικροπροβλήματα, όπου η ψυχραι-
μία θα πρέπει να είναι σύμμαχός σας. Αποφύγετε
να υπογράψετε κάποια συμφωνία, που μάλιστα
έχει οικονομικές προεκτάσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η μέρα σας ξεκινά με κάποιες ανακρίβειες από
τους άλλους, είτε γιατί έγινε ένα απλό λάθος είτε
γιατί αυτό το λάθος δημιουργήθηκε για κάποιο
λόγο που αντιτίθεται στα συμφέροντά σας. Σημα-
σία έχει να περιφρουρήσετε ό,τι σας ανήκει. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα θα υπάρξουν κάποιες παρανοήσεις, ή
κουβέντες από δικά σας πρόσωπα, που θα σας
εκνευρίσουν και θα σας δημιουργήσουν μια συ-
ναισθηματική πίεση. Ο ανάδρομος Ερμής βρί-
σκεται ακόμη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, κά-
τι που ενεργοποιεί το υποσυνείδητο σε σκέψεις
και καταστάσεις που πρέπει να επανεξετάσετε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ερμής βρίσκεται ακόμη σε ανάδρομη πορεία,
κάτι που επηρεάζει τις φιλίες σας, τους συνεργά-
τες αλλά και τους στόχους σας. Μια δυσκολία σε
αυτά τα θέματα θα σας αναγκάσει να έχετε έντο-
νες ψυχολογικές μεταπτώσεις.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο ανάδρομος Ερμής σάς έχει παιδέψει λίγο πα-
ραπάνω σε επαγγελματικά θέματα, αλλά σίγουρα
τα πράγματα από τα μέσα του μήνα θα είναι αρκε-
τά καλύτερα. Σήμερα να προσέχετε επίσης την
ψυχολογία σας, να μη γίνει αιτία να χάσετε την
υπομονή σας και επιβαρύνετε με τη στάση σας
ένα οικογενειακό σας θέμα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η ανάδρομη πορεία του Ερμή σάς έχει ταλαιπωρή-
σει αρκετά, αλλά βρίσκεται σε καλή γωνία με τον
Ήλιο σας, όπου μάλλον θα ξεπεράσετε με ευκολία
τις τυχόν αναποδιές. Όσον αφορά την υγεία σας,
είναι καιρός να την αγαπήσετε λίγο παραπάνω.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι τελευταίες μέρες της ανάδρομης πορείας του
Ερμή ίσως να σας έχουν κουράσει παραπάνω σε
θέματα που αφορούν τα οικονομικά σας. Πειθαρ-
χήστε περισσότερο στα τρέχοντα έξοδα που έχετε,
όπου κάποια από αυτά μπορούν και να περιμένουν.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα θα υπάρξουν κάποιες ενοχλητικές εξελί-
ξεις σε ένα προσωπικό σας θέμα, ιδίως για όσους
ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας.
Εσείς του τελευταίου πενθημέρου θα έχετε να
αντιμετωπίσετε μια γενικότερα κακή διάθεση σε
θέματα υγείας και οικογένειας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια ευαίσθητη μέρα που μπορεί να βγουν παρά-
πονα και εκνευρισμοί στο επαγγελματικό σας πε-
ριβάλλον. Είναι μια περίεργη ενεργειακά μέρα,
που θα πρέπει να προσέξετε εκείνα που μεταφέ-
ρετε λεκτικά στους άλλους.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μάλλον δεν νιώθετε καλά στην προσωπική σας
ζωή, όπου κάτι αδιευκρίνιστο σας κρατάει πίσω
και ακυρώνει τις προσπάθειές σας. Είναι καιρός
να ξαναδιαβάσετε τις προθέσεις των άλλων για
την κοινή σας πορεία, όπου κάτι δεν το έχετε κα-
τανοήσει σωστά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ανήκετε στη ζωδιακή ομάδα όπου οι σχέσεις σας,
τα γεγονότα και γενικότερα οι προσπάθειές σας
δεν βρίσκουν τον κατάλληλο αποδέκτη. Λίγη
υπομονή χρειάζεται από όσους έχετε γεννηθεί
14-15 Φεβρουαρίου. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η επικοινωνία σας βρίσκεται σε μια πολύ ευμετά-
βλητη περίοδο, όπου θα πρέπει να έχετε υπομονή
και καλή διαχείριση των γεγονότων. Τα απρόοπτα
είναι μέσα στο καθημερινό σας πρόγραμμα, αλλά
όλο αυτό θα πάρει τέλος το επόμενο διάστημα και
μαζί με αυτό θα τελειώσουν οριστικά και τα συ-
ναισθηματικά σας ξεσπάσματα.
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Με τον Ερμή ακόμη σε ανάδρομη πορεία,
συνεχίζεται ένα μικρό ή μεγαλύτερο
αλαλούμ σε επικοινωνιακά θέματα,
ειδήσεις αλλά και πνευματικές

εργασίες. Γενικότερα αυτή η χρονική στιγμή θέλει
πολλή προσοχή σε ό,τι μας απασχολεί, ιδίως αν
πρέπει να υπογράψουμε και να συμφωνήσουμε
μέσα από τη νομική οδό. 



Η
Γερμανία, σε μια αξιοσημείωτη
στροφή από τη μέχρι σήμερα στάση
των ίσων αποστάσεων από Ελλάδα
και Τουρκία, έστειλε χθες το πρώτο

ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι «δεν γίνεται
ανεκτό από τη γερμανική κυβέρνηση να αμφι-
σβητείται η ακεραιότητα της Ελλάδας». 

Η δήλωση αυτή του εκπροσώπου του καγκε-
λαρίου έγινε μόλις ένα 24ωρο μετά τη χθεσινή
συνάντηση Μητσοτάκη - Σολτς στις Βρυξέλλες
και την εκδήλωση της δυσφορίας της Αθήνας
από τον πρωθυπουργό για την τακτική των ίσων
αποστάσεων που εξακολουθεί να τηρεί το Βε-
ρολίνο, εν μέσω της κλιμακούμενης επιθετικό-
τητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι είτε οφείλεται στη συγ-
κυρία ή στο γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος
δείχνει να ξεφεύγει από κάθε όριο, είτε γιατί η
Αθήνα -με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία-
βάζει διαρκώς και με κάθε ευκαιρία τους φί-
λους και συμμάχους προ των ευθυνών τους,
πάντως αρχίζει να διαφαίνεται μια μεταστροφή
υπέρ του δίκιου και κατά της αναθεωρητικής
πολιτικής του «σουλτάνου».

Προφανώς δεν περίμεναν να ενημερωθούν
από τον κ. Μητσοτάκη για τους χάρτες της «Γαλά-
ζιας Πατρίδας». Όταν, όμως, ο πρωθυπουργός
μιας χώρας με τη δεδομένη σημασία που έχει η
Ελλάδα για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου σε αυτή την ιστορικά κρίσιμη
συγκυρία τούς ανοίγει μπροστά τους, τότε δεν
μπορούν να κάνουν σαν να μην τους είδαν ποτέ. 

Ούτε δικαιούνται να δηλώνουν άγνοια για την
παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας αλλά και
για τη σθεναρή απόφαση της Ελλάδας να τιμωρή-
σει με πολύ αυστηρό τρόπο κάθε αίσθηση απει-
λής της κυριαρχίας μας, όπως διαμήνυσε ο πρω-
θυπουργός από τις Βρυξέλλες και το Ρότερνταμ. 

Με αυτόν τον τρόπο, η Αθήνα απαιτεί και οι
σύμμαχοι να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να
ανεχθεί προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμέ-
νων και να είναι σίγουροι για την αντίδρασή της. 

Και αν κρίνουμε από τη χθεσινή μεταστροφή
της Γερμανίας, τα μηνύματα φτάνουν στους
αποδέκτες τους.

Προφανώς, οι επόμενοι μήνες δεν θα είναι
εύκολοι, καθώς για τον Ερντογάν είναι θέμα
γοήτρου αλλά και προσωπικής πολιτικής επι-
βίωσης να κερδίσει σε ένα έστω σημείο από τα
πολλά που έχει ανοίξει.

Και όσο η Ελλάδα ενισχύει τους δεσμούς της
με τις χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ, τόσο μεγαλώ-
νει η απειλή για τον Τούρκο πρόεδρο και τόσο
απομακρύνεται ο στόχος της Άγκυρας για δια-
πραγμάτευση με την Ελλάδα μονομερώς, ερή-
μην της διεθνούς κοινότητας και του ευρωπαϊ-
κού πλαισίου. 

Ο εκνευρισμός, αν όχι πανικός του Ερντογάν

είναι εύλογος αλλά και αναμενόμενος. Όσο ο
διεθνής παράγοντας αποκτά πιο ξεκάθαρη ει-
κόνα για την ελληνοτουρκική διένεξη και για
«το παράλογο και το παράνομο» όπως το χαρα-
κτήρισε ο πρωθυπουργός, τόσο δυσκολεύει η
επίτευξη των στόχων της Άγκυρας. 

Μέχρι πού είναι διατεθειμένος να το φτάσει; Η
Αθήνα εκτιμά ότι θα κλιμακώσει κι άλλο σε ρη-
τορικό επίπεδο, αλλά δεν θα επιχειρήσει σύγ-
κρουση στο πεδίο, διότι τα προβλήματα με τα
οποία είναι ήδη αντιμέτωπος θα μεγαλώσουν. 

Προετοιμάζεται, βεβαίως, για κάθε ενδεχό-
μενο, διότι δεν λησμονεί ότι τα υπαρξιακής και
όχι μόνο φύσεως ζητήματα με τα οποία είναι
αντιμέτωπος ο Τούρκος πρόεδρος, σε συνδυα-
σμό με την ψυχοσύνθεση και την αίσθηση με-
γαλείου που του προσφέρει η διακυβέρνηση
μιας χώρας όπως η γειτονική μας, συνιστούν
ένα εκρηκτικό μείγμα. 

Επιπρόσθετα, η γειτονική Τουρκία έχει ήδη πε-
ριέλθει σε άτυπη προεκλογική περίοδο, με ό,τι
σημαίνει αυτό για την ανάγκη του Ερντογάν να
εσωτερικοποιήσει την εξωτερική του πολιτική
για να αποκομίσει εκλογικά οφέλη. 

Εν κατακλείδι: Ο τουρκικός αναθεωρητισμός
παραμένει μια πολυεπίπεδη και δυναμική πρό-
κληση, που μας υποχρεώνει σε διαρκή ετοιμό-
τητα. Πρέπει κάθε φορά να αυξάνουμε το κό-
στος των επιλογών τους για να τους αποτρέ-
ψουμε από αυτές.

Μέχρι τώρα, το πάμε καλά. Να συνεχίσουμε
έτσι…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Πες, πες, μέχρι και οι Γερμανοί αλλάζουν 

Τελικά το ρητό
που θέλει την

επανάληψη να
είναι μήτηρ

μαθήσεως
αποδεικνύεται

σοφό και στο
πεδίο της

διπλωματίας
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