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Η
απόσταση από την Κουμουνδούρου μέχρι
τη Χαριλάου Τρικούπη και ανάποδα δεν ξε-
περνά τα 2,5 χιλιόμετρα. Αν πάρει δηλαδή
κανείς το αυτοκίνητο σε ώρα με ήπια κυ-

κλοφορία θα κάνει λιγότερο από 7 λεπτά. Επομένως,
η... απόσταση δεν παίζει ρόλο στη δοκιμασία που ξα-
ναμπαίνει η «κρύα» σχέση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Από τη στιγμή που άρχισαν οι συζητήσεις για τα σε-
νάρια εκλογών αλλά και πρωθύστερα, όταν ο Νίκος Αν-
δρουλάκης εκλέχτηκε πρόεδρος του Κινήματος, άρχι-
σε ένα «φλερτ» μεταξύ Κουμουνδούρου και Χαριλάου
Τρικούπη. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έβλεπε με…
καλό μάτι προς το ΠΑΣΟΚ από τότε που βρέθηκε ξανά
στην αξιωματική αντιπολίτευση το 2019 και στην ηγεσία
τού τότε ΚΙΝΑΛ βρισκόταν η αείμνηστη Φ. Γεννηματά,
όμως τα καλέσματα για «προοδευτική κυβέρνηση» και

τα σενάρια για «γάμο» μεταξύ των δύο έπεφταν στο κε-
νό.  Οι υποστηρικτές της προσέγγισης «αναθάρρησαν»
όταν εξελέγη ο Νίκος Ανδρουλάκης -με τις προτιμή-
σεις της Κουμουνδούρου βεβαίως να είναι στραμμένες
στον Γ. Παπανδρέου- παρά το γεγονός ότι φάνηκε από
νωρίς πως ο νέος πρόεδρος θα διεκδικούσε μετ’ επιτά-
σεως αυτό που θεωρεί ότι αναλογεί στο ΠΑΣΟΚ από την
εκλογική μερίδα του λεγόμενου προοδευτικού κό-
σμου. Η ουσία είναι πως στην Κουμουνδούρου έχουν
μπει ζεστά το τελευταίο εξάμηνο στη διαδικασία της
προσέγγισης, κάτι που στο ΠΑΣΟΚ άλλοι το βλέπουν με
σκεπτικισμό, κάποιοι το απορρίπτουν εντελώς και λίγοι
είναι αυτοί που λένε «ναι»... δαγκωτό.

Όπως και να ’χει όμως, για τον ΣΥΡΙΖΑ ελπίδα εξου-
σίας δεν υπάρχει χωρίς να έχει μαζί του το νέο ΠΑΣΟΚ.
Τα σενάρια και οι «ανοιχτές» προσκλήσεις από τον

πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μένουν στους τηλεοπτικούς δέ-
κτες και στις στήλες των εφημερίδων. Ακόμη και αυτές
οι ανεπίσημες συζητήσεις «τεχνικών κλιμακίων» για
περιθώριο προγραμματικών συγκλίσεων, που άφηναν
να διαρρέονται από την Κουμουνδούρου πως θα
υπάρξουν ανάμεσα στις δύο πλευρές, ατόνησαν εντε-
λώς, αν βέβαια έγιναν και ποτέ σοβαρές προσπάθειες.

Έτσι φτάνουμε σε έναν διάλογο μεταξύ κωφών, με
τα σενάρια περί συνεργασίας τους να θυμίζουν αυτό
που λέει «να ’χαμε, να λέγαμε». Κερδισμένος για ακό-
μη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενι-
σχύεται περαιτέρω με την αδράνεια των δύο. Και βλέ-
πει με ικανοποίηση στις δημοσκοπήσεις τα αυξημένα
ποσοστά που συγκεντρώνουν οι σταθερές, μονοκομ-
ματικές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και ο λόγος είναι
προφανής.
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Δ
εύτερες σκέψεις επικρατούν
στο Μαξίμου για το ενδεχόμε-
νο αλλαγών του κυβερνητικού
σχήματος, καθώς τις τελευταί-

ες ημέρες δείχνει ολοένα και περισσότε-
ρο να κερδίζει έδαφος η διεξαγωγή πρό-
ωρων εκλογών το φθινόπωρο. Με την
άποψη αυτή φαίνεται να συντάσσεται η
πλειοψηφία των κυβερνητικών στελεχών,
με τον πρωθυπουργό ωστόσο να κρατά
μέχρι στιγμής κλειστά τα χαρτιά του και να
δηλώνει πως οι κάλπες θα στηθούν την
άνοιξη του 2023. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές
αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τέλη
Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, όταν ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα έχει στα χέρια του
τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του καλο-
καιριού. Τα αποτελέσματα των οποίων θα
κρίνουν σε σημαντικό βαθμό αν θα προ-
κηρυχθούν ή όχι εκλογές. 

Πριν από το ταξίδι του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στις ΗΠΑ, το ζήτημα ενός ενδε-
χόμενου ανασχηματισμού ήταν πάνω στο
τραπέζι των συζητήσεων και όπως είχε
αποκαλύψει η «Political», είχαν βολιδο-
σκοπηθεί και ορισμένα κυβερνητικά στε-
λέχη, εντούτοις το σκηνικό άλλαξε. 

Η αιτία των νέων δεδομένων φαίνεται
να είναι η αβεβαιότητα που εξακολουθεί

να υπάρχει στο διεθνές σκηνικό, σε συν-
δυασμό με τις σημαντικές επιπτώσεις που
προκαλούνται στην οικονομία, οι οποίες
δημιουργούν έντονο προβληματισμό στην
κυβέρνηση, καθώς οι προβλέψεις για τον
χειμώνα που έρχεται είναι ιδιαιτέρως δυ-
σοίωνες.

Πολλά τα ανοιχτά μετωπα
Άλλωστε, αρκετά σημαντικά μέτωπα

παραμένουν ανοιχτά, όπως ο πόλεμος
στην Ουκρανία που όλα δείχνουν πως δεν
θα τερματιστεί σύντομα, ενώ δεν
έχει βρεθεί ακόμα «αντίδοτο»
για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης. Όλα
τα μέτρα που έχουν απο-
φασιστεί από τους «27»
είναι χρονοβόρα, δεν δί-
νουν άμεσες λύσεις για
την πλήρη απεξάρτηση
από το ρωσικό φυσικό αέριο,
με την ΕΕ να αρνείται να κάνει
αποδεκτή την πρόταση του Κυριάκου
Μητσοτάκη για την επιβολή πλαφόν στην
τιμή του φυσικού αερίου, κίνηση που θα
έδινε βαθιά ανάσα στους καταναλωτές.

Παράλληλα υπάρχουν φόβοι και για
επισιτιστική κρίση που ήδη αντιμετωπί-
ζουν αρκετά κράτη εκτός ΕΕ, καθώς
εξαρτιόντουσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό
από τα σιτηρά που εξάγει η Ουκρανία.
«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν έντο-
να για το γεγονός ότι είναι εγκλωβισμέ-
νοι πάνω από 20 εκατ. τόνοι σιτηρών,
εξαιτίας του ρωσικού αποκλεισμού της

θαλάσσιας διεξόδου μέσα από τη Μαύ-
ρη Θάλασσα», είπε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, δείχνοντας τον μεγάλο προ-
βληματισμό που υπάρχει. 

Κυβερνητικά στελέχη που τάσσονται
υπέρ των πρόωρων εκλογών υποστηρί-
ζουν πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί για
τις μειώσεις στο ρεύμα, οι φοροελαφρύν-
σεις, η αύξηση στον κατώτατο μισθό, η
έξοδος από την αυξημένη εποπτεία, η θε-
τική εικόνα της χώρας στην εξωτερική πο-
λιτική και τα σημαντικά έσοδα από τον

τουρισμό είναι ορισμένα από τα
επιχειρήματα που θέτουν

προκειμένου να τεκμηριώ-
σουν την άποψή τους για
την προσφυγή στη λαϊκή
ετυμηγορία. Επίσης, βά-
ζουν στο τραπέζι έναν
ακόμη απρόβλεπτο πα-

ράγοντα που πιθανότατα
θα αντιμετωπίσουμε από το

φθινόπωρο, που δεν είναι άλ-
λος από την πανδημία που αυτή την

περίοδο βρίσκεται σε ύφεση.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως το κλίμα

στην κοινωνία αρχίζει να αλλάζει, με την
κυβέρνηση να ξεπερνά τη δημοσκοπική
φθορά των προηγούμενων μηνών. Το γε-
γονός αυτό επιβεβαιώνεται σε όλες τις
μετρήσεις που έχουν δει το φως της δη-
μοσιότητας, καθώς καταγράφονται η δι-
εύρυνση της διαφοράς της ΝΔ από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ όπως και η αύξηση των ποσοστών
στη δημοτικότητα του πρωθυπουργού.
Όλα τα παραπάνω σταθμίζονται από τους

συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι
οποίοι επί του παρόντος δεν δείχνουν τις
προθέσεις τους για το αν θα υπάρξουν πο-
λιτικές εξελίξεις το φθινόπωρο.

Φωτιές και Ελληνοτουρκικά
Από την άλλη, όμως, το καλοκαίρι

υπάρχει ο κίνδυνος των πυρκαγιών που
πέρσι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα
χωρίς ευτυχώς να θρηνήσουμε θύματα
και για αυτό τον λόγο φέτος έχουν ενισχυ-
θεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά όλα
τα μέσα για την πυρόσβεση. Πρόκειται για
έναν αστάθμητο παράγοντα που μπορεί να
ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Το ίδιο μπο-
ρεί να συμβεί με ένα «θερμό» επεισόδιο
από την πλευρά της Τουρκίας, που εντεί-
νει την προκλητικότητά της στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως μέχρι
στιγμής η κυβέρνηση βγαίνει κερδισμένη
δημοσκοπικά από τον τρόπο που χειρίζε-
ται την ένταση που επιχειρεί να δημιουρ-
γήσει ο Ταγίπ Ερντογάν.
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Η πλειοψηφία των στελεχών
ζητά πρόωρες εκλογές 
το φθινόπωρο, ωστόσο 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναμένεται να πάρει τις
αποφάσεις του στα τέλη
Ιουλίου, μετά και τις
καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Οι κάλπες 
κερδίζουν 
έδαφος έναντι
του ανασχηματισμού



Υ
ψηλού συμβολισμού ήταν η
χθεσινή επίσκεψη του Κυριά-
κου Μητσοτάκη σε Κω και Ψέρι-
μο, ιδίως σε μια περίοδο που ο

τουρκικός αναθεωρητισμός έχει χτυπή-
σει… κόκκινο και οι εμπρηστικές δηλώ-
σεις του Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και των ση-
μαντικότερων πολιτικών παραγόντων της
γείτονος, είναι πλέον καθημερινότητα.

Η περιήγηση του πρωθυπουργού στο
ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων με τους
μόλις 20 κατοίκους και το ένα στρατιωτικό
φυλάκιο αποτελεί έμμεσο αλλά ξεκάθαρο
μήνυμα πως η Αθήνα δεν πρόκειται να αφή-
σει αναπάντητη καμία πρόκληση, ρητορική ή
επί του πεδίου, και θα εξακολουθεί να υπε-
ρασπίζεται με συνέπεια και χωρίς εκπτώ-
σεις την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα. Σε συνομιλία, εξάλλου, που
είχε με ψαράδες της ευρύτερης περιοχής ο
κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως αυτοί επι-
τελούν μεταξύ άλλων και σημαντικό εθνικό
έργο, όταν εκείνοι του έδειξαν τις προκλητι-
κές μανούβρες των τουρκικών σκαφών.

Λίγο νωρίτερα, από την Κω, ο πρωθυ-
πουργός διεμήνυσε ότι η χώρα μας γνωρίζει
πλέον πώς να φυλάσσει αποτελεσματικά τα
χερσαία και θαλάσσια σύνορά της, που είναι
και ευρωπαϊκά, σε αναφορά του στο ζήτημα
του Προσφυγικού, απαντώντας έτσι και στις
απειλές που κατά καιρούς εκτοξεύουν
Τούρκοι αξιωματούχοι για μια επανάληψη
της ιστορίας πολιτικής εργαλειοποίησης του
προβλήματος όπως έγινε τον Μάρτιο του
2020 στον Έβρο.

Ικανοποίηση για τη διεθνή αποδοκιμασία
των προκλήσεων Ερντογάν

Στην κυβέρνηση, εξάλλου, δηλώνουν ικα-
νοποιημένοι από την ομοβροντία επικριτι-
κών για την τουρκική ηγεσία και τις παράνο-
μες διεκδικήσεις της τοποθετήσεων των
συμμάχων και εταίρων μας. τις οποίες και
αποδίδουν στην ενεργητική διπλωματία που

ακολουθεί με συνέπεια η Αθήνα. «Οι εταίροι
μας είναι πλήρως ενημερωμένοι για την αυ-
ξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και τους
κινδύνους, που αυτή εγκυμονεί για τη στα-
θερότητα της ευρύτερης περιοχής σε μια τα-
ραχώδη γεωπολιτικα περίοδο», αναφέρουν
χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, μετά
και την αξιοσημείωτη «επανόρθωση» της
γερμανικής καγκελαρίας, που επανήλθε το-
νίζοντας ότι «δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η
αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας
της Ελλάδας» και ότι «είναι αντιπαραγωγι-
κές οι υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών
πάνω από ελληνικά νησιά». Είχε προηγηθεί,
εξάλλου, το ξεκάθαρο μήνυμα από την αντί-
περα όχθη του Ατλαντικού, με το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ να τονίζει ότι «η κυριαρχία της Ελ-
λάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβη-
τείται», ενώ την αρχή είχε κάνει μετά το πέ-

ρας της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
στις Βρυξέλλες ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν, που δήλωσε ευθαρσώς ότι
άπαντες στην ΕΕ οφείλουν να στηρίξουν την
Ελλάδα και να αποδοκιμάσουν την κλιμα-
κούμενη τουρκική προκλητικότητα.

Επόμενος σταθμός, 
η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ

Πάντως, η Αθήνα δεν πρόκειται να υπανα-
χωρήσει από τη στρατηγική της διεθνοποί-
ησης της τουρκικής επιθετικότητας. Όπως
επιβεβαίωσε, μάλιστα, στο χθεσινό briefing
των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, η ελληνι-
κή κυβέρνηση θα κινηθεί, προκειμένου το
ζήτημα της τουρκικής επιθετικότητας να
αποτελέσει μέρος της ατζέντας της τακτικής
Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου της ΕΕ, προ-

κειμένου να υπάρξει ρητή αναφορά και στο
κείμενο συμπερασμάτων με σαφή επίκληση
των πιθανών κυρώσεων κατά της Άγκυρας.
Στα τέλη του μήνα, εξάλλου, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα βρεθεί στη Μαδρίτη στο πλαίσιο
της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑ-
ΤΟ, παρουσία του Τζο Μπάιντεν και του Τα-
γίπ Ερντογάν, ενόσω η πληγή του Ουκρανι-
κού είναι ακόμη ανοιχτή.
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ξεκάθαρες απαντήσεις 
στην τουρκική επιθετικότητα

Η επίσκεψη του
πρωθυπουργού στην Ψέριμο
με τους μόλις 20 κατοίκους και
το ένα στρατιωτικό φυλάκιο
αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα

Τους γνωστούς και πλήρως αστήρικτους ισχυρισμούς περί ύπαρξης
στρατοπέδων στο Λαύριο, στα οποία εκπαιδεύονται «τρομοκράτες»
για να κάνουν δολιοφθορές στην Τουρκία, επανέφερε ο υπουργός
Εσωτερικών της γείτονος Σουλεϊμάν Σοϊλού. «Εκπαίδευση τρομοκρα-
τών PKK/PYD στο Στρατόπεδο Λαυρίου. Προστασία στην τρομοκρατι-
κή οργάνωση Γκιουλέν. Είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ με την Ελλάδα. Αυτό
είναι το μαζί;», ήταν το σχόλιο του Τούρκου υπουργού, το οποίο είχε
επαναλάβει προ τετραμήνου. Στον Σοϊλού απάντησε ο υπουργός Προ-

στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι «στην
Ελλάδα δεν υπάρχουν βάσεις τρομοκρατών», ενώ καλεί την Τουρκία
να εγκαταλείψει αυτή την τακτική. «H Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει
επιτέλους τη συνεχή επανάληψη μυθευμάτων. Στην Ελλάδα δεν υπάρ-
χουν βάσεις τρομοκρατών. Αυτό είναι γνωστό και παραδεκτό από
όλους και ο υπουργός Σοϊλού θα έπρεπε να το αποδέχεται και να μην
καταφεύγει σε φανταστικά σενάρια. Αυτή την υποχρέωση έχει για
αποκατάσταση της αλήθειας ως υπουργός χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ».

Αστειότητες Σοϊλού για «βάσεις τρομοκρατών» 



Σ
το «άρμα» των ακραίων
προκλήσεων ανέβηκε
και ο αρχηγός του μεγα-
λύτερου αντιπολιτευτι-

κού κόμματος της Τουρκίας, Κε-
μάλ Κιλιντσάρογλου, ο οποίος,
ούτε λίγο ούτε πολύ, κάλεσε τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κατα-
λάβει ελληνικά νησιά στο Ανατο-
λικό Αιγαίο. Ο επικεφαλής του
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμ-
ματος χαρακτήρισε «επιτακτική»
την ανάγκη η Τουρκία να αυξήσει
την πίεση στη Μεσόγειο και το Αι-
γαίο. «Αυτές οι δουλειές δεν γί-
νονται βγάζοντας ένα πλοίο και
μετά αποσύροντάς το να λες, μα-
κάρι να με καλέσει ο Μπάιντεν»,
υποστήριξε ο Κιλιντσάρογλου και
απευθυνόμενος στον Ερντογάν,
είπε: «Αν έχεις ψυχή, κάνε ένα
βήμα για τα νησιά τα οποία κατα-
λήφθηκαν και για τα στρατιωτι-
κοποιημένα νησιά και θα σε στη-
ρίξουμε». 

Το αν πρόκειται για πολιτική
μπλόφα, ώστε να χτυπήσει τον
Τούρκο πρόεδρο εκεί που «πο-
νάει» περισσότερο, δηλαδή στα
Ελληνοτουρκικά, ή αν πράγματι
ο Κιλιντσάρογλου θέλει να πάει
χέρι χέρι με την αναθεωρητική
γραμμή της Άγκυρας μένει να
φανεί, πάντως η κλιμάκωση στη
ρητορική των Κεμαλιστών προ-
καλεί έντονο προβληματισμό
στην Αθήνα. Και αυτό, διότι από
τους ίδιους πολιτικούς κόλπους
προέρχεται και ένας από τους
σημαντικότερους αντιπάλους
του Ερντογάν, που δεν αποκλεί-
εται να διεκδικήσει το χρίσμα
για την προεδρία και δεν είναι
άλλος από τον δήμαρχο Κων-
σταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμο-
γλου. Αυτό που διαφαίνεται,
πάντως, είναι ότι ανεξαρτήτως
του ποιος θα επικρατήσει στην
εκλογική αναμέτρηση για την
ανάδειξη προέδρου στην Τουρ-
κία, θα ακολουθήσει την ίδια
σκληρή διεκδικητική γραμμή
στα Ελληνοτουρκικά. 

Έμπειροι αναλυτές, ωστόσο,
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η
πρόκληση Κιλιντσάρογλου να

στοχεύει στο να εκθέσει τον
Τούρκο πρόεδρο στο εσωτερικό
της χώρας, αφού συχνά οι Ρε-
πουμπλικανοί κατηγορούν την
κυβέρνηση για αδράνεια και
ατολμία στα Ελληνοτουρκικά. Σε
κάθε περίπτωση, η Αθήνα εκτιμά
ότι όσο πλησιάζουμε στο 2023,
που είναι η χρονιά εκλογών για
την Τουρκία, τόσο το θέμα του Αι-
γαίου και της Ανατολικής Μεσο-
γείου θα βρίσκεται όλο και πιο
ψηλά στην ατζέντα της αντιπαρά-
θεσης των γειτόνων. 

«Χαστούκια» από 
τη διεθνή κοινότητα

Την ίδια ώρα, βέβαια, η Άγκυρα
δέχεται απανωτά «χαστούκια»
από τη διεθνή κοινότητα για τον
ρόλο του «νταή» που διεκδικεί
στην Ανατολική Μεσόγειο. Απαν-
τώντας σε επίκαιρη ερώτηση του
Μανώλη Κεφαλογιάννη, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε πως
«οι πτήσεις στρατιωτικών αερο-
σκαφών πάνω από κατοικημένες
περιοχές αποτελούν παραβίαση
του διεθνούς δικαίου» και κάλε-
σε την Τουρκία να δεσμευτεί ρη-
τά υπέρ της ειρηνικής επίλυσης
των διαφορών. «Η επιτροπή θα
συνεχίσει να απαιτεί από την
Τουρκία να παύσει όλες τις απει-
λές και τις ενέργειες που βλά-
πτουν τις σχέσεις καλής γειτο-
νίας καθώς και να σέβεται την
κυριαρχία όλων των κρατών-με-
λών της ΕΕ επί των χωρικών τους
υδάτων και του εθνικού εναέριου
χώρου τους», καταλήγει. Είχε
προηγηθεί το αυστηρό μήνυμα
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Η κυ-
ριαρχία και η εδαφική ακεραι-
ότητα όλων των χωρών πρέπει να
γίνονται σεβαστές και να προστα-
τεύονται. Η κυριαρχία της Ελλά-
δας σε αυτά τα νησιά δεν αμφι-
σβητείται», τόνισε η αμερικανική
διπλωματία. Την «ομοβροντία»
απέναντι στην Άγκυρα συμπλή-
ρωσαν οι ανακοινώσεις του Βε-
ρολίνου και του Παρισιού που
τάχθηκαν ξεκάθαρα υπέρ των
ελληνικών θέσεων.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μήνυμα Δένδια
Η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ και την Κύπρο
«αναδείχθηκαν σε πόλους σταθερότητας και
συνεργασίας, αποτέλεσμα της οποίας είναι το
σχήμα 3+1, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν και
οι ΗΠΑ», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά
του στον πρέσβη του Ισραήλ, Γιόσι Αμράνι. Ο
κ. Δένδιας, μάλιστα, δήλωσε πεπεισμένος ότι
οι σχέσεις των δύο χωρών θα ενισχυθούν
περαιτέρω «προς όφελος των δύο λαών». Στη
συνέχεια, κατά την επίσκεψή του στη Νεκρά
Θάλασσα για τις εργασίες του Συμβουλίου
Σύνδεσης ΕΕ - Ιορδανίας, ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον ρόλο
του Αμμάν στην Ανατολική Μεσόγειο: «Η
Ιορδανία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, που
συμμετέχει μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα σε τριμερές σχήμα. Μία από τις επτά χώρες, μαζί
με την Ελλάδα, που είναι ιδρύτριες του East Mediterranean Gas Forum». Υπογράμμισε ακόμη ότι
η σταθερότητας της Ιορδανίας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο.

Δυτική ασπίδα
προστασίας απέναντι 

στην τουρκική παράνοια 



Ν
έες φωτιές άναψε στα
εσωκομματικά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ η συνέντευξη του
προέδρου Αλέξη Τσί-

πρα στην Όλγα Τρέμη και το New-
sbomb, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ
ζήτησε από τις τάσεις που υπάρχουν
στο εσωτερικό του κόμματος να...
αυτοκαταργηθούν.

Ο κ. Τσίπρας προχώρησε ένα βή-
μα περισσότερο όσα είχε πει στο
Συνέδριο, όταν είχε ζητήσει από
τους συνέδρους να ψηφίσουν χω-
ρίς γραμμές από τις τάσεις. «Δεν
αναγνωρίζω, δεν σκέφτομαι, δεν με
απασχολεί η έννοια των ομάδων,
των ομαδοποιήσεων και των τάσε-
ων στον τρόπο που θα δουλέψουμε
από εδώ και στο εξής. Οι τάσεις λοι-
πόν πρέπει να είναι ρεύματα ιδεών,
πρέπει να αναδιατάσσονται, να με-

τασχηματίζονται, να ανασυντίθεν-
ται», ήταν η αποστροφή που πυρο-
δότησε νέα ένταση.

Τι είναι όμως οι τάσεις και κατά
πόσο αυτές είναι εφικτό να καταρ-
γηθούν; Οι δύο μεγάλες ομάδες σή-
μερα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο συνα-
σπισμοί των συνιστωσών και των
ρευμάτων ιδεών, από τη μία η Ομ-
πρέλα (53+ και Αριστερό Δίκτυο
Τζανακόπουλου, Βούτση, Βίτσα)
και από την άλλη οι πλειοψηφικοί
Προεδρικοί (Κίνηση Μελών, ΡΕΝΕ,
Γέφυρα, ΔΗΜΑΡ, πασοκογενείς).
Όπως λένε οι γνωρίζοντες, η βασι-
κή έριδα των δύο είναι οι έμμισθες
κομματικές θέσεις για τα μέλη τους
και το «μοίρασμα» υπουργείων
στην περίπτωση της «δεύτερη φορά
Αριστεράς».

Στους κύκλους της Κουμουνδού-

ρου θεωρείται ανέκδοτο η δήλωση
Τσίπρα, από τη στιγμή που «έβαλε
γραμματέα τη Σβίγκου, που κινούσε
για χρόνια τα νήματα της Ομπρέλας,
όταν έσβηναν τα νέα μέλη και κατα-
ψήφιζαν το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην
κοινωνία», σύμφωνα με πηγές της
Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Μάλιστα, συμπληρώνουν με
νόημα πως αν ήθελε πραγματικά το
τέλος των τάσεων, θα έπρεπε να αλ-
λάξει όλο το επιτελείο της «Αυγής»,
του Κόκκινου, του Left, καθώς και
όλες τις έμμισθες θέσεις στην Κου-
μουνδούρου. 
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Τους διώχνει 
από το «σπίτι» τους 

Βρήκε δημοσιονομικό 
χώρο ο Σταϊκούρας

Στην εκτίμηση ότι θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός
χώρος και, όταν αυτό συμβεί, η κυβέρνηση θα επιστρέψει
τα οφέλη του στην κοινωνία προχώρησε ο Χρήστος Σταϊ-
κούρας, μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας και Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής για τα πεπραγμένα της ΑΑΔΕ, ενώ επανέλαβε πως
τα οριζόντια μέτρα, όπως η κατάργηση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης καυσίμων, δεν είναι «μέτρα κοινωνικής δι-
καιοσύνης». 

Ο κ. Σταϊκούρας παρατήρησε ότι η χώρα μας διέθεσε δι-
πλάσια χρήματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για
τη στήριξη των πολιτών, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του
ότι σε δύο εβδομάδες το Eurogroup από κοινού με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει την έξοδο της Ελλάδας
από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. «Αυτό ση-
μαίνει ότι μετά την άρση των περιορισμών στην κίνηση κε-
φαλαίων, την πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ και τώρα την
έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, δηλαδή μετά τις τρεις
παρεμβάσεις της κυβέρνησης της ΝΔ, η χώρα μας επι-
στρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα», υπογράμμισε ο
κ. Σταϊκούρας. 

Αναφερόμενος στα έργα της ΑΑΔΕ που θα χρηματοδο-
τηθούν από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο
υπουργός επεσήμανε ότι:
• Απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες επιστροφών
ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, μέσω της εφαρμογής αυτομα-
τοποιημένων διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ, ηλεκτρονι-
κής υποβολής και της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για
τις αιτήσεις επιστροφής.
•  Αναβαθμίζεται η χρήση των εσωτερικών δεδομένων της
ΑΑΔΕ και εισάγονται νέα εργαλεία με στόχο τη βελτίωση
της είσπραξης των δημόσιων εσόδων, την αύξηση της
αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων και τον
περιορισμό του λαθρεμπορίου μέσω ανάπτυξης κοινού
αποθετηρίου μεταδεδομένων, προμήθεια κατάλληλων
λύσεων λογισμικού, ανάπτυξη εργαλείων και τεχνικών τε-
χνητής νοημοσύνης και χρήση της μηχανικής μάθησης
για την εξόρυξη δεδομένων.
•  Προωθείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογι-
κών ελέγχων με την παράλληλη αναδιοργάνωση των
ελεγκτικών κέντρων.
•  Δημιουργείται νέο πλαίσιο για τον περιορισμό του λα-
θρεμπορίου (καπνικά, αλκοόλ, ενέργεια) με τον εκσυγ-
χρονισμό των συστημάτων παρακολούθησης, των διαδι-
κασιών ελέγχου και εξοπλισμού τελωνείων και την ανα-
βάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων για την από-
κτηση πληροφοριών από ευρωπαϊκές/εθνικές βάσεις δε-
δομένων.
•  Παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα για την
τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολό-
γηση, ειδική ιστοσελίδα για την ενημέρωση των φορολο-
γουμένων και τη διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχα-
νών με τα πληροφοριακά συστήματά της για να διευκο-
λυνθούν η αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δη-
λώσεων και η αποτελεσματικότητα των φορολογικών
ελέγχων.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Κοσμοσυρροή επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στο
αεροδρόμιο της Μυτιλήνης για την υποδοχή του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Μυτιλήνης, μιλώντας στην «Political», τόνισαν ότι το κλίμα
στο νησί έχει αλλάξει άρδην υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και εναντίον
της Νέας Δημοκρατίας, ως αποτέλεσμα της εφαρμοσμέ-
νης πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη που «σακάτεψε»,

όπως χαρακτηριστικά είπαν, νησιά σαν τη Λέσβο, που
στηρίζονται κατά κανόνα στην εγχώρια παραγωγική τους
δραστηριότητα, εξαιτίας της ακρίβειας. Στον ΣΥΡΙΖΑ
έχουν ανάψει τις μηχανές και σχεδιάζουν την επόμενη
μέρα, με την Πολιτική Γραμματεία να γράφει και να σβήνει
αρμοδιότητες και αναθέσεις εργασιών στα μέλη της νέας
Κεντρικής Επιτροπής. 

Θερμή υποδοχή στη Λέσβο

Για το... ανέκδοτο του
καλοκαιριού κάνουν λόγο
τα κομματικά στελέχη

ΤΣΙΠΡΑΣ VS TAΣΕΙΣ
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Απεταξάμην 
τον Μπαλτάκο 
Η κυβέρνηση πήρε θέση μέσω του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου για την εκλο-
γή του Τάκη Μπαλτάκου στην προεδρία
της ΕΠΟ και εξέφρασε την
ανησυχία της αν αυτή η
επιλογή είναι προς το
συμφέρον του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου και τη
λύση των διαχρονικών
προβλημάτων. Η θέση αυτή
κρύβει και τον προβληματισμό της για
τον ευρύτερο ρόλο που θέλει να παίξει ο
πρώην μυστικοσύμβουλος του πρώην
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αφού
είναι γνωστό ότι κινείται δεξιά της Νέας
Δημοκρατίας και ήταν συνομιλητής του
Ηλία Κασιδιάρη, το κόμμα του οποίου
φλερτάρει ακόμη και με την είσοδο
στην ελληνική Βουλή. 

Χειροκρότημα  
Αρκετοί είχαν την τιμητική τους στο Μέ-
γαρο Μουσικής λίγο πριν εμφανιστεί ο
Κώστας Καραμανλής. Ένας
εξ αυτών ήταν ο Νίκος
Δένδιας, ο οποίος με
την εξωτερική πολι-
τική που ακολουθεί
και τις απαντήσεις
που έχει δώσει στην
Τουρκία έχει κερδίσει τις
εντυπώσεις στην κεντροδεξιά παράτα-
ξη. Άλλωστε, δεν ήταν τυχαίο το θερμό
χειροκρότημα που εισέπραξε κατά την
είσοδό του.  

Μου λένε ότι η επιλογή της Ράνιας Σβίγκου για γραμματέα του
ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει σοβαρά διαλυτικά φαινόμενα στους
πασοκογενείς του κόμματος, καθώς αυτοί έκαναν μεγάλη κινη-
τοποίηση για να φέρουν κόσμο να ψηφίσει τον πρόεδρο Αλέξη
Τσίπρα και αυτός πριμοδότησε ένα πρόσωπο που πήγε ενάντιά
του, αφού, ως γνωστόν, ανήκει στην εσωκομματική αντιπολίτευ-
ση. Και δεν μιλάμε μόνο για τον Στέφανο Τζουμάκα… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Μου λένε έντονα ότι έχει
δημιουργηθεί παρεξήγη-

ση μεταξύ κυβερνητικών
αξιωματούχων που κατάγονται
και από την ίδια περιοχή… 

Τα ’χαμε χύμα, μας ήρθανε και τσουβαλάτα
Δεν φτάνουν όλα τα προβλήματα με την οικονομι-

κή κρίση και την ακρίβεια που μαστίζει την ελληνική
κοινωνία, έχουμε και κάτι αψιμαχίες, όπως μαθαί-
νω, στο οικονομικό επιτελείο μεταξύ υπουργού και
συμβούλου. Ο σύμβουλος παρενέβη αφήνοντας
αιχμές για κάτι μπόνους συγκεκριμένων τραπεζιτών
και η πλευρά του υπουργού εξεμάνη διότι μπαίνει,
λέει, σε ξένα χωράφια κ.λπ. Πάντως, για να είμαι
ακριβοδίκαιος, το νομιμοποιητικό όργανο κάθε
ανώνυμης εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή
μπορεί να αποφασίσει ή να καταψηφίσει μια από-
φαση της διοίκησης και όχι προφανώς η κυβέρνη-
ση. Άρα κάπου έχει δίκιο ο υπουργός...

Οι χτυπητές απουσίες και οι γραφικότητες 
Οι χτυπητές απουσίες Καραμανλικών στην προχθεσινή ομιλία του

Κώστα Καραμανλή ήταν πολλές. Άλλοι διότι βρίσκονται σε άλ-
λους πολιτικούς χώρους, άλλοι επειδή δεν έχουν το ανάστημα
να βρεθούν μπροστά στον πρώην πρωθυπουργό μετά τις πομ-
πές τους, άλλοι γιατί ήδη τους έχει αποκηρύξει ο ίδιος μια και
καλή. Όπως μου είπαν, δεν βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής
ο Νίκος Καραχάλιος, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Θανάσης Γιαν-
νόπουλος κ.ά. Επίσης, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που
στην προχθεσινή ομιλία, εκτός από όλες τις φυλές της ΝΔ, εί-
δαμε και πρόσωπα που ανήκουν στη γραφική πτέρυγα της πο-
λιτικής, όπως ο ηθοποιός Απόστολος Γκλέτσος, πρώην στέλε-
χος ΚΚΕ και νυν στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, ο ηθοποιός Κώστας Πρέκας
και η -χωρίς πολλές συστάσεις- Ραχήλ Μακρή... 

Στην προχθεσινή ομιλία Καραμανλή είδαμε και άλλη μια φιγούρα
που ξαφνικά το «παίζει» Καραμανλικός. Ήταν εκεί ο ευρωβουλευ-
τής Γιώργος Κύρτσος, πρόσφατα διαγραμμένος από τη ΝΔ και το
ΕΛΚ. Κάποιοι έπαθαν κυριολεκτικά σοκ που τον είδαν, αφού ο κ.
Κύρτσος είχε κατηγορήσει και μέσα από βιβλίο που είχε γράψει τον
Κώστα Καραμανλή ότι έκανε τα στραβά μάτια σε μεγάλα συμφέ-

ροντα και ότι ο ίδιος, ως πρώην διευθυντής του
«Ελεύθερου Τύπου» και σύμβουλος Καραμανλή,
εκδιώχθηκε από συγκεκριμένο επιχειρηματία…
Τελικά, κάποιοι δεν έχουν από πού να πιαστούν για να μείνουν στην
παράταξη, αφού ουσιαστικά τους έχουν κάνει πέρα όλοι οι πολιτι-
κοί αρχηγοί της ΝΔ… 

Εκλογικός πυρετός στα ΜΜΕ

Και ο Κύρτσος Καραμανλικός;

Τσιλημπουρδίσματα (!)
Το ένα κυβερνητικό στέλεχος έχει λατρεία με τις στο-

λές, το άλλο έχει βρει απάγκιο σε όμορφη βουλευτίνα, το
παράλλο έχει κόλλημα με τον… Παυσανία και κάποιο άλ-

λο με τη γραμματέα του. Καλό θα ήταν κάποιοι και κά-
ποιες να συνέλθουν και να κοιτάξουν τα σοβαρά

θέματα του κυβερνητικού έργου, πριν
να είναι πολύ αργά… 

Π
ριν πεινάσουν μαγειρεύουν, λέει ο λαός,
και αυτήν τη λαϊκή ρήση ακολουθούν οι
τηλεοπτικοί σταθμοί που ετοιμάζονται

για εκλογές το φθινόπωρο. Μπορεί ο πρωθυ-
πουργός να τονίζει πως οι κάλπες θα στηθούν
στο τέλος της τετραετίας, ωστόσο κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει έναν εκλογικό αιφνιδια-
σμό τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη λόγω και των
διεθνών εξελίξεων που δημιουργούν ένα αστα-
θές περιβάλλον στην οικονομία. Το τελευταίο
διάστημα έχουν αρχίσει να πυκνώνουν οι συ-
σκέψεις στα κανάλια που αφορούν κυρίως το
τεχνικό μέρος της παρουσίασης των εκλογών,
όπως είναι η διαμόρφωση των στούντιο, των
σκηνικών κ.ά. Εκείνο που τους ανησυχεί περισ-
σότερο είναι μήπως ο πρωθυπουργός αποφα-
σίσει να τις προκηρύξει στα τέλη Αυγούστου και
τρέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή.



Σε πολιτικό επίπεδο η ομιλία του Κώστα Κα-
ραμανλή ήταν ένα ηχηρό ράπισμα κατά του
«συστήματος ΕΛΙΑΜΕΠ», οι θέσεις του οποίου
είναι γνωστές. Ήταν επόμενο η ομιλία του Κώ-
στα Καραμανλή να «τρομάξει» κάποια παρά-
κεντρα. Ο πρώτος που ανέλαβε να χτυπήσει τον
πρώην πρωθυπουργό ήταν ο Στέφανος Κασιμά-
της, ο οποίος έγραψε με απαράδεκτο και ειρω-
νικό ύφος «ότι ο Καραμανλής έχει αποχωρήσει
από την πολιτική από την πρώτη μέρα που μπή-
κε στο Μαξίμου». Ο Κασιμάτης είναι αυτός που
κορόιδευε τον κ. Γιώργο Κατρούγκαλο όταν ο
τελευταίος έχασε τα μαλλιά του από χημειοθε-
ραπείες…

ΗΗ Άννα ενώνει τη ΝΔ…  

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να μην την έχουν αξιο-
ποιήσει, αλλά η Διαμαντοπούλου έχει ισχυρά
ερείσματα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο. Το «Δί-
κτυο» της Άννας Διαμαντοπούλου διοργάνω-
σε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας «κλει-
στή συζήτηση» με θέμα «Οικονομικοί και
ναυτιλιακοί δεσμοί Παναμά και Ελλάδας», με
τη θερμή υποστήριξη του Αντόνιο Τάκις, του
πρώην πρέσβη του Παναμά στην Ελλάδα. Τις
εντυπώσεις κέρδισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο
οποίος, αν και κεντρικός ομιλητής στο επιχει-
ρηματικό φόρουμ Ελλάδας και Σαουδικής
Αραβίας, ξέκλεψε λίγο χρόνο για την αγαπη-
μένη του, όπως είπε, φίλη Άννα Διαμαντοπού-
λου και για να υπεραμυνθεί της άποψής του
για τη δημιουργία ελληνικής πρεσβείας στον
Παναμά. Το «παρών» έδωσαν οι υπουργοί της
κυβέρνησης Βασίλης Κικίλιας και Γιάννης
Πλακιωτάκης.

Το καλύτερο που είπε στην
Τρέμη είναι ότι μένει άυ-
πνος τα βράδια. «Δεν έχω
καμία μα καμία αμφιβολία
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα νικήσει.
Αυτό που με απασχολεί,
αυτό που με κάνει τα βράδια
να μην κοιμάμαι, είναι για αυτό
που θα παραλάβουμε την επόμενη μέρα»,
είπε με στόμφο ο πρόεδρος Αλέξης Τσί-
πρας, στη διαδικτυακή εκπομπή «Meeting
Point» με τη δημοσιογράφο Όλγα Τρέμη.
Αυτά είναι προβλήματα. Να ξέρεις ότι θα εί-
σαι πρωθυπουργός και να γίνεσαι κάθε
βράδυ μουσκίδι στον ιδρώτα. Πού να σφί-
ξουν και οι ζέστες, δηλαδή… 

Προχθές η «Παναθηναϊ-
κή», η Πανελλήνια Οργά-
νωση Γυναικών, είχε την
τιμητική της. Χιλιάδες
κόσμος μιλούσε για την
εκδήλωση στο Μέγαρο
Μουσικής και την επιτυχία
της να συνδέσει τη λειτουργία της
με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού
Κώστα Καραμανλή. Ωστόσο, μάθαμε από
αρμόδιες πηγές, οι γυναίκες της «Πανα-
θηναϊκής» δεν θα κάτσουν «ήσυχες». Η
οργάνωση έμεινε δύο χρόνια ανενεργή
λόγω πανδημίας και τώρα θα γίνει πλήρως
ενεργή και δραστήρια. Το ρεπορτάζ μας
έχει ως εξής: Έχουν βάλει στο πλάνο να
καλέσουν και άλλους πρώην προέδρους
της ΝΔ αλλά και πρωθυπουργούς. Ο επό-
μενος στόχος είναι τον Σεπτέμβριο να κα-
λέσουν τον Αντώνη Σαμαρά, αργότερα τον
Βαγγέλη Μεϊμαράκη και λίγο πριν από τις
εκλογές -το 2023- να προσκαλέσουν τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Θέλει να γίνει
περιφερειάρχης 
ο φίλος του Παππά

Π
αραλίγο να το ξεχάσω… Ο σημερινός
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου της Αθήνας, ο κ. Γιάννης Χα-

τζηθεοδοσίου, ετοιμάζεται να κατέλθει στον
πολιτικό στίβο… Για κοίτα να δεις που τελικά
είχαν δίκιο κάποιοι που έλεγαν ότι στο ΕΒΕΑ
ασχολούνταν μόνο με την προσωπική του προ-
βολή… Τελικά δεν πέφτω ποτέ έξω, γιατί σας τα
είχα γράψει εδώ και καιρό. Ο κύριος Γιάννης,
που «πουλάει» δήθεν ότι είναι πασόκος ενώ οι
σχέσεις του είναι στενότατες με τον μισό ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ετοιμάζεται, μαθαίνω, να κατέλθει υποψή-
φιος περιφερειάρχης Αττικής! Μου λένε, λοι-
πόν, ότι το παίζει σε διπλό ταμπλό για να έχει τη
στήριξη και της Κουμουνδούρου και της Χαρι-
λάου Τρικούπη. Τώρα, αν στη Χαριλάου Τρικού-
πη θα φάνε το «σανό» ότι είναι πράσινος και θα
συμπράξουν με τον κολλητό του Νίκου Παππά,
είναι άλλου παπά ευαγγέλιο.

Εντάξει, το ποιοι «γαλάζιοι»
υπουργοί και βουλευτές πή-
γαν στην ομιλία του Κώστα
Καραμανλή το διαβάσατε. Πή-

γαν κι άλλοι που δεν τους είδα-
τε… Μεταξύ αυτών, ο Ευάγγελος

Αντώναρος, η Ραχήλ Μακρή και ο Αποστόλης ο
Γκλέτσος. Δεν θέλω σχόλια, παρακαλώ. Μια απλή
δημοσιογραφική καταγραφή όσων παραβρέθη-
καν κάνω. Μην πάει ο νους σας σε περίεργους συ-
νειρμούς. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ανθρώ-
πους που τον λατρεύουν από όλους τους χώρους.
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Δεν κοιμάται τα βράδια… 

Θα καλέσει και άλλους
πρώην η «Παναθηναϊκή»
οργάνωση 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Δημοσιογραφία του πάτου… 

Στον ΕΦΚΑ
ετοιμάζονται
μέχρι το τέλος
Ιουλίου να έχουν
ολοκληρώσει την
εκκαθάριση των
ληξιπρόθεσμων
κύριων συντάξεων των
ετών 2020 και 2021. Ο κύριος όγκος
αυτών των συντάξεων είναι από το
πρώην ΙΚΑ και τον πρώην ΟΑΕΕ. Το
έργο, προφανώς, πιστώνεται στη νέα
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, αλλά
χωρίς τη μεγάλη γνώση και συμβολή
του Παναγιώτη Δουφεξή δεν θα
μπορούσε να επιτευχθεί. Γιατί θα
πρέπει να αποδίδουμε τα του Καίσαρος
τω Καίσαρι…

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

«Εμπιστοσύνη, πρόεδρε!»
Από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην

Κω κρατάω δύο στιγμιότυπα… Ένας πολίτης τον
πλησίασε και του είπε: «Εμπιστοσύνη, πρόεδρε,
εμπιστοσύνη». Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για
ένα από τα πιο σοβαρά συνθήματα που έχω ακού-
σει για πρωθυπουργό. Το άλλο περιστατικό αφορά
έναν κάτοικο της περιοχής που τον πλησίασε και
του είπε: «Για πάντα πρωθυπουργός!». Ο Κυριάκος
έσκασε στα γέλια, αλλά του απάντησε άμεσα σηκώ-
νοντας το χέρι του: «Για πάντα όχι, όχι».

Το ταξίδι Πιερρακάκη στις ΗΠΑ
Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης. Ο υπουργός παρουσίασε στον Λευκό Οίκο και στην κυβέρνηση των Ηνω-
μένων Πολιτειών την ψηφιακή στρατηγική της Ελλάδας. Σε ανάρτησή του στα κοι-
νωνικά δίκτυα ανέφερε ότι η πρώτη ημέρα στην αμερικανική πρωτεύουσα ξεκίνησε
στο Eisenhower Executive Office Building του Λευκού Οίκου, όπου παρουσίασε στη
σύμβουλο του προέδρου Μπάιντεν, Νίρα Τάντεν, στη CIO της αμερικανικής κυβέρ-
νησης Κλαρ Μαρτοράν, στην επικεφαλής του US Digital Service Μίνα Χισιάνγκ και
στις ψηφιακές ομάδες των υπουργείων την επίδραση του gov.gr στην καθημερινό-
τητα πολιτών και επιχειρήσεων. Νωρίτερα, είχε συναντηθεί με τον διευθυντή Τε-
χνολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, Ταρούν Τσάμπρα, με τον
οποίο συζήτησαν για την ψηφιακή στρατηγική της χώρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 IOYNIΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Κι άλλη αποχώρηση-
κεραμίδα στον Αλέξη
Ένα ακόμη πασοκογενές στέλεχος
αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πρόκειται για τον δημοσιογράφο
Χρήστο Οικονόμου (αδελφό του
πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ
Παντελή Οικονόμου). Ο Χρ.
Οικονόμου, λοιπόν, μόλις πήρε
χαμπάρι ότι ο Τσίπρας δουλεύει
«ψιλό γαζί» τους πασοκογενείς, που
του έφερναν ψήφους, βάζοντας για
γραμματέα της ΚΕ τη Ράνια Σβίγκου,
η οποία ήταν εναντίον της
διεύρυνσης, του έστειλε το εξής
μήνυμα αποχώρησης μέσα από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Πρόεδρε, κάνεις ένα πελώριο άλμα
προς τα πίσω! 
Πιο υποτιμητική μεταχείριση στους
πολίτες που σε εμπιστεύτηκαν ως
αυθεντικό εκπρόσωπο της αδήριτης
επιθυμίας τους να αλλάξουν πλέον
όλα στο κόμμα του 3%, δύσκολα θα
μπορούσε κανένας να διανοηθεί».
Γράφει κι άλλα ο άνθρωπος για
όλους τους πασοκογενείς που
στήριξαν τον Αλέξη στην κόντρα με
τους «ομπρελιστές» και τελειώνει
με τη φράση «Καληνύχτα και καλή
τύχη».

Για να ξέρετε, πάντως, οι σχέσεις του
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρώην
υπουργό Σπήλιο Λιβανό είναι άρι-
στες. Ο Σπήλιος μετέβη στο Μαξίμου
και ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λι-
θουανία. Οι δυο άνδρες συζήτησαν
για την ένταξη Φινλανδίας και Σουη-
δίας, καθώς και για την προκλητική
στάση της Τουρκίας που αρνείται την
εισδοχή των δύο κρατών, αλλά και τις
κινήσεις από την ελληνική πλευρά,
προκειμένου να ενημερωθούν οι
Σύμμαχοι για τον ανιστόρητο αναθε-
ωρητισμό και την επικίνδυνη και
προκλητική ρητορική της γείτονος
προς την Ελλάδα. Ο Λιβανός έχει
αναλάβει επικεφαλής της ελληνικής
αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευ-
τική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και αντι-
πρόεδρος της ΚΣ ΝΑΤΟ. 

Ο Ταγίπ και 
οι… σουρτούκες

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε
«σουρτούκες», δηλαδή γυναίκες «ελευθέ-
ρων ηθών», ήτοι πόρνες, όσες συμμετείχαν
στις διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί, ενώ για
τους υπόλοιπους είχε κρατήσει ορισμένους
βαρείς χαρακτηρισμούς. «Σκεφτείτε πριν
από εννέα χρόνια πως στο τζαμί Μπεζμί
Αλέμ, αυτοί οι τρομοκράτες, αυτοί οι τραμ-
πούκοι με τα μπουκάλια και τα κουτιά της
μπίρας είχαν λερώσει μέσα στο τέμενος. Αυ-
τοί είναι, τέτοιοι, είναι σάπιοι, είναι σουρτού-
κες», είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Μιλάμε για
επίπεδο...

Ο Καρανίκας και οι… φιλελέδες
δημοσιογράφοι της Αριστεράς

Μ
ετά τον Πολάκη, στην επίθεση κατά των δημοσιογράφων της «Αυγής»
μπαίνει και ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας. «Η
Επιτροπή Δεοντολογίας να λειτουργήσει άμεσα χαρακτηρίζοντας το δημο-

σίευμα της “Αυγής” ύβρι προς το κομματικό στέλεχος - τον Παύλο Πολάκη», αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων o Νίκος Καρανίκας, ο οποίος παίρνει θέση κι αυτός στο χταποδο-
πόλεμο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο Κα-
ρανίκας χαρακτηρίζει τους δημοσιογράφους της εφημερίδας «φιλελέδες» και προ-
σθέτει: «Αυτά τα φιλελέδικα δημοσιογραφικά κόλπα δεν είναι αριστερά και προκρί-
νουν το κουτσομπολιό, τη συκοφάντηση, τη χυδαιότητα, τη δεξιά κουλτούρα παρα-
σύροντας δυστυχώς στην ποταπότητα και άλλα μέλη που έτρεξαν να υπερασπιστούν
το φιλελέδικο δικαίωμα της ελεύθερης δήθεν δημοσιογραφίας, κάνοντας φτηνιά-
ρικο χιούμορ που ταιριάζει μόνο στον χαρακτήρα τους. Κατάντια». Πάντως ο πρό-
εδρος Αλέξης έχει ωραία πρωτοπαλίκαρα: και Παύλο και Καρανίκα!
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Λ
ένε πως «η πηγή της ώριμης ανδρικής ηλικίας
είναι τα παιδικά χρόνια». Ίσως για αυτό, σε
όλους της γενιάς μου, αρέσει τόσο πολύ το σί-

κουελ «TOP GUN: Maverick» που βγήκε πρόσφατα στη
μεγάλη οθόνη. Γιατί μας θυμίζει τις ξέγνοιαστες παιδι-
κές στιγμές με τις οποίες μας έχει ανεξίτηλα προικίσει η
ανεπανάληπτη δεκαετία του ’80. Τότε που ο Τομ Κρουζ,
ως νεαρός ιπτάμενος αξιωματικός του Ναυτικού, με το
όνομα Pete Mitchell και το αεροπορικό προσωνύμιο
«Maverick», ανταγωνιζόταν με το ψυχολογικό εναντιο-
μερές του ναρκισσισμού του τον ομοιόβαθμό του Tom
«Iceman» Kazansky, τον οποίο υποδύεται και στις δύο
ταινίες ο Βαλ Κίλμερ, για τον τίτλο του καλύτερου πιλό-
του του σχολείου αεροπορικής τακτικής «TOP GUN». Ο
τελευταίος, παγιδευμένος στο δίχτυ ενός υπερτονισμέ-
νου ναρκισσισμού, ικανού, όπως υποδηλώνει και το με-
σωνύμιό του, να παγώνει όλες τις εκφάνσεις του «σχετί-
ζεσθαι». Ο πρώτος, πιασμένος στο δίχτυ της απώλειας
του επίσης αεροπόρου πατέρα του, κάτω από αδιευκρί-
νιστες, ως προς τον ηρωισμό ή την προδοτική ανικανό-
τητά του, συνθήκες. 

«ὦ Φοῖβε, ποῖ μ᾽ αὖ τήνδ᾽ ἐς ἄρκυν ἤγαγες χρήσας,

ἐπειδὴ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτεισάμην» («Φοίβε, τι δίχτυ πάλι

μου έστησε ο χρησμός σου, αφού του πατέρα μου πήρα

πίσω το αίμα»), όπως έβαλε ο Ευριπίδης τον Ορέστη να

λέει στην «Ιφιγένεια εν Ταύροις».

Οι δυο τους συναντιούνται πάλι, 36 χρόνια μετά, με
τον «Iceman» να έχει φτάσει στον βαθμό του αντιναυάρ-
χου, διοικητή του Στόλου του Ειρηνικού, ενώ ο «Maver-
ick» παραμένει στάσιμος στον βαθμό του πλοιάρχου.
Στάσιμος, όμως, παρέμεινε και ο χρόνος για τον Tομ
Κρουζ, ο οποίος, ως άλλος Ντόριαν Γκρέι, θαρρείς πως
μένει ανέγγιχτος από τις δεκαετίες που πέρασαν, οι
οποίες λες και αφήνουν τις ρυτίδες τους, αντί για το
πρόσωπό του, σε κάποιο φανταστικό οσκαρουαλντικό
πορτρέτο. Ο πίνακας, όμως, αυτός της αποτύπωσης της
αδυσώπητης φθοράς του χρόνου, δεν είναι κάποιος ζω-
γραφικός καμβάς αλλά το πρόσωπο του παλαιού αντι-
πάλου του και πλέον φίλου του, «Iceman», το πρόσωπο

και η υγεία του ίδιου του Βαλ Κίλμερ, ο οποίος έχοντας
προσβληθεί από καρκίνο του φάρυγγα, τόσο στην πραγ-
ματική ζωή όσο και στον ρόλο που υποδύεται, αδυνατεί
πλέον να μιλήσει. Σε αυτόν τον ναρκισσιστικό αντικατο-
πτρισμό του συναντά ο Τομ Κρουζ ξανά τη Νέμεσή του,
καθώς δεν είναι τυχαίο που ο κινηματογραφικός αερο-
πόρος Kazansky μοιράζεται το ίδιο μικρό όνομα με τον
πραγματικό Τομ Κρουζ, σε ένα ρακεμικό μείγμα κινη-
ματογραφικής και ρεαλιστικής εκδραμάτισης των πα-
ραυτοκτονικών συμπεριφορών και των, εξίσου ασυνεί-
δητων, φόβων θανάτου. Εκεί, στο πανί της μεγάλης οθό-
νης, ανταμώνουμε και εμείς την άτεγκτη υπενθύμιση
της φθοράς του χρόνου που παίρνει μαζί του τις παιδι-
κές στιγμές, τα απεριόριστα μελλοντικά ενδεχόμενα και
τους αγαπημένους μας.

Στην αρχή, οι δύο αξιωματικοί ανταλλάσσουν μηνύ-
ματα στα iPhone τους, σε μια υπόρρητη υπενθύμιση
πως όταν πρωτοσυζητούσαμε τις αερομαχίες τους με
τους συμμαθητές μας, στο δημοτικό, δεν υπήρχαν ούτε
κινητά ούτε sms. Στις επόμενες σκηνές καταλαβαίνου-
με γιατί δεν μιλούν τηλεφωνικώς. Γιατί o καρκίνος και οι
επεμβάσεις έχουν αλλοιώσει τις φωνητικές χορδές του
«Iceman», o οποίος διατυπώνει τις σκέψεις του είτε
γραπτώς είτε με τη βοήθεια μιας συσκευής τεχνητής
νοημοσύνης, παρόμοιας με αυτήν που χρησιμοποιούσε
για να «μιλήσει» ένα άλλο είδωλο των μαθητικών μας
χρόνων, ο συγγραφέας του «Χρονικού του χρόνου», ο
Stephen Hawking. 

Όταν συναντιούνται, πάνε να ξεκινήσουν την ίδια πάλι
κουβέντα που τους απασχολούσε και το 1986: «Ποιος
από τους δυο μας είναι ο καλύτερος πιλότος;». «Είσαι ο
καλύτερος, αλλά μόνον επειδή δεν έχω χρόνο», απαντά
ο Τομ Κρουζ, ακριβώς όπως είχε πει ο, παραυτοκτονικός
στη χρήση αλκοόλ και εξίσου ικανός με τον «Maverick»
στην κατάκτηση των γυναικών, Τζορτζ Μπεστ στον Γιό-
χαν Κρόιφ. «Δεν έχω χρόνο», όπως έγραφε ο μεγάλος
μαθηματικός Εβαρίστ Γκαλουά, το τελευταίο πυρετωμέ-
νο βράδυ πριν από τη μοιραία μονομαχία που του κόστι-
σε τη ζωή στα 21 του χρόνια. Αντίθετα με αυτόν, ο Τομ

Κρουζ αρνείται και να πεθάνει και να γεράσει και απο-
χαιρετά τον ναρκισσιστικό αυτομορφισμό του στην κη-
δεία του «Iceman». Ακριβώς όπως και η οριστικά χαμέ-
νη παιδική μας ηλικία, ποτέ δεν πίστεψε ούτε ότι θα γε-
ράσει ούτε ότι θα πεθάνει ούτε πόσο πονάνε -πραγματι-
κά- οι νεκρικοί αποχαιρετισμοί αγαπημένων, αλλά πα-
ραμένει παντοτινά πιασμένη στην πολιτισμική αφέλεια
των 80s. Ως άλλος Τζέιμς Μποντ που εξακολουθεί να νε-
άζει καθηλωμένος στον βαθμό του πλωτάρχη, ζώντας
και αφήνοντας τους άλλους να πεθαίνουν. «Live and let
die», όπως κάνει ο Pete «Maverick» Mitchell, μέσα από
το κόκπιτ του αεροσκάφους του, που σαν ατσάλινος εξω-
σκελετός ενός ανθρωπόμορφου, παράξενου, ιπτάμενου
εντόμου προσπαθεί να τον κρατήσει αλώβητο στους
ατέρμονους ελιγμούς μιας ατελείωτης αερομαχίας
ενάντια στους φυσικούς νόμους της φθοράς.

Φοιτητής, ακόμη, της Ιατρικής, με θυμάμαι να παρα-
κολουθώ την κλινική εξέταση ενός πάσχοντος από τη
νόσο του Πάρκινσον. Ο ασθενής ήταν κοντά στην τωρινή
ηλικία του Βαλ Κίλμερ και στα νιάτα του ήταν και εκείνος,
αληθινός, αεροπόρος. Τον γνώριζα και προτού αρρω-
στήσει, τότε που οι δελτοειδείς του φούσκωναν υπερή-
φανοι σαν επώμια ρωμαϊκής πανοπλίας. Τώρα, με τη
σκυφτή παρκινσονική στάση και προσπαθώντας να τιθα-
σεύσει τις δυστονικές του κινήσεις, ακούει την επίκουρη
καθηγήτρια να τον επιπλήττει για τις αυθαίρετες υπερ-
βάσεις του στο φαρμακευτικό σχήμα. «Εγώ, κυρία μου,
ήμουν αξιωματικός, δεν συμμορφώνομαι με τις υποδεί-
ξεις σας!», απαντά. «Δεν έχει σημασία τι ήσαστε πριν,
τώρα είστε άρρωστος και θα συμμορφωθείτε με την
ασθένειά σας!», είναι τα λόγια της γιατρού. «Ο αξιωματι-
κός, κυρία μου, παραμένει πάντα αξιωματικός!», δίνει
τέλος στη συζήτηση. Όταν ο «αρχιστράτηγος του Ειρηνι-
κού», ο νικητής των Ιαπώνων, ο Ντάγκλας Μακ Άρθουρ,
κλήθηκε -μετά τον πόλεμο της Κορέας και αφού του είχε
αφαιρεθεί η αρχηγία- να δώσει αναφορά στο Κογκρέσο,
έκλεισε τον λόγο του με την αποστροφή: «Old warriors
never die, they just faint out» («Οι παλιοί πολεμιστές δεν
πεθαίνουν ποτέ, απλώς ξεθωριάζουν»). 

Α
ισθάνεστε εξαντλημένοι όταν γυρνάτε
σπίτι από τη δουλειά;  Το να νιώθετε κού-
ραση ύστερα από μία μέρα στον εργασια-

κό σας χώρο είναι φυσιολογικό, αλλά υπάρχουν
και τρόποι να ανακουφιστείτε και να απαλύνετε
την κούραση.

Ας δούμε μερικούς λόγους για τους οποίους είστε
τόσο κουρασμένοι μετά τη δουλειά -και ας προσφέ-
ρουμε τρόπους για να τους καταπολεμήσετε!

Περνάτε πολύ χρόνο μπροστά στην οθόνη
Τα μάτια μας μπορεί να κουραστούν με το να κοιτάμε

μια οθόνη όλη μέρα, ενώ τα χρώματά της μπορούν
πραγματικά να επηρεάσουν τη διάθεσή μας.

Κάντε διαλείμματα οθόνης! Ναι, είναι τόσο απλό. Ξε-
κουράστε τα μάτια σας κοιτάζοντας μακριά από την
οθόνη σας ή κλείνοντάς τα για ένα λεπτό περίπου κάθε
είκοσι λεπτά.

Είστε στραγγισμένοι από όλες 
τις προσωπικές αλληλεπιδράσεις

Όσο κοινωνικός και εξωστρεφής και αν είστε, είναι
φυσιολογικό να νιώθετε λίγο κουρασμένοι από τις αλ-
ληλεπιδράσεις με άλλους -ειδικά με αυτούς που δεν
απολαμβάνουμε απαραίτητα!

Προσπαθήστε να περιορίσετε τις αλληλεπιδράσεις
σας όπου είναι δυνατόν. Κρατήστε τις συναντήσεις όσο
το δυνατόν πιο σύντομες, παραμένοντας ευγενικοί.

Είστε σε μια αγχωτική δουλειά
Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το

σώμα και το μυαλό μας κουράζονται πιο γρήγορα όταν
είμαστε υπό πίεση. Προσπαθήστε να βρείτε τρόπους
για να απαλλαγείτε από το άγχος ενώ είστε στη δου-
λειά. Αυτό μπορεί να σημαίνει να κάνετε περισσότερα
διαλείμματα, να τρώτε υγιεινά τρόφιμα ή να ακούτε χα-
λαρωτική μουσική.

Δεν χρησιμοποιείτε αρκετά 
τον εγκέφαλό σας και βαριέστε

Μερικές φορές, ο εγκέφαλός μας απλώς κουράζε-
ται από τη μη χρήση του -είτε συνηθίζει να νυστάζει
από έλλειψη διέγερσης είτε νιώθουμε διανοητικά
στραγγισμένοι επειδή ο εγκέφαλός μας λαμβάνει σή-
ματα πλήξης, απογοήτευσης και θυμού.

Λοιπόν, το να είμαστε απασχολημένοι είναι πραγμα-
τικά καλό για τα ενεργειακά μας επίπεδα; Ναι! Εάν
μπορείτε να βρείτε ένα χαρούμενο μέσο,   θα είστε πολύ
λιγότερο κουρασμένοι -και πολύ πιο παραγωγικοί.

Προσπαθήστε να θέσετε στόχους για κάθε μέρα (ή
κάθε ώρα, αν αυτό βοηθά) και βεβαιωθείτε ότι αλλάζε-
τε αυτό που κάνετε κάθε τόσο. Η ανάμειξη των πραγ-
μάτων θα σας βοηθήσει να νιώσετε περισσότερο συγ-
κεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε και να αποτρέψετε το
μυαλό σας από το να παρασυρθεί και να βαρεθεί. 

«Top Gun»: Ο Τομ Κρουζ, ο Εβαρίστ Γκαλουά και ο χρόνος…

Λόγοι για τους οποίους είστε τόσο κουρασμένοι μετά τη δουλειά
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Τ
ον προβληματισμό του για την εντεινόμενη
τουρκική προκλητικότητα εκφράζει με συ-
νέντευξή του στην «Political» ο βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Κώστας Καραγ-

κούνης. «Είναι μια κατάσταση που θέλει προσοχή, αλ-
λά φυσικά ποτέ φόβο και ηττοπάθεια», σημειώνει χα-
ρακτηριστικά. Όσον αφορά την ακρίβεια, τονίζει ότι η
κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πο-
λίτες. Παράλληλα, δεν κρύβει την αισιοδοξία του για τη
σημαντική πρόοδο που παρουσιάζουν τα έργα αποκα-
τάστασης στην Αιτωλοακαρνανία, που είχε πληγεί πρό-
σφατα από ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Σας προβληματίζει ο νέος κύκλος έντασης που
προκαλεί η Άγκυρα στο Αιγαίο; Εκτιμάτε πως θα
έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά;
Φυσικά και με προβληματίζει. Έχουμε απέναντί μας

έναν παραδοσιακά αναξιόπιστο και επιθετικό γείτονα,
ο οποίος, όπως είπε και ορθά ο πρωθυπουργός στην
ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, διαπνέεται από αυ-
τού του είδους τις αναθεωρητικές πολιτικές. Πολιτικές
που δεν έχουν θέση στη σύγχρονη μεταπολεμική διε-
θνή τάξη πραγμάτων, που οργανώθηκε συνειδητά ως
μια τάξη κανόνων και νομιμότητας βάσει του διεθνούς
δίκαιου και όχι ως μια αρένα επιθετικότητας και πολέ-
μων, όπως ίσχυε προπολεμικά. Όμως, αυτό δεν σημαί-
νει ότι με φοβίζει η στάση της Τουρκίας, γιατί έχω εμπι-
στοσύνη στην ελληνική εξωτερική πολιτική, στην απο-
τρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο φρό-
νημα του ελληνικού λαού αλλά και στις διεθνείς μας
συμμαχίες και στα διεθνή μας ερείσματα. Άρα είναι μια
κατάσταση που θέλει προσοχή, αλλά φυσικά ποτέ φό-
βο και ηττοπάθεια. Άλλωστε, αν είναι κάποιος που
πραγματικά φοβάται, αυτός είναι ο κ. Ερντογάν, ο οποί-
ος έχει εκλογές τον επόμενο χρόνο και με τον πληθω-
ρισμό στη χώρα του να καλπάζει στο 70% και με την
τουρκική λίρα να έχει γίνει κουρελόχαρτο δεν θέλει
καν να σκέφτεται την ετυμηγορία του Τούρκου πολίτη.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δημιουργεί
την τεχνητή όξυνση με την Ελλάδα.

Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρωτοφα-
νείς κρίσεις. Η ακρίβεια αποτελεί ένα σημαντικό
ζήτημα που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην
κοινή γνώμη. Το ίδιο και ο πρωτογενής τομέας. Πι-
στεύετε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει επι-
πρόσθετα μέτρα στήριξης;
Κάνετε την ερώτηση με τρόπο που δίνει την εντύπω-

ση ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια αποτελούν ελλη-
νικό πρόβλημα. Δεν είναι όμως ελληνικό πρόβλημα.
Μόλις προχθές, για να αναφερθούμε στη Γερμανία, η
οποία έχει παραδοσιακά δομήσει την οικονομία της ως
αυστηρά αντιπληθωριστική, ο πληθωρισμός ανακοι-
νώθηκε ότι τρέχει με ρυθμό πάνω από 8%. Οκτώ τοις
εκατό και μιλάμε για τη Γερμανία! Δεν θα πω φυσικά
για χώρες όπως η Τουρκία ή η Αργεντινή. Αλλά στη
Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία και στις ΗΠΑ πλη-

σιάζουμε σε διψήφια ποσοστά πληθωρισμού, όπως
αυτά που είχαμε τη δεκαετία του ’70. Η μικρή Ελλάδα
έχει αποδείξει συγκριτικά απίθανες αντοχές, βέβαια
εδώ ο πληθωρισμός είναι φυσικά χαμηλότερος. Όπως
και να έχει όμως, αυτό το διεθνές πρόβλημα η κυβέρ-
νηση έχει δείξει ότι το έχει διαχειριστεί με τρόπο που
επιδέχεται ευνοϊκής σύγκρισης προς άλλες πολύ ισχυ-
ρότερες από εμάς οικονομίες. Γιατί; Γιατί, ναι, ζούμε
μια εποχή διαδοχικών κρίσεων, αλλά η κυβέρνηση εί-
ναι πάντα εδώ, δίπλα στον πολίτη και ο πολίτης το γνω-
ρίζει καλά αυτό.

Η κυβέρνηση μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της θη-
τείας της. Ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών
όταν έρθει η ώρα της κάλπης; Ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει
τους αντιπολιτευτικούς τόνους, ενώ το ΚΙΝΑΛ δεί-
χνει να εμφανίζει μια δυναμική στη «μάχη» για τον
χώρο του Κέντρου.
Να σας θυμίσω ότι, όπως σωστά είπατε, η θητεία της

κυβέρνησης συνέπεσε με μια τριετία διαδοχικών κρί-
σεων. Πανδημία, πληθωρισμός και τώρα η ενεργειακή
κρίση. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση εκλέχτηκε το 2019
για να εφαρμόσει ένα ορισμένο πρόγραμμα. Το οποίο
το ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αλλά στην
πορεία μεσολάβησαν αυτές οι τρεις παγκόσμιες κρί-
σεις. Οπότε για εμένα το διακύβευμα των επόμενων
εκλογών είναι πολύ απλό. Η κυβέρνηση κουμάνταρε το
καράβι σε τρεις απανωτές τρικυμίες, έχει λοιπόν έρθει
η στιγμή να της δοθεί η εντολή να πάει μπροστά τη χώ-
ρα σε κανονικές συνθήκες, όπως ήταν εξαρχής η εντο-
λή της το 2019. Το δίλημμα δηλαδή θα είναι αν θα συνε-

χίσουμε με πρόοδο μπροστά με αυτούς που απέδειξαν
ότι μπορούν στα δύσκολα ή θα επιστρέψουμε στις επο-
χές του σκισίματος των μνημονίων, του κλεισίματος
των τραπεζών, του Βαρουφάκη και της σκληρής λιτό-
τητας. Το δίλημμα τελικά είναι πραγματική πρόοδος ή
αριστερή συντήρηση.

Έχουν επουλωθεί οι πληγές στην Αιτωλοακαρνανία
μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα; Σε τι φάση βρί-
σκονται τα έργα αποκατάστασης των ζημιών;
Έχετε απόλυτο δίκιο, η Αιτωλοακαρνανία επλήγη

σφοδρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις φυσι-
κές καταστροφές. Το πολύ σημαντικό είναι ότι υπήρξε
στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πε-
ριφέρειας και των αρμόδιων υπουργείων και έτσι κατα-
φέραμε να έχουν ήδη προχωρήσει σε πολλές περιπτώ-
σεις η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, σε άλλες η
διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την αντι-
μετώπιση των ζημιών και σε άλλες ο σχεδιασμός για
την υλοποίηση μεγαλύτερων έργων αποκατάστασης.
Πιο συγκεκριμένα, από την κυβέρνηση έχουν ήδη χο-
ρηγηθεί έκτακτες χρηματοδοτήσεις προς όλους τους
δήμους της Αιτωλοακαρνανίας αρκετών εκατομμυρίων
ευρώ για την αποκατάσταση δικτύων και υποδομών,
έχουν δοθεί έκτακτοι χρηματοδοτικοί πόροι στην περι-
φέρεια για την αποκατάσταση αντιπλημμυρικών υπο-
δομών και δικτύων με πόρους πάνω από 6,7 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ παράλληλα δρομολογείται με γρήγορες διαδι-
κασίες η κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Εύηνο,
που προκαλεί ήδη τεράστια προβλήματα στην τοπική
κοινωνία. Και άλλα πολλά που ήδη σχεδιάζονται.Κ
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Τ
ην πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI
Belharra «επιθεώρησε» ο αρ-
χηγός του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυ-

λιανός Πετράκης, ο οποίος επισκέφτηκε
τα ναυπηγεία της Group Naval στη γαλλι-
κή πόλη Λοριάν. 

Ο αρχηγός πάτησε «κατάστρωμα»,
αφού ορισμένα από τα μεγάλα μπλοκ του
πλοίου έχουν ήδη κατασκευαστεί και βρί-
σκονται στην κεντρική δεξαμενή, όπου
μέσα στους επόμενους μήνες η πρώτη
από τις τρεις ελληνικές Belharra θα συ-
ναρμολογηθεί παίρνοντας το χαρακτηρι-
στικό σχήμα με την ανάστροφη πλώρη. Το
πρόγραμμα τρέχει με εντυπωσιακό ρυθ-
μό, καθώς μόλις τέσσερις μήνες από τις
υπογραφές που μπήκαν στο κατάστρωμα
του θωρηκτού «Αβέρωφ» ανάμεσα στην
ελληνική και τη γαλλική πλευρά το πλοίο
έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνά
και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Εκτός από την πρόοδο στη στεγνή δεξα-
μενή, ο αρχηγός ΓΕΝ επιθεώρησε και το
πανίσχυρο ραντάρ Sea Fire 500, τα «μά-
τια» των FDI Belharra που «βλέπουν» ό,τι
πετάει σε ακτίνα που ξεπερνά τα 500 χι-
λιόμετρα, εγκλωβίζοντας και εξουδετε-
ρώνοντας τις πιο επικίνδυνες απειλές. Ο
κ. Πετράκης ενημερώθηκε αναλυτικά από
τους εκπροσώπους της κατασκευάστριας
εταιρείας για τις εντυπωσιακές ικανότη-
τες των αισθητήρων που θα διαθέτουν οι
νέες ελληνικές φρεγάτες αλλά και για τη
συνολική διαμόρφωση του πλοίου, που θα
είναι εξοπλισμένο σαν αστακός.

Οι Γάλλοι, έχοντας ξεπεράσει κάθε
προσδοκία και παρά τα αντικειμενικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι
βιομηχανίες εξαιτίας της σημαντικής έλ-
λειψης πρώτων υλών που οφείλεται στην
πανδημία της Covid αλλά και στον πόλεμο
της Ουκρανίας, κάνουν «σπριντ» προκει-
μένου τόσο η γαλλική όσο και η ελληνική
FDI να ξεκινήσουν τις δοκιμές στη θάλασ-
σα πολύ νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμ-
ματα. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν
ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεκι-
νήσει το χτίσιμο και της δεύτερης ελληνι-
κής Belharra.

Από το Ναυτικό Επιτελείο τονίζουν ότι η
διαδικασία των δοκιμών εν πλω είναι κρί-
σιμη και αυτός είναι ο λόγος που η Αθήνα
επέλεξε το δεύτερο και όχι το πρώτο
πλοίο που θα βγει από το ναυπηγείο της
Λοριάν. Οι «παιδικές ασθένειες», αν
υπάρχουν, θα εντοπιστούν προτού ολο-
κληρωθεί η κατασκευή της πρώτης ελλη-
νικής φρεγάτας και θα διορθωθούν με ευ-
θύνη της γαλλικής πλευράς, όπως τονί-
ζουν αρμόδιες πηγές.

Σύμφωνα με τη Naval πάντως, αν δεν
προκύψουν προβλήματα στις δοκιμές της

γαλλικής FDI και οι εργασίες στα πλοία
συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, η Ελλάδα
θα παραλάβει την πρώτη Belharra πολύ
νωρίτερα από την άνοιξη του 2025 και το
πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις αρχές
του 2026. Ήδη κλιμάκιο αξιωματικών του
Πολεμικού Ναυτικού ετοιμάζει βαλίτσες
για τη Γαλλία, συγκεκριμένα για τη Λοριάν,
όπου θα παραμείνει μέχρι να παραλάβει
το πρώτο πλοίο. 

Οι αξιωματικοί, μάχιμοι και μηχανικοί
θα δουν από πρώτο χέρι και τις δοκιμές

της γαλλικής φρεγάτας αλλά και όλα τα
στάδια χτισίματος της ελληνικής.

Κατά την παραμονή του στις εγκαταστά-
σεις της Group Naval, ο αντιναύαρχος
Στυλιανός Πετράκης ενημερώθηκε και
για τις δυνατότητες των κορβετών
GoWind, που αποτελούν ένα από τα φαβο-
ρί για τις νέες μονάδες επιφανείας του
Πολεμικού Ναυτικού. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της
αξιολόγησης, με τις εισηγήσεις των
ναυάρχων προς την κυβέρνηση να αναμέ-
νονται εντός του μήνα ή στις αρχές του
επόμενου. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από
τις κορβέτες που προβλέπει η Δομή Δυ-
νάμεων, το Πολεμικό Ναυτικό εισηγείται
την ενεργοποίηση του δικαιώματος προ-
αίρεσης για την 4η Belharra αλλά και την
αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ ώστε

μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο Στόλος να
διαθέτει τουλάχιστον οκτώ μεγάλες μονά-
δες με τρομακτική ισχύ στον αντιαεροπο-
ρικό, τον ανθυποβρυχιακό και τον πόλεμο
επιφανείας. Στους στόχους του Ναυτικού
Επιτελείου πάντως βρίσκεται και η πρό-
σκτηση τουλάχιστον δύο ακόμη σύγχρο-
νων υποβρυχίων για την ενίσχυση των
αθόρυβων «θηρευτών» του Αιγαίου.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Κατά την παραμονή του στις
εγκαταστάσεις της Group Naval, 
ο αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης
ενημερώθηκε και για τις 
δυνατότητες των κορβετών GoWind

Στα ναυπηγεία όπου
σφυρηλατείται 

η φύλαξη 
του Αιγαίου 



Έσπασε τη σιωπή της η Μέρκελ και καταδίκασε την εισβολή στην Ουκρανία
Σπάζοντας τη σιωπή της, η τέως καγκελάριος της Γερμανίας

Άνγκελα Μέρκελ μίλησε για πρώτη φορά αφότου αποχώρησε
από την εξουσία, εκφράζοντας αλληλεγγύη στην Ουκρανία, αν
και δεν απάντησε στις επικρίσεις ότι υπήρξε πολύ υποχωρητι-
κή έναντι της Ρωσίας στα 16 χρόνια της εξουσίας της.

«Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη βίαιη παραβίαση του διε-
θνούς δικαίου για την οποία η Ρωσία είναι ένοχη», είπε η
67χρονη Μέρκελ, καταδικάζοντας «τον βάρβαρο πόλεμο της
Ρωσίας» και εκφράζοντας τη στήριξή της στις προσπάθειες της
γερμανικής κυβέρνησης, της ΕΕ και των ΗΠΑ για να τερματι-
στεί ο πόλεμος. Δεν φάνηκε, πάντως, πρόθυμη να κάνει αυτο-

κριτική, παρά το γεγονός ότι την κατηγορούν, ακόμη και στο
ίδιο της το κόμμα, ότι υπήρξε πολύ φιλική προς το καθεστώς
της Μόσχας, στηρίζοντας με νύχια και με δόντια τον αγωγό
Nord Stream 2, που θα μετέφερε φυσικό αέριο από τη Σιβηρία,
καθιστώντας τη Γερμανία εξαρτημένη από τη ρωσική ενέργεια.

Η Μέρκελ είπε ότι ως τέως καγκελάριος δεν ήθελε να εκφρά-
ζει αξιολογήσεις «από το περιθώριο» για τις αποφάσεις της κυ-
βέρνησης, ούτε να δίνει αυτοκλήτως συμβουλές. «Αλλά, φυσικά,
δεν είμαι ουδέτερη», δήλωσε, τονίζοντας ότι «η εισβολή της Ρω-
σίας σηματοδοτεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου
στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Η Δανία είπε μετά από τριάντα
χρόνια «ΝΑΙ» στο ΝΑΤΟ
Α

νατρέποντας τριάντα χρόνια
ευρωσκεπτικιστικής πολιτι-
κής, οι Δανοί τάχθηκαν με
συντριπτική πλειοψηφία 67%

υπέρ της ένταξης της χώρας στην κοινή
αμυντική πολιτική της ΕΕ, σε άλλη μια έν-
δειξη του πώς αναδιαμορφώνει το τοπίο
ασφαλείας της Ευρώπης η ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία.

Η επικράτηση του «ναι» στο δημοψήφι-
σμα της Δανίας καταγράφεται μετά την
υποβολή των αιτημάτων Φινλανδίας και
Σουηδίας για ένταξη στο NATO, καθώς ο
πόλεμος στην Ουκρανία ωθεί πολλές ευ-
ρωπαϊκές χώρες να αλλάξουν άρδην
αμυντική πολιτική.

«Η Δανία έστειλε σημαντικό μήνυμα
στους συμμάχους μας σε Ευρώπη και NA-
TO και στον (σ.σ.: πρόεδρο της Ρωσίας)
Πούτιν. Δείξαμε ότι όταν απειλούνται μια
ελεύθερη χώρα και η σταθερότητα στην
Ευρώπη, συσπειρωνόμαστε», είπε η πρω-
θυπουργός των Σοσιαλδημοκρατών Μέτε
Φρεντέρικσεν. «Υπήρχε μια Ευρώπη πριν
από τη ρωσική εισβολή, και υπάρχει μια
Ευρώπη μετά», πρόσθεσε.

Ευφορία στις Βρυξέλλες
Το ιστορικό αποτέλεσμα του δημοψηφί-

σματος προκάλεσε ευφορία στις Βρυξέλ-
λες, καθώς η σκανδιναβική χώρα των 5,8
εκατ. κατοίκων (που έχει αποφασίσει να
είναι εκτός ευρώ, αν και κράτος-μέλος της
ΕΕ από το 1973 και ιδρυτικό μέλος του NA-
TO) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία κοινή
στρατιωτική αποστολή της ΕΕ.

Άλλοτε θεωρούμενη περιθωριακή, η
κοινή αμυντική πολιτική των 27 και η ιδέα

ενός ευρωστρατού συνεχίζει να συναντά
αντιστάσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες. 

Δύο εβδομάδες μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, η πρωθυπουργός
της Δανίας ανακοίνωσε ότι θα γίνουν με-
γάλες επενδύσεις στην άμυνα, προκειμέ-
νου να αυξηθούν στο επίπεδο του 2% του
ΑΕΠ για τις στρατιωτικές δαπάνες, όπως
ζητά το NATO.

Καθώς σήμερα συμπληρώνονται 100
ημέρες πολέμου, ο πρόεδρος της Ουκρα-
νίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι
το 20% των εδαφών της χώρας βρίσκεται
υπό ρωσική κατοχή, με τον στρατό του
Πούτιν να συνεχίζει να σφυροκοπά το
Ντονμπάς, στα ανατολικά. Στο επίκεντρο

της επίθεσης βρίσκεται η στρατηγικής ση-
μασίας βιομηχανική πόλη Σεβεροντο-
νέτσκ, όπου άμαχοι έχουν καταφύγει στα
υπόγεια του εργοστασίου χημικών Αζότ,
για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς. 

Το 67% ψήφισε υπέρ της
ένταξης στη Συμμαχία - «Όταν

απειλούνται μια ελεύθερη
χώρα και η σταθερότητα στην
Ευρώπη, συσπειρωνόμαστε»,

είπε ο πρωθυπουργός της

ΟΟΠΕΚ: Για να κόψει
το ράλι αυξήσεων
ανοίγει την κάνουλα 
της παραγωγής

Ενδίδοντας στις πολύμηνες δυτι-
κές πιέσεις, ο OPEC+ αποφάσισε
χθες να αυξήσει κατά πολύ τα επί-
πεδα παραγωγής πετρελαίου, ώστε
να περιοριστεί το αδιάκοπο ράλι στις
τιμές του μαύρου χρυσού.

Οι πιο σημαντικές χώρες του καρ-
τέλ (ανάμεσά τους το Ιράν, η Σαουδι-
κή Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και η Βενεζουέλα) συναί-
νεσαν σε αύξηση παραγωγής κατά
648.000 βαρέλια την ημέρα για τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο, ποσότητα
αισθητά υψηλότερη σε σχέση με τον
μέχρι τώρα ρυθμό αυξήσεων. 

Την αύξηση θα μοιραστούν από
κοινού, αναλογικά, όλα τα κράτη-
μέλη, και μάλιστα χώρες που μέχρι
τώρα δεν είχαν ανταποκριθεί στις
συμφωνηθείσες αυξήσεις, όπως η
Ρωσία, η οποία θα κληθεί επίσης να
συμμετάσχει στις νέες ποσοστώ-
σεις. Παρά τα νέα δεδομένα που
έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία,
επιταχύνοντας το ράλι στις διεθνείς
τιμές του μαύρου χρυσού, οι πετρε-
λαιοπαραγωγές χώρες αντιστέκον-
ταν στην προοπτική να ανοίξουν τις
στρόφιγγες, με το επιχείρημα πως
δεν υπάρχουν πραγματικές ελλεί-
ψεις στις αγορές. 
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Μ
εγαλώνει τους τελευταίους
μήνες η λίστα των αιφνίδιων
θανάτων παιδιών και εφήβων
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σχεδόν πριν από
έναν μήνα ένα τρίχρονο κοριτσάκι πέθανε
στο Ιπποκράτειο, με τους γονείς μάλιστα
να καταθέτουν μήνυση προκειμένου να
διερευνηθεί η πιθανότητα ιατρικού λά-
θους. Λίγες μέρες μετά ένα αγόρι, πάλι
στη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε στο Ιππο-
κράτειο με σπασμούς, υψηλό πυρετό, τα-
χύπνοια και υπέρπνοια. Παρά τις προσπά-
θειες των γιατρών, το παιδί πέθανε στα
εξωτερικά ιατρεία και δεν πρόλαβε να νο-
σηλευτεί.

Η τραγική λίστα όμως δεν σταματά εκεί,
καθώς πριν από λίγες μέρες ένα 12χρονο
κορίτσι στη Θεσσαλονίκη πέθανε στον
ύπνο του. Συγκεκριμένα, στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ δείχνουν ότι το 2020 κατέληξαν 33
παιδιά ηλικίας 5-9 χρόνων και το 2021 άλ-
λα 37 παιδιά. Επίσης, 37 παιδιά ηλικίας
10-14 χρόνων  είχαν καταλήξει το
2020 και 43 το 2021. Συνολικά λοιπόν το
2020 χάθηκαν 70 παιδιά ηλικίας 5-15
ετών, ενώ το 2021 80 παιδιά.

Το 2022 μέχρι τώρα έχουν καταλήξει 138
παιδιά και έφηβοι ηλικίας έως 19 χρόνων,
με τα περισσότερα να ανήκουν στην ηλι-
κιακή ομάδα έως 4 χρόνων (82 θάνατοι).
Στην ομάδα 5-9 χρόνων καταγράφονται 12
απώλειες, άλλες 11 σε παιδιά ηλικίας 10-14

χρόνων και 33 στην ομάδα των εφήβων 15-
19 χρόνων. Το ερώτημα που γεννιέται είναι
αν αυτή η αυξητική τάση των αιφνίδιων
θανάτων παιδιών και εφήβων μπορεί να
εξηγηθεί με κάποιον τρόπο.

Ερευνάται ο ρόλος της πανδημίας
Η «Political» επικοινώνησε με τον παι-

δίατρο Κωνσταντίνο Νταλούκα, εκπρόσω-
πο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευ-
θεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Ο κ.
Νταλούκας τόνισε ότι «για να στοιχειοθε-
τήσουμε στατιστικώς σημαντική αύξηση
θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη μελέτη
και ανακοίνωση ότι αυτά τα παραπάνω
κρούσματα είναι στατιστικώς σημαντικά
και με βάση αυτό έχουμε το δικαίωμα να
το πούμε. Δεν γνωρίζω όμως να υπάρχει
τέτοια ανακοίνωση ή μελέτη προς τα έξω.
Επομένως, αν είναι ένα πρόβλημα που εί-
ναι στο πλαίσιο μιας απόκλισης πέρα από
τα φυσιολογικά, αυτό μπορεί να το απαν-
τήσει η ΕΛΣΤΑΤ, αν έχει τέτοια δεδομένα.
Μπορεί να κάνει μια αξιολόγηση και να
μας το πει. Από εκεί και μετά οι θάνατοι
κάθε χρόνο αποτελούν για εμάς ένα ση-
μείο ανησυχίας και επαγρύπνησης. Πιθα-

νόν να έχει παίξει κάποιο ρόλο και η παν-
δημία, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος αυτήν
τη στιγμή μπορεί να απαντήσει με σιγου-
ριά στα ερωτήματα που τίθενται. Προκα-
λούν αυξημένη ανησυχία έστω και μερι-
κοί θάνατοι παραπάνω, αλλά μπορεί να
υπάρχουν αποκλίσεις σε έναν χρόνο, συν
πλην, που να είναι μέσα σε αποδεκτά και
φυσιολογικά όρια. Πρέπει κάποιος να
συγκρίνει τους θανάτους φέτος με τα προ-
ηγούμενα 5 με 10 χρόνια και να δει αν
υπάρχει μια σημαντική στατιστική από-
κλιση».

«Είμαστε σε επιφυλακή»
Για το ενδεχόμενο η πανδημία να δια-

δραματίζει κάποιο ρόλο στον τρόπο που
διάφορα παθογόνα δρουν διαφορετικά
στον οργανισμό των παιδιών ο κ. Νταλού-
κας απάντησε: «Αυτό το βλέπουμε ήδη.
Υπάρχουν αρκετά κρούσματα τις τελευ-
ταίες 8 με 10 μέρες που βλέπουμε μια με-
γάλη αύξηση του αδενοϊού με πολύ υψηλό
πυρετό, κοιλιακά άλγη, εμετούς και διάρ-
ροιες που δεν είναι συνηθισμένο για την
εποχή να έχουμε κάτι τέτοιο. Προφανώς
και από τις καταγεγραμμένες αναφορές
σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχει μια δια-
φοροποίηση της εμφάνισης των διαφό-
ρων ιώσεων και πρέπει να είμαστε σε
επαγρύπνηση και ανησυχία που δεν ξέ-
ρουμε τι συμπεριφορά θα δείξουν άλλοι
ιοί, όπως ο ιός της γρίπης. Όλα αυτά συν-

θέτουν ένα κλίμα το οποίο ανησυχεί και
μας βάζει σε επιφυλακή. Το ίδιο ασφαλώς
πρέπει να κάνουν και οι γονείς».

Στην ερώτηση της «Political» αν είναι
επαρκείς οι έλεγχοι για παιδιά του δημο-
τικού και του γυμνασίου σε θέματα που
αφορούν τον αιφνίδιο θάνατο, όπως τα
καρδιολογικά προβλήματα, ο κ. Νταλού-
κας απάντησε: «Νομίζω ότι στη χώρα μας,
επειδή έχει εξειδικευμένους γιατρούς
στην Πρωτοβάθμια που παρακολουθούν
την υγεία των παιδιών, οι παιδίατροι κρα-
τούν πολύ υψηλά το επίπεδο, σε αντίθεση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι
έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε
υπερήφανοι για την παρακολούθηση των
παιδιών. Σίγουρα ξεφεύγουν πάντα προ-
βλήματα, σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη
εκπαίδευση, αλλά αν το δει κανείς σε κλί-
μακα πανευρωπαϊκή θα κατανοήσει ότι τα
παιδιά απολαμβάνουν πολύ καλής φρον-
τίδας από τους παιδιάτρους».
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Γιατί στο πρώτο πεντάμηνο
«έσβησαν» αιφνιδίως όσα
ελληνόπουλα είχαν χαθεί 
τα τελευταία δύο χρόνια - 
Τι λέει ο εκπρόσωπος 
της ΠΟΕ Παιδιάτρων
Κωνσταντίνος Νταλούκας

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
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Ξαφνικός
θάνατος για 
138 παιδιά
εντός του ’22



Σ
το σοβαρό ενδεχόμενο ένα με-
γάλο ποσοστό του παγκόσμιου
πληθυσμού να ζήσει τις συνέ-
πειες της επισιτιστικής κρίσης ή

μεγαλύτερες ανατιμήσεις στο κόστος δια-
βίωσης, που συνδέεται με τα τρόφιμα,
αναφέρθηκε μιλώντας στην «Political» o
Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθη-
γητής του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

O κ. Ατσαλάκης, παρουσιάζοντας στοι-
χεία νέας μελέτης για την πορεία της επι-
σιτιστικής κρίσης στον κόσμο, σημείωσε
ότι περίπου το 80% του πληθυσμού ζει σε
χώρες που αναγκάζονται να εισάγουν τα
τρόφιμά τους. «Χώρες όπως η Ινδονησία,
η Τουρκία, η Αίγυπτος , το Μαρόκο και το
Μπαγκλαντές απορροφούν το 34% των
παγκόσμιων εξαγωγών. Οι χώρες αυτές
θα είναι οι πρώτες που θα έχουν σημαντι-
κά προβλήματα για τον ομαλό επισιτισμό
τους εξαιτίας των προβλημάτων που
υπάρχουν στην Ουκρανία, το αυξημένο
κόστος παραγωγής, τις αποδόσεις των
καλλιεργειών και τις απαγορεύσεις εξα-
γωγών των σιτηρών που ολοένα αυξάνον-
ται», σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης, προσθέ-
τοντας ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία έχει αφήσει ένα μερίδιο της περσι-
νής παραγωγής αδιάθετο στην αγορά πε-
ρίπου 25 εκατομμυρίων τόνων που θα
έπρεπε να είχαν εξαχθεί. 

«Τον προηγούμενο μήνα εξήχθησαν πε-
ρίπου 1,1 εκατομμύριο τόνοι και τον Μάρ-
τιο μόνο μισό εκατομμύριο τόνοι. Αν αυτά
τα αποθέματα δεν εξαχθούν, θα υπάρχει
πρόβλημα και για την τρέχουσα παραγω-
γή, γιατί δεν θα υπάρχουν τα απαραίτητα

σιλό για να αποθηκευτεί η
τρέχουσα παραγωγή. Επιπλέ-
ον υπολογίζεται ότι θα φυτευ-
τούν περίπου 30% λιγότερες
εκτάσεις σε σχέση με πέρυσι,
οπότε και η φετινή παραγωγή
αναμένεται να είναι μικρή.
Υπάρχει ακόμη το αυξημένο
κόστος παραγωγής που αντι-
μετωπίζουν όλοι οι παραγω-
γοί με τον υπερδιπλασιασμό
των τιμών των λιπασμάτων και των ζιζα-
νιοκτόνων. Αυτό σημαίνει ότι η νέα παρα-
γωγή θα έρθει στην αγορά με υψηλό κό-
στος», εξήγησε ο κ. Ατσαλάκης.

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι «η νέα πα-

ραγωγή θα είναι διαθέσιμη
από τον Σεπτέμβριο και τότε
περιμένουμε περαιτέρω αύ-
ξηση των τιμών. Επιπρόσθε-
τος παράγοντας που επηρεά-
ζει αρνητικά τον εφοδιασμό
των αγορών με σιτηρά είναι οι
αποδόσεις των καλλιεργειών.
Στην Κίνα όπου παράγονται τα
περισσότερα σιτηρά στον κό-
σμο αλλά δεν κάνει εξαγω-

γές, ένα καιρικό φαινόμενο, το La Nina,
προκαλεί κατακλυσμούς που προκαλούν
προβλήματα στην ανάπτυξη των σιταριών,
με αποτέλεσμα η Κίνα να υπολογίζει σε
μια μειωμένη παραγωγή που δεν έχει ξα-

ναδεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ινδία, η
δεύτερη χώρα παραγωγής σιτηρών στον
κόσμο, επειδή φυτεύτηκαν μεγάλες εκτά-
σεις φέτος, αναμέναμε ότι θα κάλυπτε τα
κενά των εξαγωγών της Ουκρανίας. Δυ-
στυχώς τους τελευταίους μήνες εμφανί-
στηκε ένας ισχυρός καύσωνας που καίει
τον μίσχο του σιταριού. Το αποτέλεσμα εί-
ναι η Ινδία να αναμένεται να έχει περίπου
10% μειωμένη παραγωγή και να απαγο-
ρεύει την εξαγωγή σιτηρών. Κάτι παρό-
μοιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ, όπου επι-
κρατεί σημαντική ξηρασία, όπως και στη
Γαλλία και τη Γερμανία που παράγουν ση-
μαντικά σιτηρά». Μιλώντας για τις απαγο-
ρεύσεις των εξαγωγών σιτηρών, ο καθη-
γητής εξήγησε ότι «κάτι τέτοιο ενδέχεται
να δημιουργήσει έναν πανικό και να αυ-
ξήσει απότομα τη ζήτηση και όλοι να τρέ-
ξουν να αγοράσουν ποσότητες προτού εμ-
φανιστούν οι ελλείψεις».
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Ο αναπληρωτής καθηγητής του
Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος
Ατσαλάκης μιλάει στην «Ρ» 
για τις συνέπειες του πολέμου 
στην Ουκρανία: «Ινδονησία,
Τουρκία, Αίγυπτος, Μαρόκο και
Μπαγκλαντές θα είναι οι πρώτες
που θα έχουν πρόβλημα»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
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Σε ποιες χώρες χτυπά την...
πόρτα η επισιτιστική κρίση 

«Περιμένουμε αυξήσεις 25% στα σιτηρά το 2023»
«Σε πρώτη φάση θα πρέπει να διατεθούν στις αγορές τα αδιάθετα αποθέματα της

Ουκρανίας», τόνισε ο καθηγητής και συμπλήρωσε ότι ο μόνος δρόμος για την εξα-
γωγή είναι μέσα από το λιμάνι της Οδησσού. «Θα πρέπει λοιπόν να πειστούν οι
αγρότες που φυτεύουν σιτηρά για βιομάζα και ντίζελ να φυτέψουν σιτάρι και κα-
λαμπόκι, γιατί το καλαμπόκι είναι η βασική τροφή για τα ζώα και, αν εκλείψει, θα
επηρεάσει την τιμή του κοτόπουλου και του αυγού, που είναι βασικές τροφές για
τις μεγάλες μάζες του λαού μαζί με το ψωμί», τόνισε ο κ. Ατσαλάκης και επισήμα-
νε: «Το θέμα της αποφυγής της επισιτιστικής κρίσης απαιτεί πολλές ενέργειες
συντονισμένες από πολλές χώρες. Πλέον δεν υπάρχει άνεση χρόνου. Σε μια πρό-
βλεψη που κάναμε ενδέχεται η τιμή ενός τόνου σίτου να φθάσει στα 490 ευρώ στις
αρχές του 2023, δηλαδή περίπου 25% παραπάνω από σήμερα. Σε δέκα μήνες η τιμή
του σίτου αυξήθηκε 131%. Αν δεν φυτευτούν περισσότερες εκτάσεις σίτου στον
κόσμο, δεν θα αποφευχθεί η επισιτιστική κρίση. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες θα δούμε μια αυξημένη τιμή στα σιτηρά, οι ελλείψεις μπορεί να μην υπάρ-
ξουν σε αυτήν τη φάση στην Ευρώπη, αλλά θα δούμε τις αυξημένες τιμές. Το 2023
θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε έτος κρίσης στο κόστος διαβίωσης για πολλούς
πληθυσμούς στον κόσμο».
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ΥΠΠΟ: Στο εδώλιο 
4 στελέχη που… 
τίναξαν το Ταμείο 
Αλληλοβοηθείας

Στο σκαμνί του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων στέλνει με βούλευμά
του το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο
14 μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλή-
λων Υπουργείου Πολιτισμού της πε-
ριόδου 2012-2014 σχετικά με την υπό-
θεση τεράστιων χρηματικών ποσών
που φέρεται να υπεξαίρεσαν εμφανί-
ζοντάς τα ως βοηθήματα και δάνεια σε
υπαλλήλους του ΥΠΠΟ.

Το συνολικό ποσό που φαίνεται πως
υπεξαιρέθηκε ξεπερνά τις 281.000
ευρώ. Την επίμαχη διετία τα χρήματα
εμφανίζεται να χορηγήθηκαν μέσω
του Ταμείου Αλληλοβοηθείας (ΤΑΥ-
ΠΥΠΠΟ) σε υπαλλήλους του υπουρ-
γείου Πολιτισμού, ενώ στην πραγματι-
κότητα τα καρπώθηκαν οι κατηγορού-
μενοι. Κατά το βούλευμα, οι 14 κατη-
γορούμενοι (πρώην στελέχη του Τα-
μείου) πρέπει να δικαστούν για τις κα-
κουργηματικές κατηγορίες της συγ-
κρότησης και ένταξης σε εγκληματική
οργάνωση, πλαστογραφίας μετά χρή-
σεως και ηθικής αυτουργίας σε αυτή,
νομιμοποίησης εσόδων από παράνο-
μη δραστηριότητα και υπεξαίρεσης σε
βάρος του Δημοσίου.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν
22 υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτι-
σμού υπέβαλαν μηνυτήριες αναφορές
μόλις διαπίστωσαν πως εμφανιζόταν
να έχουν πάρει χρήματα από το επίμα-
χο Ταμείο, τα οποία όμως ουδέποτε εί-
χαν πιστωθεί σε λογαριασμούς τους.
Οι κατηγορούμενοι φέρεται να πλα-
στογραφούσαν τις αιτήσεις για δήθεν
δανειοδότηση υπαλλήλων του ΥΠΠΟ,
φροντίζοντας έναν ή δύο μήνες μετά
την εκταμίευση των ποσών να μετα-
τρέπουν, πάλι μέσω ψευδών παραστα-
τικών, τα δάνεια σε βοηθήματα και
επομένως να ακολουθεί παραγραφή
της οφειλής. Τα ποσά κατέληγαν
στους κατηγορουμένους χωρίς ποτέ
να φτάνουν τους εμφανιζόμενους δι-
καιούχους.

Σ.Σ

Δ
ύο απόπειρες αυτοκτονίας του

50χρονου γυμναστή βρίσκον-

ται στο επίκεντρο των ερευνών

της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,

που διερευνά την υπόθεση, ειδικά μετά τις

καταγγελίες του αυτόχειρα με e-mail που

έστειλε σε τουλάχιστον 15 παραλήπτες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομι-

κοί έχουν ξεκινήσει να εξετάζουν τα πρό-

σωπα που ειδοποίησαν εκείνη την περίοδο

την Αστυνομία για τις απόπειρες του

50χρονου.

του Κώστα Καντούρη

Συγκεκριμένα, η πρώτη

απόπειρα έγινε πριν από 15

μέρες και, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, ένας φίλος του

50χρονου ήταν αυτός που τηλεφώνη-

σε στην Αστυνομία. Όμως, λίγο αργότερα το

ίδιο πρόσωπο τηλεφώνησε πάλι λέγοντας

ότι το πρόβλημα λύθηκε και δεν χρειαζόταν

να επέμβουν οι αστυνομικές Αρχές. Ο συγ-

κεκριμένος αναμένεται να κληθεί από τις

διωκτικές Αρχές προκειμένου να μεταφέρει

τις συνθήκες της απόπειρας αυτοκτονίας,

όπως και για ποιον λόγο είχε οδηγηθεί τότε

ο 50χρονος στην προσπάθεια να δώσει τέ-

λος στη ζωή του.

Η δεύτερη απόπειρα έγινε τρεις μέρες

πριν από την αυτοκτονία. Εκείνη τη φορά

ειδοποίησε την Αστυνομία μια φίλη του

50χρονου. Μάλιστα, κινητοποιήθηκε περι-

πολικό που έφτασε στο σπίτι του 50χρονου

και μίλησε με τη σύζυγό του, η οποία ανέ-

φερε πως το πρόβλημα λύθηκε. Και τα πρό-

σωπα που ενεπλάκησαν σε αυτή την από-

πειρα αναμένεται να κληθούν. 
Πηγές έλεγαν ότι ο 50χρονος το τελευ-

ταίο διάστημα ήταν σε άσχημη κατάσταση
και είχε εκμυστηρευτεί σε αρκετά πρόσω-
πα ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Στο
πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κλη-
θούν και οι άμεσοι συγγενείς του, οι οποίοι
φαίνεται πως γνώριζαν ορισμένες πτυχές
των ζητημάτων που είχε. Από την πλευρά
της οικογένειας, με αφορμή και την κηδεία

του 50χρονου, ζήτησαν μέσω της
συνηγόρου Βούλας Σεραΐδου

να σεβαστούν τα μέσα ενημέ-
ρωσης την προσωπική ζωή
του αυτόχειρα, ειδικά τα
ανήλικα παιδιά του. Πάντως,

η κυρία Σεραΐδου ανέφερε
πως είναι σημαντικό ότι ανέλα-

βε η Ασφάλεια τη διερεύνηση των
συνθηκών θανάτου του 50χρονου. Επίσης,
θα εξεταστούν όλες οι επικοινωνίες του
γυμναστή προτού αυτοκτονήσει, όπως η
ηλεκτρονική του αλληλογραφία και οι
αναρτήσεις του στα social media, ακόμη
και αυτές που είχε αποσύρει.

Σύλληψη 58χρονου
νηπιαγωγού για
ασέλγεια σε 5χρονη

Σοκ στη Δυτική Αττική με 58χρονο
νηπιαγωγό που συνελήφθη για
ασέλγεια σε 5χρονη. Οι γονείς της
ανήλικης ενημερώθηκαν από μια γυ-
ναίκα νηπιαγωγό ότι της προκάλεσε
αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι εί-
δε στο προαύλιο του σχολείου τον
58χρονο συνάδελφό της χωρίς κά-
ποιο λόγο να αγκαλιάζει το κορίτσι
και να του δίνει φιλί κοντά στον λαι-
μό. Ο πατέρας της μικρής, που είναι
αστυνομικός, έκανε καταγγελία και
μήνυση στο Τμήμα Ασφαλείας Αιγά-
λεω. Ο εκπαιδευτικός συνελήφθη,
ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δι-
κογραφία πλημμεληματικού χαρα-
κτήρα. Χθες οδηγήθηκε στο αυτό-
φωρο, ορίστηκε τακτική δικάσιμος
και αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος
υποστήριξε πως «είδα το κοριτσάκι
μόνο του στο διάλειμμα και πήγα να
το ενθαρρύνω να πάει με τα άλλα
παιδιά. Είμαι έτσι με τα παιδιά, δεν
έχω δικά μου και τα υπεραγαπάω». 

Κ. ΠΑΠ.

Ύποπτο κρούσμα
ευλογιάς πιθήκων
στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός χθες στη Θεσσαλονί-
κη με εισαγόμενο ύποπτο κρούσμα
της ευλογιάς των πιθήκων. Πρόκειται
για 61χρονο Μαροκινό που έφτασε
μέσω Κωνσταντινούπολης και διαπί-
στωσε ότι είχε φουσκάλες σε όλο του
το σώμα. Προσήλθε στα επείγοντα
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και
εξετάστηκε από γιατρούς, οι οποίοι
αφού του πήραν δείγμα, το οποίο
έστειλαν για εξέταση στο εργαστήριο
του ΑΠΘ, τον έθεσαν σε απομόνωση
τουλάχιστον μέχρι αύριο, οπότε θα
βγουν τα αποτελέσματα των εξετά-
σεων, ενώ για το περιστατικό ενημε-
ρώθηκε και ο ΕΟΔΥ.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Οι Αρχές εξετάζουν τα
πρόσωπα που είχαν
ειδοποιήσει την Αστυνομία για
τις προσπάθειες του 50χρονου
γυμναστή από τη Θεσσαλονίκη
να βάλει τέλος στη ζωή του,
καθώς και συγγενείς του που
γνώριζαν τα προβλήματά του

«Κλειδί» της έρευνας
δύο απόπειρες πριν
από την αυτοκτονία



Της Εύης Πανταζοπούλου

Τ
ον διορισμό 10.000 μόνιμων εκ-
παιδευτικών, στο πλαίσιο προ-
γραμματισμού διορισμών στο
Δημόσιο για το τρέχον έτος, ζητά

με επιστολή της προς τον υπουργό Εσωτε-
ρικών Μάκη Βορίδη η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με τα έως τώ-
ρα στοιχεία, τα οργανικά κενά την επόμε-
νη χρονιά θα ξεπεράσουν τις 11.000, δεδο-
μένου ότι θα αποχωρήσουν περίπου 4.000
εκπαιδευτικοί που θεμελιώνουν συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 11.500
διορισμοί έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια,
ενώ το υπουργείο Παιδείας έχει επανει-
λημμένως εκφράσει τη βούλησή του να
εκλείψει ο θεσμός του αναπληρωτή εκ-
παιδευτικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας παρέχει αναλυτικά στοι-
χεία του αριθμού των αναπληρωτών που
υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση και περιγράφει τις
συνέπειες από την εφαρμογή του θεσμού
του αναπληρωτή αλλά και τα οφέλη από
την αντικατάστασή τους από μόνιμους εκ-
παιδευτικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες,
οι διορισμοί αναμένεται να ανέλθουν λίγο
παραπάνω από τους 8.000, αριθμός μει-
ωμένος συγκριτικά με την προηγούμενη
χρονιά.

Οι περιοχές και οι ειδικότητες
Πάντως, με τα έως τώρα δεδομένα,

όπως προκύπτουν από τον αριθμό των αι-
τήσεων συνταξιοδότησης που έχουν κα-
τατεθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

την επόμενη σχολική χρονιά αναμένονται
σημαντικά κενά στην Ανατολική και τη Δυ-
τική Θεσσαλονίκη, στην Αττική, στην
Αχαΐα, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Λά-
ρισα. Την ίδια ώρα, στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση η μεγαλύτερη «φυγή» κατα-
γράφεται στις ειδικότητες των Φιλολόγων,
των Μαθηματικών, Φυσικής Αγωγής, Οι-
κονομικών, Γαλλικής Γλώσσας και Αγγλι-
κής Γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση, εντός
του μήνα θα εγκριθεί και θα ανακοινωθεί
ο αριθμός των διορισμών με μικρή από-
κλιση, όπως όλα δείχνουν, σε σχέση με το
περσινό έτος.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή θα είναι η τελευ-
ταία χρονιά κατά την οποία θα πραγματο-

ποιηθούν διορισμοί με τον ισχύοντα νόμο,
καθώς από το 2023 θα τεθεί σε εφαρμογή
το νέο σύστημα με την επαναφορά του
γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Βασική προ-
ϋπόθεση για να ενταχθεί στους πίνακες
των διοριστέων ένας εκπαιδευτικός θα εί-
ναι να «πιάνει» τη βάση στη γραπτή δοκι-
μασία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απο-
κλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία,
ασχέτως αν πληροί τις προϋποθέσεις και
αν συγκεντρώνει υψηλό αριθμό μορίων
βάσει κριτηρίων. Κατά τη μοριοδότηση
των εκπαιδευτικών ιδιαίτερη βαρύτητα θα
έχουν οι Πιστοποιήσεις Αγγλικών και
Υπολογιστών ως απαραίτητα τυπικά προ-
σόντα και στη συνέχεια ως κριτήρια.
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Με επιστολή της στον υπουργό
Εσωτερικών η υπουργός
Παιδείας ζητά διορισμούς για να
καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά,
ενώ 4.000 εκπαιδευτικοί
αποχωρούν σύντομα με σύνταξη
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Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, στο οποίο διαγωνί-
στηκαν οι υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων, άνοι-
ξε χθες η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα
τη σκυτάλη παίρνουν οι συνυποψήφιοί τους από τα γενικά
λύκεια παραδοσιακά με το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Εντωμεταξύ, βατά χαρακτηρί-
στηκαν τα θέματα που επέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή για
τα Νέα Ελληνικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαι-
δευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).

Σχετικά με το κείμενο από την ιστοσελίδα «Παγκόσμιο
Ταμείο για τη Φύση (WWF) - ΕΛΛΑΣ» με τίτλο «Σωστή και
ισορροπημένη διατροφή δεν θωρακίζει μόνο την υγεία
μας αλλά και την υγεία του πλανήτη», η ΟΕΦΕ σχολιάζει

πως οι μαθητές της γ’ τάξης των ΕΠΑΛ κλήθηκαν να δια-
χειριστούν ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο αναφορικά με
τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων και τις επιπτώ-
σεις που έχουν στο περιβάλλον.

Το δεύτερο κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το μυθι-
στόρημα της Σοφίας Νικολαΐδου «Στο τέλος νικάω εγώ»,
στο οποίο η δράση των προσώπων τοποθετείται στη Θεσ-
σαλονίκη στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ
και πάλι στο επίκεντρο βρίσκεται η τροφή, καθώς ο νεα-
ρός ήρωας φαίνεται να την αντιμετωπίζει ως μέσο δημι-
ουργικής έκφρασης, προσφοράς και ανάπτυξης σχέσε-
ων. «Και τα δύο κείμενα γίνονται εύκολα κατανοητά από
τους υποψηφίους. Τα ερωτήματα σε όλα τα ζητούμενα εί-

ναι διατυπωμένα με σαφήνεια και δεν προκαλούν έκπλη-
ξη στους προετοιμασμένους υποψήφιους».

Την ερχόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται το βασικό
πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υπο-
ψήφιους των ΓΕΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μαθήματα
Ομάδας Προσανατολισμού τη Δευτέρα, Τετάρτη και Πα-
ρασκευή και στις 17 Ιουνίου για τους υποψήφιους των
ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές θα εξεταστούν στα
ειδικά μαθήματα, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 18 έως
τις 30 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι στόχος του υπουργείου
Παιδείας είναι να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις αρ-
χές Ιουλίου.

Ε.Π.

ΕΠΑΛ: Βατά τα θέματα των Νέων Ελληνικών στη χθεσινή πρεμιέρα των Πανελλαδικών

Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ω Σ Σ Ε Β Ο Ρ Ι Δ Η :

«Χρειαζόμαστε 10.000 διορισμούς»



Μήλος

Υποβρύχιος καθαρισμός 
στο αλιευτικό καταφύγιο 

Με υποβρύχιο
καθαρισμό στο
αλιευτικό καταφύ-
γιο και τη μαρίνα
τουριστικών σκα-
φών Αδάμαντα
Μήλου θα εορτα-
στεί η Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλ-
λοντος την Κυρια-
κή 5 Ιουνίου στο
μαγευτικό νησί
της Μήλου. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία της «Dive Ιn
Action», στο πλαίσιο του προγράμματος «Vivid Blue 2022»,
που αφορά τη θαλάσσια περιβαλλοντική συντήρηση και παρα-
τήρηση των βυθών των θαλασσών. Στηρίζεται, επίσης, από το
πρόγραμμα της Henkel «Καθάρισε σε βάθος - καθάρισε στην
πηγή» και τους δήμους των νησιών Σίφνου, Μήλου και Καλύ-
μνου, στην επίτευξη του στόχου επέκτασης των δράσεων στην
Κοινωνία των Πολιτών.

Κέρκυρα

Επιμένει η δήμαρχος στην
κατασκευή πίστας skateboard

Παρά την αντίθετη απόφαση του οικείου δημοτικού συμ-
βουλίου, που έχει αποφασίσει με οριακή πλειοψηφία να ταχ-
θεί υπέρ της πρότασης των κατοίκων που είναι κατά της κατα-
σκευής πίστας skateboard στο Άλσος της Γαρίτσας, η δήμαρ-
χος Μερόπη Υδραίου επιμένει στην κατασκευή. Η συνεδρίαση
για το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαρίτσας εναντίον
της πίστας υπήρξε πολύωρη και με αρκετή ένταση, και κατέ-
ληξε με ψήφους 20-19 «να μη δημιουργηθεί η πίστα skatebo-
ard». Ο πολιτιστικός σύλλογος ενημερώθηκε, όπως ανακοί-
νωσε, από τη δήμαρχο ότι «η κατασκευή τελικά θα προχωρή-
σει», παρά το αρνητικό ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου.

Ειδική εκδήλωση για τις «Σύγχρονες τάσεις προστασίας του περιβάλλοντος, τα παγκόσμια

Γεωπάρκα UNESCO και τα Πάρκα Σκοτεινού Ουρανού», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

Πράσινης Εβδομάδας, διοργάνωσαν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης (ΕΥΔ) προγράμματος «Ιόνια Νησιά». Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε μέσω του

ΕΣΠΑ 2014-2020 και έγινε το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαΐου, στο εξωτερικό περιστύλιο

του φαντασμαγορικού ανακτόρου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου στην

Κέρκυρα. Ανοίγοντας την εκδήλωση ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας &

Χωροταξίας Σπύρος Ιωάννου υπογράμμισε την αναγκαιότητα για αρμονική συμβίωση με

τη φύση και το περιβάλλον, με το σύνθημα, της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας

Περιβάλλοντος, «Μόνο μία Γη», αναδεικνύοντας τη συλλογική ευθύνη και τον ρόλο που

αναλαμβάνει η περιφέρεια στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ιεράπετρα

Στο ΣτΕ για άρση 
των περιορισμών
πρόσβασης 
στο Γαϊδουρονήσι

Με προσφυγή του στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, ο Δήμος Ιεράπετρας ζητά να
αρθούν οι περιορισμοί πρόσβασης επι-
σκεπτών στο Γαϊδουρονήσι. Υπενθυμίζεται
πως με απόφαση της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης είχε απαγορευτεί
για το διάστημα από 1ης Μαΐου έως και 31
Οκτωβρίου 2022 η αποβίβαση επισκεπτών
στο Γαϊδουρονήσι από τουριστικά πλοία
και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής «στις αυ-
θαίρετες προβλήτες» που είναι στο νησί. Ο
δήμος υποστηρίζει ότι η επίμαχη απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ανα-
λογικότητας, το συνταγματικά προστα-
τευόμενο δικαίωμα της οικονομικής ελευ-
θερίας και της ελεύθερης διακίνησης,
όπως θίγει και το δικαίωμα στην ιδιοκτη-
σία. Σύμφωνα με τον δήμο, η απόφαση της
διοίκησης είναι παράνομη, γιατί εκδόθηκε
από αναρμόδιο όργανο, αφού ο μόνος αρ-
μόδιος για το θέμα αυτό είναι ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο

Ο τουρισμός ξεκινά 
από τη Ρόδο

Συμφωνία για την υλοποίηση του προγράμματος
«The Rhodes Co-Lab - Sustainable Tourism Desti-
nation» υπέγραψαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
ο τουριστικός όμιλος TUI, σε συνεργασία με τον οικείο
δήμο της Ρόδου, έπειτα από πολύμηνη συνεργασία.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της Ρόδου
σε διεθνή φάρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορι-
σμών διακοπών και τον μετασχηματισμό του νησιού
σε πρώτο, διεθνώς, πρότυπο βιώσιμου τουριστικού
προορισμού. Το project υπογράφεται μετά την επιτυ-
χημένη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης της τε-
λευταίας διετίας, όπου η Ρόδος και το Νότιο Αιγαίο
συνολικά επέδειξαν ανακλαστικά ενός σοβαρού, ώρι-
μου και υπεύθυνου προορισμού, που κατόρθωσε να
εμπνεύσει το αίσθημα της ασφάλειας στους επισκέ-
πτες του, στην πιο κρίσιμη περίοδο στην ιστορία του
παγκόσμιου τουρισμού. «Είναι μεγάλη ημέρα για το
μέλλον των νησιών και για τον τουρισμό τού αύριο»,
δήλωσε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
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Ιόνια Νησιά

Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα
με σύνθημα «Μόνο μία Γη»



Μ
ε μια απόφαση που δικαιώνει
πλήρως τον σχεδιασμό των προ-
ηγούμενων μηνών από πλευράς

τόσο της διοίκησης της Περιφέρειας Αττι-
κής όσο και του Ειδικού Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), οι δή-
μοι του Λεκανοπεδίου πρόκειται να απο-
κτήσουν το επόμενο διάστημα σύγχρονο
εξοπλισμό ανακύκλωσης, χωρίς να επιβα-
ρυνθούν οι πολίτες τους ούτε ένα ευρώ. Η
απόφαση αυτή αφορά την πλήρη χρηματο-
δότηση πέντε ολοκληρωμένων έργων ανα-
κύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 98,3 εκατ. ευρώ, όπως ανα-
κοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. 

Τα πέντε έργα αφορούν τους 50 εκ των
66 δήμων της Αττικής που έχουν προχω-
ρήσει με τον ΕΔΣΝΑ στην υπογραφή της
συμφωνίας-πλαίσιο. Με την απόκτηση και
αξιοποίηση του εξοπλισμού ανακύκλωσης
θα υπάρξει σημαντικό περιβαλλοντικό και

οικονομικό όφελος για τους δήμους και
την Αττική, καθώς θα προσθέσουν επιπλέ-
ον 130.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών
στην Αττική, αυξάνοντας κατά 50% τις επι-
δόσεις ανακύκλωσης με θετικό αποτύπω-
μα στο περιβάλλον, ενώ θα υπάρξει άμεσο
οικονομικό όφελος της τάξης των 3 εκατ.
ευρώ σε ετήσια βάση για τους πολίτες, μό-
νον από την αποφυγή επιβολής του τέλους
ταφής που χρεώνονται οι δήμοι για κάθε
τόνο σκουπιδιών που θάβεται στη Φυλή.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη θετική εξέ-
λιξη, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης επισήμανε: «Βάζουμε τις βάσεις
για να πάψουμε στο άμεσο μέλλον οριστικά
να θάβουμε σκουπίδια. Με τον νέο εξοπλι-
σμό ανακύκλωσης αλλά και με τις σύγχρο-
νες μονάδες επεξεργασίας, την κατασκευή
των οποίων έχουμε δρομολογήσει, απο-
δεικνύουμε την αποτελεσματικότητα της
επιτελικής λειτουργίας και συνεργασίας
Περιφέρειας Αττικής, ΕΔΣΝΑ και δήμων».

Έργα αναβάθμισης στις
παλαιές εθνικές οδούς

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη βελτίωση
των οδοστρωμάτων στην παλιά εθνική οδό
Αθηνών-Κορίνθου, στην παλιά εθνική οδό
Αθηνών-Λαμίας και στην παλιά εθνική οδό
Αθηνών-Χαλκίδας που έχει προγραμματίσει
η Περιφέρεια Αττικής. Οι παρεμβάσεις γί-
νονται στο πλαίσιο του έργου για τη βελτίω-
ση οδοστρωμάτων στις εθνικές οδούς Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου και την Αθη-
νών-Χαλκίδας, στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 3.130.000 ευρώ.
Ειδικότερα ξεκίνησαν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του ασφαλτοτάπητα στα σημεία
όπου έχουν παρατηρηθεί φθορές και μειώνεται η ικανότητα πρόσφυσης, καθώς και η ποι-
ότητα κύλισης των οχημάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμόζονται κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις με στόχο τη μικρότερη δυνατή όχληση.

Δωρεάν στειρώσεις
και εμβολιασμοί 

Ο Δήμος Βύρωνα, επιδιώκοντας να
περιορίσει τον αριθμό των αδέσπο-
των σκύλων και γάτων και ταυτό-
χρονα να διευκολύνει τους κηδε-
μόνες ζώων που δυσκολεύονται να
καταβάλουν το κόστος της στείρω-
σής τους, επεκτείνει το πρόγραμμα
στείρωσης, ώστε εκτός από τα αδέ-
σποτα να περιλάβει και τα δεσπο-
ζόμενα ζώα συντροφιάς πολιτών
που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες. Η πρω-
τοβουλία αυτή αφορά άτομα με
αναπηρία, άνεργους και διαβιούν-
τες με το ελάχιστο εγγυημένο εισό-
δημα. Επίσης το μέτρο ισχύει και
για πολύτεκνες, τρίτεκνες και μο-
νογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο
εισόδημα ως 10.000 προσαυξημένο
κατά 2.000 για κάθε προστατευόμε-
νο μέλος. Όσοι πολίτες ανήκουν σε
αυτές τις κατηγορίες μπορούν να
στειρώσουν, να σημάνουν ηλε-
κτρονικά και να εμβολιάσουν δω-
ρεάν το ζώο τους στον κτηνίατρο
που έχει αναλάβει το πρόγραμμα
στείρωσης του δήμου.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, έχει
μπει στα σκαριά η εκλογική
συμμαχία της «πασοκογενούς»
παράταξης της διοίκησης με
αυτήν που έχει τη στήριξη του
ΣΥΡΙΖΑ; Βέβαια, οι δύο παρα-
τάξεις έχουν ήδη ξεκινήσει τη
συνεργασία τους εδώ και αρ-
κετό καιρό στη διοίκηση του
δήμου για την παρούσα θητεία,
αλλά όλα δείχνουν ότι η «συμ-
μαχία» θα επεκταθεί και στις
κάλπες του 2023. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Βελτίωση οδικού
δικτύου
Ένα σημαντικό έργο οδοποιίας θα
πραγματοποιηθεί στον Δήμο Αχαρνών,
με στόχο την οδική αναβάθμιση στις
περιοχές Αγία Παρασκευή, Μπόσκιζα
και Πανόραμα. Ήδη ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο δή-
μαρχος Σπύρος Βρεττός υπέγραψαν
τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία,
προϋπολογισμού άνω των 3 εκατ. ευ-
ρώ, που θα καλυφθεί από την περιφέ-
ρεια. Το συνολικό μήκος των δρόμων
που πρόκειται να κατασκευαστούν
υπολογίζεται στα 9.275 μέτρα και στα
προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνονται
εργασίες κατασκευής βάσης, υπόβα-
σης, κρασπεδορείθρων όπου απαι-
τούνται, καθώς και εργασίες ασφαλ-
τόστρωσης. Επίσης περιλαμβάνονται
εργασίες διανοίξεων καθώς και η
πλακόστρωση των πεζοδρομίων.

Αντισεισμική
θωράκιση

Με στόχο την αντισεισμική θωρά-
κιση κρίσιμων υποδομών της πόλης
και συνακόλουθα την προστασία
των πολιτών, ο Δήμος Παπάγου-Χο-
λαργού ξεκινά ένα πρόγραμμα που
περιλαμβάνει τρεις σημαντικές
δράσεις. Την εκπόνηση προγράμ-
ματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμι-
κού Ελέγχου σε είκοσι τρεις υποδο-
μές, επικεντρώνοντας στις σχολικές
και αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε
εργασίες στατικής ενίσχυσης του
1ου Παιδικού Σταθμού Χολαργού με
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της
ασφάλειας του κτιρίου και στη στα-
τική ενίσχυση του Εθνικού Αθλητι-
κού Κέντρου (ΕΑΚ) Παπάγου, το
οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές
της δεκαετίας του ’80. Το σύνολο
των έργων έχει ενταχθεί στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και η
χρηματοδότησή του να ανέρχεται
στο ποσό των 638.401 ευρώ.
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«Κλείδωσαν» 98,3 εκατ. για 
εξοπλισμό ανακύκλωσης



Άρχισαν οι αντιδράσεις 
για τον νέο γγ του δήμου

Ακόμη δεν πρόλαβε να αναλάβει ο νέος γενι-
κός γραμματέας Νίκος Λιακόπουλος και ήρθαν
οι αντιδράσεις… Η παράταξη της Νοτοπούλου
εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναρωτιέται
ποια είναι η αυτοδιοικητική εμπειρία που διαθέ-
τει το νέο πρόσωπο της διοίκησης, πέραν της
κομματικής του ιδιότητας. Βέβαια, ανάλογες αν-
τιδράσεις είχαν υπάρξει και παλαιότερα με την
τοποθέτησή του κ. Φωτόπουλου.

Άγνοια για το «διαζύγιο»
Ζέρβα - Φωτόπουλου

Το «διαζύγιο» Ζέρβα - Φωτόπουλου κάποιοι αντι-
δήμαρχοι το έμαθαν από βουλευτές. Πιο συγκεκρι-
μένα, βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης τηλε-
φώνησε σε αντιδήμαρχο και τον ρώτησε αν ισχύει η
συγκεκριμένη είδηση προτού ανακοινωθεί επίσημα.
Αποτέλεσμα ήταν ο αντιδήμαρχος να αιφνιδιαστεί
και να αρχίσει τα τηλέφωνα για να δει αν αληθεύει η
απομάκρυνση του Μίμη...

Ισχυρούς δεσμούς με ΝΔ
Το σίγουρο είναι ο Ευθύμης Φωτόπουλος έχει

ισχυρούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, καθότι
παλαιό στέλεχος που έχει περάσει από όλους τους
βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σίγουρα
οι συνοδοιπόροι του στο κόμμα θέλησαν να μά-
θουν τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα, ο ίδιος εμφανί-
ζεται ικανοποιημένος από τη δουλειά που έκανε
όλο αυτό το διάστημα στον Δήμο Θεσσαλονίκης
και από τις σχέσεις που διατήρησε με τους εργα-
ζόμενους.

Δολοφονία Άλκη: Ολοκληρώθηκε η ανάκριση
και η δικογραφία περνά σε εισαγγελέα…

Έκλεισε χθες η ανάκριση για τη
δολοφονία του 19χρονου Άλκη
Καμπανού από ομάδα οπαδών
στην περιοχή Χαριλάου τον περα-
σμένο Φεβρουάριο. Η ανακρίτρια
που χειρίστηκε την υπόθεση κή-
ρυξε το πέρας της ανάκρισης και
ενημέρωσε τις εμπλεκόμενες
πλευρές. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο για κα-
νένα άλλο πρόσωπο πλην των 12 κατηγορουμένων που
έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και κατηγορούνται
για τη δολοφονική επίθεση. Στην ογκώδη δικογραφία περι-
λαμβάνονται πλήθος καταθέσεων, στοιχεία που σχετίζονται
με εργαστηριακά ευρήματα (DNA, ιστολογικές εξετάσεις,

έλεγχος επικοινωνιών) και βιντεο-
ληπτικό υλικό. Μεταξύ των στοιχεί-
ων που ανέμενε και έλαβε η ανα-
κρίτρια ήταν το πόρισμα της ψη-
φιακής πραγματογνωμοσύνης για
όλα τα ψηφιακά μέσα που κατα-
σχέθηκαν και περιλαμβάνονται στη
δικογραφία. Η συγκεκριμένη
πραγματογνωμοσύνη αφορά βίν-

τεο που έχουν καταγράψει την επίθεση αλλά και καταγρα-
φές των gps τηλεφώνων και αυτοκινήτων των εμπλεκομέ-
νων προσώπων προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος
κάθε ενέργειας. Η δικογραφία το επόμενο διάστημα θα
χρεωθεί σε εισαγγελέα, ο οποίος θα κληθεί να υποβάλει
πρόταση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Έτοιμος να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που κατεί-
χε ο Γιώργος Αβαρλής εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος
Ζέρβας και θα το πράξει σχετικά άμεσα. Αυτήν τη στιγ-
μή το χαρτοφυλάκιο το κρατάει ο ίδιος και οι πληρο-
φορίες αναφέρουν πως ένα μεγάλο κομμάτι θα περά-

σει στα χέρια του αντιδημάρχου Οικονομικών Μιχάλη
Κούπκα. Όσο για τον ευρύ ανασχηματισμό, αυτός θα
γίνει τον Σεπτέμβριο. Και εκεί αναμένεται να επιστρέ-
ψουν και πάλι σε θέσεις ευθύνης πρόσωπα που στο
παρελθόν κατείχαν ανάλογα πόστα.

Στον Μιχάλη Κούπκα το «χαρτοφυλάκιο» του Γιώργου Αβαρλή

Δηλώνει «παρών» για 
τη Βουλή ο Μουράτογλου

Αποφασισμένος να αφήσει τον δήμο και να με-
ταπηδήσει στο Κοινοβούλιο φαίνεται πως είναι ο
Γιάννης Μουράτογλου. Ο δημοτικός σύμβουλος,
αντιδήμαρχος Έδεσ-
σας και πρόεδρος της
Επιτροπής Οικονομι-
κών της ΚΕΔΕ, όπως
λένε οι πληροφορίες,
θεωρεί πως έχει κλεί-
σει τον κύκλο του
στην Αυτοδιοίκηση
και περιμένει πώς και πώς να ανοίξουν οι διαδι-
κασίες σε επίπεδο στελέχωσης ψηφοδελτίων από
τη ΝΔ για να δηλώσει «παρών» στην επόμενη
εκλογική μάχη. Μάλιστα, ήδη οργανώνεται μαζί
με τους συνεργάτες του.

Ψηλά ο Άγγελος 
σε δημοσκόπηση
για... βουλευτιλίκι
Δημοσκόπηση με ερωτήματα
για τους υποψήφιους βουλευ-
τές στην Α’ Θεσσαλονίκης
πραγματοποιήθηκε την προ-
ηγούμενη εβδομάδα από γνω-
στή εταιρεία μετρήσεων, συμ-
περιλαμβάνοντας στη λίστα τον
Άγγελο Χαριστέα αλλά και την
Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μα-
θαίνουμε πάντως πως για την
τελευταία έχουν υπάρξει συζη-
τήσεις για να μη συμπεριλη-
φθεί στα ψηφοδέλτια λόγω του
ακραίου λόγου της.

Στη ΧΑΝΘ 
για... μπασκετάκι 
ο Τζέιμι Φοξ
Μπασκετάκι στο κλειστό της ΧΑΝΘ
έπαιξε ο γνωστός ηθοποιός του Χό-
λιγουντ Τζέιμι Φοξ, ο οποίος βρί-
σκεται εδώ και μέρες στη Θεσσαλο-
νίκη για τα γυρίσματα της ταινίας
«Tin Soldier». Μάλιστα, ανέβασε
και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται
να διασκεδάζει την παραμονή του
στην πόλη κατά τη διάρκεια ενός
γεύματος και να... χορεύει μαζί με
άτομα του εστιατορίου.

Ανάρτηση με... 
νόημα από 
την Αράπογλου
«Γιατί... ιστορίες γράφουν οι παρέ-
ες». Με αυτή τη λεζάντα συνόδευσε
τη φωτογραφία που ανέβασε στον
προσωπικό της λογαριασμό στο
Facebook η πρώην βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης Χρυσά
Αράπογλου, στην οποία απεικονίζε-
ται να απολαμβάνει μαζί με τους συ-
νεργάτες της από το πολιτικό της
γραφείο θαλασσινούς μεζέδες σε
παραλιακό ταβερνάκι. Μάλιστα, αυ-
τή η φωτογραφία έκανε πολλούς να
αναρωτηθούν μήπως τελικά λει-
τουργήσει ξανά αυτό το πολιτικό
γραφείο είτε για τις βουλευτικές είτε
για τις δημοτικές εκλογές. Ο χρόνος
θα δείξει...
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Δ
υναμικό «παρών» δίνει και φέτος στην Ελλάδα
ο θρησκευτικός τουρισμός. Παρά τον πόλεμο
στην Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρω-
ποι κάθε θρησκείας επισκέπτονται τα προσκυ-

νήματα της Ελλάδας και εκφράζουν ενδιαφέρον για αυτά.
Για τις προσκυνηματικές περιηγήσεις μίλησε στην «Poli-
tical» o γραμματέας του Γραφείου Προσκυνηματικών Πε-
ριηγήσεων του Συνοδικού Γραφείου της Εκκλησίας της
Ελλάδος π. Σπυρίδων Κατραμάδος.

«Ο πόλεμος με την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία,
χριστιανού προς χριστιανό, έχει μειώσει τη ροή των του-
ριστών προς την πατρίδα μας, είναι δεδομένο. Δεν απευ-
θυνόμαστε, όμως, αποκλειστικά στη δεξαμενή των Ρώ-
σων και των Ουκρανών. Η Εκκλησία της Ελλάδος, έχοντας
ανοιχτούς ορίζοντες και μη βάζοντας ταμπέλες για το αν
κάνουμε προσκυνηματικό τουρισμό ή πρέπει να είμαστε
μόνο Ορθόδοξοι χριστιανοί, έχοντας ανεκτικότητα στη
διαφορετικότητα του οποιουδήποτε, έχει τη λογική ότι
στον άνθρωπο που κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα θα
δώσουμε τις ευκαιρίες να λάβει εκείνα τα στοιχεία που θα
τον φέρουν κοντά με την ιστορία και την παράδοση του τό-
που», σημείωσε ο π. Σπυρίδων και πρόσθεσε: «Από στοι-
χεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού φαίνεται να
έχουμε μια αυξητική σταθερά τάση των ανθρώπων που
έρχονται να κάνουν και προσκυνηματικές περιηγήσεις.
Δεν είναι, όμως, πρακτικά εύκολο να μπορούμε να μετρή-
σουμε τους ανθρώπους που έρχονται και επισκέπτονται
τα προσκυνήματά μας. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο εισόδου,
ώστε να σημειώνει κάποιος ότι ήρθαν τόσοι Γερμανοί, τό-
σοι Ρώσοι, τόσοι Γάλλοι για να επισκεφτούν ένα μοναστή-
ρι. Ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων φαίνεται να επισκέ-
πτεται πλέον την Ελλάδα. Η Εκκλησία δεν θέτει ταμπέλες
και προϋποθέσεις για να επισκεφθεί κάποιος έναν αγια-
σμένο τόπο. Παρά μόνο μια προϋπόθεση, τον σεβασμό
του χώρου».

Ο π. Σπυρίδων μιλώντας για το Συνοδικό Γραφείο Προ-
σκυνηματικών Περιηγήσεων, το οποίο κλείνει 21 χρόνια
ζωής, ανέφερε: «Ιδρύθηκε με εισήγηση του Μακαριστού
Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Το 2015 επί Αρχιεπισκό-
που Ιερωνύμου έγινε ο κανονισμός λειτουργίας του. Από
το 2001 πραγματοποιήθηκαν τέσσερα πανελλήνια συνέ-
δρια. Μέσα στα 21 χρόνια έγιναν πολλές ημερίδες, ένας
πανελλήνιος και ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για
τον Απόστολο Παύλο. Έχει οριστεί εκπρόσωπος σε κάθε
μητρόπολη που ασχολείται με τα θέματα της ανάδειξης
και της προβολής».

Ο π. Σπυρίδων εξήγησε: «Το Συνοδικό Γραφείο Προ-
σκυνηματικών Περιηγήσεων έχει τέσσερις βασικούς
άξονες. Ο ιστορικός πλούτος των προσκυνημάτων, η οι-
κολογία, το πολιτιστικό κομμάτι και το θρησκευτικό στοι-
χείο. Στη διοικούσα επιτροπή του Συνοδικού Γραφείου
πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστο-
μος. Το γραφείο έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς εκ-
θέσεις τουρισμού. Το γραφείο συμμετέχει σε δύο διακρα-

τικά προγράμματα, το Interect, το οποίο αναφέρεται στην
ψηφιοποίηση των κειμηλίων των μοναστηριών σε όλα τα
νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Το δεύτερο μεγα-
λύτερο πρόγραμμα, το Interect Magnum, στο οποίο συμ-
μετέχει η Εκκλησία της Ελλάδος για ψηφιοποίηση αυτών
των κειμηλίων σε μεγαλύτερη ακτίνα. Πρόσφατα, με το
κράτος της Ιορδανίας υπογράψαμε πρωτόκολλο συνερ-
γασίας και ακολουθεί με την Ουγγαρία που θα υπογραφεί
στο τέλος Αυγούστου».
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Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Για τις προσκυνηματικές περιηγήσεις
μίλησε στην «Political» o γραμματέας του
Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
του Συνοδικού Γραφείου της Εκκλησίας
της Ελλάδος π. Σπυρίδων Κατραμάδος

Τα προσκυνήματα
ενισχύουν 
τον τουρισμό

Τα προσκυνήματα
ενισχύουν 
τον τουρισμό

Το τελευταίο αντίο στον μακαριστό π. Αδαμάντιο Αυγουστίδη
Στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών εψάλη την Τετάρτη, προεξάρχοντος
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου, η εξόδιος ακολουθία του
μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Αδαμάντιου Αυγουστίδη, γενι-
κού αρχιερατικού επιτρόπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και δι-
ευθυντή του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης.  Ο μακαρι-
στός ιερέας γεννήθηκε στον Κορυδαλλό Αττικής στις 15 Μαΐου
1957. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Θεολογική Σχολή του
ΕΚΠΑ. Διάκονος χειροτονήθηκε τη 13η Ιανουαρίου 1985 και
Πρεσβύτερος τη 2α Αυγούστου 1988 υπό του τότε Μητροπολίτη
Θηβών και Λεβαδείας και νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύ-
μου, του οποίου διετέλεσε άμεσος συνεργάτης.
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Α
πό την αρχή του έτους έχουν
υποβληθεί περισσότερες από
84.000 δηλώσεις για μεταβι-
βάσεις ακινήτων, με τους

συμβολαιογράφους να καταθέτουν σε
καθημερινή βάση περίπου 800 ηλεκτρο-
νικές δηλώσεις για αγοραπωλησίες, γο-
νικές παροχές και δωρεές ακινήτων. 

Ο αριθμός αυτός ανεβαίνει ακόμη πε-
ρισσότερο, αν ληφθούν υπόψη και οι χει-
ρόγραφες δηλώσεις που υποβάλλονται
στις εφορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία,
από την αρχή του έτους μέχρι και τις 30
Μαΐου η πλατφόρμα myProperty της ΑΑ-
ΔΕ υποδέχθηκε 84.530 ηλεκτρονικές δη-
λώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων. Οι αγο-
ραπωλησίες πρωταγωνιστούν, καθώς
υποβλήθηκαν 47.036 δηλώσεις φόρου
μεταβίβασης. Ακολουθούν οι γονικές πα-
ροχές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δημοφι-
λείς μετά την αύξηση του αφορολογήτου
ορίου στις 800.000 ευρώ. Στο πρώτο πεν-
τάμηνο του έτους υποβλήθηκαν 26.115
δηλώσεις φόρου γονικής παροχής. Το
ίδιο διάστημα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
και 11.379 δηλώσεις δωρεάς ακινήτων.

Με την κίνηση στα συμβολαιογραφικά
γραφεία να παραμένει αυξημένη, οι φο-
ρολογούμενοι που σχεδιάζουν να απο-
κτήσουν ακίνητα ή να γράψουν την περι-
ουσία τους στα παιδιά ή τα εγγόνια τους
θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες
της εφορίας:

1. Αγοραπωλησία ακινήτου
Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών

σε πάνω από 7.000 περιοχές σε όλη τη
χώρα «φούσκωσε» τον φόρο μεταβίβα-
σης αλλά και τα συμβολαιογραφικά έξο-
δα καθώς και τα έξοδα μεταγραφής του
ακινήτου στο Κτηματολόγιο, που πληρώ-
νουν οι αγοραστές των ακινήτων. Ο φό-

ρος ανέρχεται σε 3% επί της αντικειμενι-
κής αξίας του ακινήτου και εξοφλείται
εφάπαξ, ενώ η δήλωση φόρου μεταβίβα-
σης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην
πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ.

Πρώτη κατοικία: Για την αγορά πρώτης
κατοικίας ισχύει αφορολόγητο όριο το
οποίο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τον
άγαμο, αυξάνεται στις 250.000 ευρώ για
τον έγγαμο και προσαυξάνεται κατά
25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώ-
τα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρί-
το και καθένα από τα επόμενα ανήλικα
τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο
δικαιούχος.

2. «Φθηνές» μεταβιβάσεις 
Από την Πρωτοχρονιά που ενεργοποι-

ήθηκαν οι νέες αντικειμενικές αξίες, οι

μεταβιβάσεις ακινήτων έχουν γίνει
«φθηνότερες» σε 2.860 περιοχές λόγω
μείωσης των τιμών ζώνης, ενώ σε 3.314
περιοχές οι αξίες παρέμειναν αμετάβλη-
τες. Για παράδειγμα, διαμέρισμα 120 τε-
τραγωνικών στην Πεντέλη όπου η κατώ-
τερη τιμή μειώθηκε κατά 20% από τα
1.750 ευρώ στα 1.400 ευρώ το τετραγωνι-
κό, ο φόρος μεταβίβασης από 6.300 ευ-
ρώ που ήταν μέχρι και το τέλος του 2021
έχει μειωθεί τώρα σε 5.040 ευρώ. Έτσι, ο
φορολογούμενος κερδίζει 1.260 ευρώ.

3. Γονικές παροχές ακινήτων
Εφαρμόζεται αφορολόγητο όριο

800.000 ευρώ προς τα πρόσωπα που
υπάγονται στην πρώτη κατηγορία. Στην
πρώτη κατηγορία υπάγονται ο/η σύζυ-
γος του φορολογούμενου ή το πρόσωπο

που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
με τον φορολογούμενο, οι κατιόντες
πρώτου βαθμού. Επίσης στην κατηγο-
ρία αυτή ανήκουν οι κατιόντες εξ αίμα-
τος δεύτερου βαθμού (εγγονοί) και οι
ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού
(γονείς). Για το τμήμα της περιουσίας
που υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ επι-
βάλλεται συντελεστής 10%.

Υψηλά παραμένουν 
οι συναλλαγές - Πάνω 
από 84.000 δηλώσεις
έχουν υποβληθεί 
από την αρχή του έτους

Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ  Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν  

Τα τρία κλειδιά πριν από
τον συμβολαιογράφο

Ανοιχτή από τις 31/5 η ηλεκτρονική πλατφόρμα
Α21 για το επίδομα παιδιού, προκειμένου οι δικαιού-
χοι του επιδόματος να υποβάλουν την αίτησή τους,
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (ΟΠΕΚΑ). Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατ-
φόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού
τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδι-
κών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. Το δι-
καιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώ-

μενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2022
και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που
οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021. Μέχρι
την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήμα-
τος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα
του φορολογικού έτους 2020. Μετά την ημερομηνία
λήξης υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης
θα λαμβάνονται υπόψη μόνον τα εισοδήματα του
φορολογικού έτους 2021. Η ηλεκτρονική πλατφόρ-

μα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτε-
ταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσι-
μες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρε-
σιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας
των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά
το στάδιο υποβολής της αίτησης. Για να χορηγηθεί το
επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και
να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει
αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα
και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις - Ποιοι οι δικαιούχοι



Π
ροσωρινό «πάγωμα» για
τα απλήρωτα ποσά της
ρήτρας αναπροσαρμογής
και απαγόρευση αποκο-

πής ρεύματος σε καταναλωτές που
ανήκουν στους 482.000 «ευάλωτους
πελάτες» του Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου της ΔΕΗ προβλέπει η από-
φαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά
την προσφυγή καταναλωτικών οργα-
νώσεων για τους «φουσκωμένους»
λογαριασμούς. 

Tων Σοφίας Σπίγγου, Λουκά Γεωργιάδη 

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθη-
νών έκανε δεκτό εν μέρει το αίτημα
για χορήγηση προσωρινής διαταγής
για καταναλωτές με τιμολόγια Γ1 και
Γ1Ν περί «ευάλωτων πελατών», όπως
ορίζονται στο άρθρο 52 του Νόμου
4001/2011. Η απόφαση καλύπτει ηλι-
κιωμένους άνω των 70 ετών που δεν
συγκατοικούν με άλλο μέλος, μικρό-
τερης ηλικίας. 

Για παράδειγμα, ζευγάρι ηλικιωμέ-
νων 80 και 75 ετών, με το οποίο συγκα-
τοικεί τέκνο 40 ή 45 ή 50 ετών, δεν κα-
λύπτεται από την προσωρινή απόφαση
του Πρωτοδικείου. Πάντως, η απόφα-
ση καλύπτει πολίτες-καταναλωτές με
χρόνια προβλήματα υγείας και κατοί-

κους πολύ απομακρυσμένων περιο-
χών. Πηγές της ΔΕΗ δήλωσαν στην
«Political» ότι «ούτως ή άλλως η ΔΕΗ
δεν προχωρά σε διακοπή ρεύματος σε
πολύ ευάλωτους καταναλωτές». 

Γύρω στις 1.700 οι αγωγές
Η προσωρινή απόφαση του Πρωτο-

δικείου ισχύει μέχρι τη συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων, στις 6 Ιουλίου,
υπό τον όρο να μη ζητηθεί άλλη ανα-
βολή. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ έχει
υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή πι-
λοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο, ώστε
να εκδικαστούν τελεσίδικα οι συλλο-
γικές αγωγές τουλάχιστον 1.700 κατα-
ναλωτών, οι οποίοι βρίσκονται υπό την
ομπρέλα του Ινστιτούτου Καταναλωτή.
Στόχος είναι να λυθεί η εκκρεμότητας
άπαξ και διά παντός για όλους, χωρίς
να χρειαστούν άλλες προσφυγές και
δίκες. Η ακρόαση των ενδιαφερομέ-
νων στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά
με την απόφαση αποδοχής ή μη του
αιτήματος της ΔΕΗ έχει οριστεί για τις
14 Ιουνίου, καθώς η διοίκηση θέλει να
αποφύγει τις μακροχρόνιες νομικές
αμφισβητήσεις και αντικρουόμενες
αποφάσεις σε διάφορες βαθμίδες δι-
καστηρίων, που θα ταλαιπωρήσουν
τους πολίτες και θα δημιουργήσουν
αβεβαιότητα. Εάν το αίτημα γίνει δε-

κτό, τότε όλα θα κριθούν στην ανώτατη
βαθμίδα της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ολο-
μέλειας των δικηγορικών συλλόγων,
«το δικαστήριο πιθανολόγησε τη βα-
σιμότητα της συλλογικής αγωγής για
να χορηγήσει την προσωρινή δικαστι-
κή προστασία την οποία έδωσε και
έκρινε κατά πιθανολόγηση ότι η ρήτρα
αναπροσαρμογής είναι άκυρη και αν-
τίθετη στην κείμενη δικαιοταξία». 

Επισημαίνεται, δε, ότι «κατά την
εκδίκαση της υπόθεσης η ΔΕΗ αρ-
νήθηκε να αναλάβει δέσμευση μη
διακοπής ηλεκτροδότησης ούτε αυ-
τής της κατηγορίας καταναλωτών»,
οπότε με την έκδοση της προσωρι-
νής διαταγής είναι υποχρεωμένη
πλέον να μην προχωρήσει σε διακο-
πή ηλεκτροδότησης, αν δεν πληρω-
θεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, που
αφορά ευάλωτο νοικοκυριό.

Νέα εποχή στα ΕΛΤΑ
με τον «ψηφιακό
ταχυδρόμο» και  
τις «έξυπνες» ουρές
«Ψηφιακός ταχυδρόμος», «έξυ-
πνες» θυρίδες και «έξυπνες»
ουρές θα διαθέτουν πλέον τα Ελ-
ληνικά Ταχυδρομεία σε μια προ-
σπάθεια της εταιρείας να «ανοί-
ξει» ένα παράθυρο στο μέλλον.
Με τον «ψηφιακό ταχυδρόμο» ο
εργαζόμενος θα διαθέτει συ-
σκευές PDA, οι οποίες θα έχουν
ενσωματωμένη λειτουργία πλη-
ρωμών POS και θα επικοινωνούν
με τη mobile εφαρμογή του πε-
λάτη για ανέπαφες αποστολές. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι διανομείς
θα εισπράττουν, θα πληρώνουν ή
και θα αντιπαραβάλλουν οποι-
αδήποτε παραγγελία, λογαρια-
σμό ή υπηρεσία, ενώ με την ίδια
mobile εφαρμογή θα παρέχεται
real-time ενημέρωση για κάθε
διακίνηση, μέσω «έξυπνου» συ-
στήματος σκαναρίσματος και
αναγνώρισης εικόνας στις συ-
ναλλαγές.
Στις παραλαβές, θα συνδυάζεται
ηχητική ή αναδυόμενη ειδοποί-
ηση για αλλαγές στο δρομολόγιο,
ώστε να παρακολουθείται το προ-
ϊόν, ενώ θα δείχνει σε πραγματι-
κό χρόνο το στίγμα του διανομέα.
Οι «έξυπνες» θυρίδες, τα smart
lockers, είναι νέα ψηφιακά κα-
ταστήματα, στα οποία οι πελάτες
θα μπορούν να επιλέγουν την πα-
ράδοση ή την παραλαβή, μέσω
εφαρμογής, και θα ειδοποιούνται
για τον χρόνο που το πακέτο τους
θα φτάνει στο σημείο εξυπηρέ-
τησης. Για την παράδοση θα μπο-
ρούν να εξυπηρετούνται εναπο-
θέτοντας το δέμα ή την αλληλο-
γραφία τους στο smart locker,
όπως ακριβώς σε ένα ΑΤΜ.
Με το σύστημα smart queuing,
τις «έξυπνες» ουρές, θα μπο-
ρούν να προκαθορίσουν το ραν-
τεβού τους σε ένα κατάστημα ΕΛ-
ΤΑ στον χρόνο που επιθυμούν.
Οι νέες υπηρεσίες θα τεθούν σε
εφαρμογή έως το τέλος του
έτους, όπως ανακοίνωσε στο συ-
νέδριο ITC 2022 o εντεταλμένος
σύμβουλος των ΕΛΤΑ Βασίλης
Μπαλούρδος, ο οποίος παρέλαβε
και το βραβείο της «Μεταφορι-
κής Εταιρείας 2021» για λογα-
ριασμό της εταιρείας.

Ρεγγίνα Σαβούρδου 
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Το Πρωτοδικείο έκανε δεκτή
την προσφυγή καταναλωτικών
οργανώσεων και αποφάσισε 
το πάγωμα της πληρωμής της,
καθώς και την απαγόρευση
αποκοπής ρεύματος

Προσωρινή ανάσα για
τα ευάλωτα νοικοκυριά

ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
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M
ε μια κίνηση-έκπληξη ο
γενικός δείκτης στο ΧΑ
κατάφερε να προσεγγίσει

εκ νέου τις 900 μονάδες, με τους
αναλυτές ωστόσο να επισημαίνουν
πως το κλίμα παραμένει εύθραυ-
στο. Οι πιο επιφυλακτικοί προβλέ-
πουν ότι είναι θέμα χρόνου να επι-
στρέψουν οι πιέσεις στις διεθνείς
αγορές, οπότε αναπόφευκτα θα
επηρεαστεί και το ΧΑ. Πληθωρι-
σμός, ακριβές πρώτες ύλες, γεω-
πολιτικές ανησυχίες, ακανόνιστη
εφοδιαστική αλυσίδα, υψηλές τι-
μές ενέργειας και υψηλότερα επι-
τόκια θα συνεχίσουν να ταλαιπω-
ρούν Κράτη και υπερδανεισμένες
επιχειρήσεις και κανένα από τα πα-
ραπάνω ανοιχτά μέτωπα δεν δείχνει ότι πλησιάζει στη λύση του, διατηρώντας σε περιδίνηση τις αγορές. Τεχνικά όσο ο
γενικός δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 893 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 886 - 876 (συγκλίνουν ο εκθετι-
κός ΚΜΟ 200 ημερών και οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) ή έστω υψηλότερα των 847, 838 και 832 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30
μηνών), οι αγοραστές έχουν δικαίωμα στην ελπίδα να επιδιώξουν αναμέτρηση - ανοδική διαφυγή μέχρι και τις 899 μο-
νάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). 

Τετραήμερη εργασία υιοθετεί 
η ελληνική Terracom

Η Terracom,
σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ς
σταθερά στο
πλαίσιο της συ-
νεχούς εξέλιξης
και προσαρμογής στις ανάγκες του σήμε-
ρα και τις απαιτήσεις του αύριο, προχωρά
πιλοτικά στην καθιέρωση τετραήμερης
εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο
χωρίς να επηρεάζονται τα εργασιακά δι-
καιώματα, το ωράριο εργασίας και οι μι-
σθολογικές απολαβές των εργαζομένων.
Σκοπός είναι, όπως σημειώνει η εταιρεία
σε σχετική ανακοίνωση αναλύοντας τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν από
την πιλοτική αυτή εφαρμογή, η μελλοντι-
κή καθολική εφαρμογή του τετραημέρου.

Νέα διοίκηση 
στην Alpha Αστικά Ακίνητα
Την ενσωμάτωση της δραστηριότητας
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακι-
νήτων της Alpha Real Estate Manage-
ment and Investments ως μέρος της
γενικότερης διαδικασίας μετασχηματι-
σμού της ανακοίνωσε η Alpha Αστικά
Ακίνητα, εταιρεία του Ομίλου Alpha
Bank. Παράλληλα, σε συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστη-
κε ο διορισμός του Γεώργιου Ποιμενίδη
στη θέση του μη εκτελεστικού προ-
έδρου και του Γεώργιου Σπηλιόπουλου
στη θέση του μη εκτελεστικού αντιπρο-
έδρου. Ο Ιωάννης Γκάνος, μέχρι πρότι-
νος επικεφαλής στην Aremi, αναλαμ-
βάνει τη θέση του διευθύνοντος συμ-
βούλου της νέας Αlpha Αστικά Ακίνητα.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συμφωνίες 
για δύο ομολογιακά 35 εκατ. 

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε την
υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου,
συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, με την
τράπεζα Eurobank με σκοπό την κάλυψη
αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαι-
ακών δαπανών και την αναχρηματοδότη-
ση υφιστάμενου δανεισμού. Το δάνειο εί-
ναι διάρκειας δύο ετών και εκδίδεται στο
πλαίσιο του Ν. 4548/2018. Και την υπο-
γραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συ-
νολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, με την
Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό την κάλυψη
αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαι-
ακών δαπανών και την αναχρηματοδότη-
ση υφιστάμενου δανεισμού. Το δάνειο εί-
ναι διάρκειας πέντε ετών και εκδίδεται
στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιλέγει στρατηγικά τη στήριξη του αγρο-
διατροφικού τομέα και ενισχύει τη ρευστότητα αγροτών, αγροτι-
κών συνεταιρισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγρο-
διατροφικού τομέα, οι οποίοι έχουν πληγεί από την Covid-19 μέ-
σω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέσω του
προγράμματος η Τράπεζα Πειραιώς χορηγεί δάνεια με τη μορφή
κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας που
προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας και ανεξάρτητα από την υλο-
ποίηση επενδυτικών σχεδίων. Δικαιούχοι είναι φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι δι-

καιούχοι του προγράμματος, που διατίθεται μέχρι 31/12/2022, μπορούν να χρηματοδοτηθούν με χαμηλότερο
επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων σε ποσοστό
80% και για ποσά που κυμαίνονται από €10.000 έως και €200.000. Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει
από 1 έως 8 έτη σε μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

«Πρεμιέρα» για τα πρατήρια Fisikon στους ΣΕΑ Σχηματαρίου

Εύθραυστο το κλίμα στο χρηματιστήριο

Πειραιώς: Νέο προϊόν κίνησης για τον αγροδιατροφικό τομέα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε πλήρη εμπορική λειτουργία βρίσκονται από τις 23 Μαΐου
δύο ολοκαίνουργια πρατήρια Fisikon (ECO) στον Νομό Βοι-
ωτίας.  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα νέα πρατήρια
έρχονται να προστεθούν στο υπάρχον δίκτυο πρατηρίων συμ-
πιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) Fisikon της ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας και εντοπίζονται στους ΣΕΑ Σχηματαρίου, κατά μήκος
της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, και συγκεκριμένα στα
πρατήρια ΕΚΟ Καλυψώ ΚΕΑ ΜΟΝ. ΑΕ - Κ42 65, 8ο ΧΛΜ Ε.Ο.
Αθηνών - Λαμίας (Άνοδος) και ΕΚΟ Καλυψώ ΚΕΑ ΜΟΝ. ΑΕ -
Κ43 65, 8ο ΧΛΜ ΕΟ Αθηνών - Λαμίας (Κάθοδος). Τα πρατήρια βρίσκονται σε κομβικό σημείο του οδικού άξονα
Αθήνας - Θεσσαλονίκης, στην έξοδο σχεδόν της Αττικής, και εξυπηρετούν τα διερχόμενα επαγγελματικά και
ιδιωτικά οχήματα καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 6 μέχρι και τις 22.00.
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Όμιλος Epsilon Net, ακολουθώντας με συ-
νέπεια τον δρόμο της συνεχούς ανάπτυξης
και ενισχύοντας το μοντέλο των στρατηγι-

κών κινήσεων συνεργασίας με εξειδικευμένους
παρόχους τεχνολογίας και γνώσης, ανακοίνωσε
την εξαγορά του 60% της Taxheaven ΑΕ (Taxheaven
Ανώνυμος Εταιρεία), εταιρείας που δραστηριοποι-
είται στην παροχή ολοκληρωμένων προϊόντων και
υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης, online Data
Base Systems και περιφερειακών εφαρμογών
πληροφορικής για επιχειρήσεις και λογιστικά γρα-
φεία. Συγκεκριμένα, η Epsilon Net AE από το σύνο-
λο των 900 μετοχών της Taxheaven ΑΕ αποκτά 540
μετοχές που αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της Taxheaven ΑΕ. Το συνο-
λικό τίμημα της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των
1.680.000€, εκ των οποίων 1.176.000€ καταβλήθη-
καν με τη μεταβίβαση των μετοχών και το υπόλοιπο
ποσό του τιμήματος ύψους 504.000€ θα καταβλη-
θεί σε δύο ισόποσες δόσεις τον Απρίλιο του 2023
και του 2024 αντίστοιχα. Το υπόλοιπο ποσοστό 40%
διατηρούν οι ιδρυτές της εταιρείας.

Η Olympia Group
προωθεί τις γυναίκες 
σε θέσεις ηγεσίας

Jan Karas (ΟΠΑΠ): Πώς ενισχύουμε
retail και online δραστηριότητες

Οι πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη δια-
σκέδαση του πελάτη τόσο στο επίγειο δίκτυο
όσο και στο Διαδίκτυο έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο για τις ισχυρές επιδόσεις του ΟΠΑΠ στο
α’ τρίμηνο του 2022, όπως τόνισε η διοίκηση
της εταιρείας κατά την παρουσίαση των οικο-
νομικών αποτελεσμάτων σε αναλυτές. O Jan
Karas, διευθύνων σύμβουλος του ΟΠAΠ, ση-
μείωσε: «Με το επιχειρηματικό μοντέλο και
τις πρωτοβουλίες μας κάνουμε βήματα προς
τα εμπρός ως προς τη διασκέδαση του πελάτη
και την περαιτέρω ενδυνάμωση του brand
μας, τόσο στο retail όσο και στο online κανάλι.
Με αυτό τον τρόπο πετύχαμε σημαντικά απο-
τελέσματα, ακόμη και εν μέσω των πληθωρι-
στικών προκλήσεων που έγιναν ιδιαίτερα εμ-
φανείς από τα μέσα του α’ τριμήνου».

Η Uber φτάνει στη Μύκονο 
με την υπηρεσία UberTAXI

Η εφαρμογή της Uber είναι διαθέσιμη στη
Μύκονο με την υπηρεσία UberTAXI, η οποία
παρέχεται στην Αθήνα από το 2014, στη Θεσ-
σαλονίκη από το 2021 και στη Σαντορίνη από
τον Ιούνιο του 2021. Η σχετική ανακοίνωση
υποστηρίζει ότι μέσα από το app της Uber οι
πολίτες και οι τουρίστες έχουν μια προσιτή και
καθ’ όλα αξιόπιστη επιλογή για να μετακι-
νούνται στη Μύκονο γρήγορα, εύκολα και με
ασφάλεια. Η εφαρμογή μάλιστα προσφέρει
τόσο στους επιβάτες όσο και στους οδηγούς
των ταξί υψηλά πρότυπα ασφάλειας στις δια-
δρομές, καθώς μπορούν να μοιραστούν την
ακριβή τοποθεσία τους.

ΔΕΗ: Πιλοτικό έργο 15.000
συνδέσεων με δίκτυο οπτικών ινών
Το νέο μεγάλο έργο οπτικών ινών τελευταί-
ας γενιάς της ΔΕΗ παρουσίασε ο αναπληρω-
τής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Αλέξανδρος Πατεράκης στο 5o Συνέδριο
Υποδομών και Μεταφορών, ITC 2022. Το έρ-
γο, όπως σημείωσε ο κ. Πατεράκης, έχει
ήδη ξεκινήσει πιλοτικά από το Περιστέρι,
όπου μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν συνδεθεί
15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δί-
κτυο Fiber to the Home (FttH), σε υπερυψη-
λές ταχύτητες, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Παράλληλα, η ΔEΗ βρίσκεται στο
τελικό στάδιο εκπόνησης προμηθειών για
άλλες 500.000 συνδέσεις σε δέκα επιπλέον
δήμους, με τις εργασίες να ξεκινούν το αμέ-
σως προσεχές διάστημα. 

Με νέο σύγχρονο αεροσκάφος
εξοπλίζεται η Sky express

Με τη νέα προσθήκη η Sky express θέτει
ακόμη ένα ορόσημο στο συνεχιζόμενο επεν-
δυτικό της πλάνο και επισφραγίζει την ψήφο
εμπιστοσύνης της στις προοπτικές του ελληνι-
κού τουρισμού, σύμφωνα με εταιρική ανακοί-
νωση. Η σημαντική επενδυτική κίνηση έναν
μόλις χρόνο μετά τον πλήρη εκσυγχρονισμό
του στόλου της με έξι Airbus A320neo, ένα Air-
bus A320ceo και έξι ATR 72-600 αφορά στην
απόκτηση επιπλέον αεροσκαφών της οικογέ-
νειας Airbus A320neo. Εντάσσεται στο πλαίσιο
της σταθερής δέσμευσης της Sky express σε
ένα πλήρως βιώσιμο μοντέλο αερομεταφορών
με υπερσύγχρονα Airbus A320neo νέας γενιάς
που εξοικονομούν καύσιμα και μειώνουν τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το Taxheaven εξαγόρασε
η Epsilon Net

Νέους πτυχιούχους ΙΤ αναζητά 
η Steelmet του Ομίλου Viohalco

Η Steelmet δημιουργεί πρωτοποριακό hub στην
Ελλάδα με νέους επαγγελματίες του IT. Η Steelmet
δίνει τη δυνατότητα σε 15 νέους επαγγελματίες του
ΙΤ να αποτελέσουν μέρος της εξέλιξης και της ψη-
φιακής καινοτομίας που προσφέρει σε μερικές από
τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό και ανακοινώνει το πρό-
γραμμα IT Professionals of Tomorrow. Με το πρό-
γραμμα αυτό στοχεύει να δημιουργήσει ένα δυνα-
μικό hub τεχνολογίας, όπου τα μέλη του θα έχουν
την ευκαιρία να εργαστούν σε διαφορετικά ψηφια-
κά έργα και εφαρμογές.

Η Olympia
Group υποστη-
ρίζει την πρωτο-
βουλία The Bo-
ardroom για την ενδυνάμωση, δικτύωση και
υποστήριξη των γυναικών με στόχο την ανά-
ληψη θέσεων σε διοικητικά συμβούλια, συμ-
μετέχοντας ως υποστηρικτής στα προγράμμα-
τα που υλοποιεί το The Boardroom στην Ελλά-
δα. Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία ανα-
λαμβάνει δράση με στόχο την ενδυνάμωση και
παροχή ίσων ευκαιριών στις γυναίκες που
απασχολούνται στις εταιρείες του χαρτοφυ-
λακίου της, την επαγγελματική εξέλιξη και
την ενίσχυση του ρόλου τους στη λήψη απο-
φάσεων και φυσικά την υποστήριξη και προ-
ετοιμασία τους για την ανάληψη θέσεων στα
διοικητικά τους συμβούλια. Σήμερα στην
Olympia οι γυναίκες συμμετέχουν σε ποσο-
στό 40% στο management team της εταιρείας
και σε ποσοστό 43% στο διοικητικό της συμ-
βούλιο. Παράλληλα, στις βασικές εταιρείες
του χαρτοφυλακίου της αντίστοιχα οι γυναί-
κες εκπροσωπούνται σε ποσοστό 32% σε διοι-
κητικές θέσεις, 20% σε επίπεδο ανώτατης δι-
οίκησης και 12,5% σε επίπεδο διοικητικών
συμβουλίων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
τον τελικό του Διηπειρωτικού
Κυπέλλου μεταξύ των τρο-
παιούχων του Euro (Ιταλία)
και του Copa America (Αρ-

γεντινή), τα βλέμματα στο Γουέμπλεϊ
ήταν καρφωμένα, όπως και εκατομμυ-
ρίων τηλεθεατών, στον Λιονέλ Μέσι.
Μήπως ήρθε το τέλος του και το… κα-
τάλαβε; Η περασμένη χρονιά ήταν ό,τι
χειρότερο μπορούσε να συμβεί σε
έναν Μέσι, που αποδοκιμάστηκε μέχρι
και από το κοινό της Παρί Σεν Ζερμέν!
Είναι και 34 ετών πια και στον τελικό
έδινε κι αυτός τις δικές του εξετάσεις.
Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, ο Μέσι
ήταν όπως τον ξέραμε. Εκείνο που δεν
ξέραμε ήταν ότι νόσησε από Covid-19
και παραμονές του τελικού δήλωσε ότι
είχε πρόβλημα με τα πνευμόνια του

και δεν μπορούσε να τρέξει! «Προσπα-
θούσα να αναπνεύσω κανονικά στη
διάρκεια των αγώνων, αλλά δεν μπο-
ρούσα μετά την καραντίνα μου», απο-
κάλυψε ο ίδιος.

Στον τελικό, ο Μέσι γοήτευσε και πά-
λι το ποδόσφαιρο και τους ποδοσφαι-
ρόφιλους, και παραμένει ο πρώτος με-
ταξύ πρώτων. Σήκωσε την τέταρτη
«κούπα» της καριέρας του και υπολεί-
πεται κατά τρεις για να ξεπεράσει τον
άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσε-
λόνα, Βραζιλιάνο Ντάνι Άλβες, που
συνεχίζει στα 38 του χρόνια να παίζει
στους «μπλαουγκράνα». Αυτός ο Μέσι
θα τον ξεπεράσει.

Ένα άλλο συμπέρασμα που αβίαστα
βγήκε από τον τελικό στο Γουέμπλεϊ
είναι πως ο Μέσι στην εθνική Αργεντι-

νής είναι το άλφα και το ωμέγα, ενώ
στην Παρί πρέπει να μοιραστεί τον ρό-
λο με τους Νεϊμάρ, Εμπαπέ. 

Η Αργεντινή βρήκε απέναντί της μια
Ιταλία που τα κεντρικά της μπακ, Κιε-
λίνι και Μπονούτσι, είναι μαζί… 72
χρόνων. Ο 37άχρονος Κιελίνι φόρεσε
για τελευταία φορά το εθνόσημο, κα-
θότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ο
Μπονούτσι αντέχει. Δεν… αντέχεται,
όμως, ο Λιονέλ να τους κάνει κορδε-
λάκια και να τους διασύρει, αυτούς
που έγραψαν ιστορία στο αμυντικό
κομμάτι. Λαουτάρο Μαρτίνες στο 28’,
Ντι Μαρία στο 45’ και Ντιμπάλα στο 90’
τα γκολ των Αργεντινών, που θα μπο-
ρούσαν να έχουν πετύχει και άλλα,
αφού έχασαν πολλές ευκαιρίες. 

Αν και είναι νωρίς ακόμα για το

Μουντιάλ του Κατάρ, που αρχίζει στις
21 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 18
Δεκεμβρίου, η Αργεντινή έδειξε ότι θα
είναι και πάλι εκ των φαβορί. Η Ιταλία,
όπως είναι γνωστό, είναι μια πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης που δεν κατάφερε
να προκριθεί στο Μουντιάλ, αφού στα
μπαράζ έχασε 1-0 μέσα στην έδρα της
από τη Βόρεια Μακεδονία.

Ξεπέρασε την Covid 
και την πλήρωσε η Ιταλία

Ο Μέσι ήταν και πάλι 
ο γνωστός μετά 
την περιπέτειά του -
Υπερπρωταθλήτρια κόσμου
η Αργεντινή, 3-0 την Ιταλία



Τ
ο παιχνίδι-μπαράζ για τα τελι-
κά του Μουντιάλ του Κατάρ
μεταξύ της Σκοτίας και της

Ουκρανίας στη Γλασκόβη ήταν ιδιαί-
τερο. Οι Σκοτσέζοι ήθελαν τη νίκη
για τη δόξα της συμμετοχής σε ένα
Μουντιάλ. Οι Ουκρανοί για την πε-
ρηφάνια ενός λαού που χάνει τη ζωή
του καθημερινά από τις βόμβες του
ρωσικού στρατού και έπρεπε να δώ-
σει σημάδια ζωής. Τελικό αποτέλε-
σμα, 1-3. 

Το συναίσθημα νίκησε το ποδό-
σφαιρο. Οι παίκτες της εθνικής Ου-
κρανίας μπήκαν στο χορτάρι με τη
σημαία της χώρας τους. Πριν από
τον αγώνα, ξέσπασαν σε λυγμούς.
Χειροκροτήθηκαν, έπαιξαν, νίκησαν
και τώρα την Κυριακή θα δώσουν
έναν ακόμα αγώνα, με την Ουαλία
αυτήν τη φορά. Όποιος νικήσει, πάει
Μουντιάλ. «H FIFA έπρεπε να στεί-

λει χωρίς αγώνες την Ουκρανία στο
Κατάρ», τα λόγια του Σκοτσέζου
θρύλου της Λίβερπουλ Γκρέιαμ
Σούνες. Κι αυτός χειροκροτήθηκε.
Για την ιστορία του ματς στη Γλασκό-

βη, οι Ουκρανοί έκαναν το 0-2 με
γκολ των Γιαρμολένκο και Γιάρεμ-
τσουκ, μείωσαν οι Σκοτσέζοι με τον
Μακ Γκρέγκορ και το τελικό 1-3 δια-
μόρφωσε ο Ντόβμπικ. 

Για την Ουκρανία, ρε γαμώτο… Σερβία όπως… Ελλάδα 
και διακοπή

Τα… γνωστά σε ματς Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέ-
ρας. Το παιχνίδι μπάσκετ διακόπηκε ένα λεπτό
πριν από το τέλος, καθότι μία από τις πολλές κρο-
τίδες που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο χτύπησε
διαιτητή. Λίγο πριν, ο προπονητής του Ερυθρού
Αστέρα Ντέγιαν Ράντονιτς είχε χτυπηθεί από
ένα… κινητό τηλέφωνο στο κεφάλι. «Ντροπή, μας
βλέπει όλη η Ευρώπη», τα λόγια του άλλοτε
κόουτς του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς,
νυν της Παρτιζάν.

Άγιαξ - Παναθηναϊκός 2-0
στο Γουέμπλεϊ το 1971
Στις 2 Ιουνίου 1971 ο τρομερός Παναθηναϊκός
του Δομάζου, του Αντωνιάδη, του Ελευθεράκη
και των άλλων μεγάλων άσων του παρελθόντος

έπαιξε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλη-
τριών Ευρώπης στο Γουέμπλεϊ, με αντίπαλο

τον Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ, του Γιόχαν
Νέεσκενς κ.λπ. Έχασε 2-0 από γκολ του

Φαν Ντάικ στην αρχή και του Άρι Χάαν στο
τέλος. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελλη-

νικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο.

Οπαδοί έσπασαν 
το δισκάδικο του διαιτητή

Άγνωστοι, που πιθανολογείται ότι ήταν οπαδοί
της Χάντερσφιλντ, έκαναν γυαλιά-καρφιά το κατά-
στημα δίσκων του διαιτητή του αγώνα με τη Νότιγ-
χαμ Φόρεστ. Η Χάντερσφιλντ «φωνάζει» για δύο
πέναλτι που της στέρησε ο διαιτητής Μος, με συνέ-
πεια την άνοδο στο μπαράζ να την πάρει η Νότιγ-
χαμ που νίκησε 1-0. Ο διαιτητής Τζον Μος κατήγ-
γειλε στην αστυνομία ότι δέχεται απειλές για τη
ζωή του.

Επίθεση Μπαλτάκου
στον Αυγενάκη!

Ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος με
το καλημέρα επιτέθηκε στον υφυπουργό Αθλητι-
σμού Λευτέρη Αυγενάκη, χαρακτηρίζοντας «αντι-
συνταγματικό» το νομοσχέδιο για επαγγελματική
διαιτησία και αποκοπή από την ΕΠΟ. Τόνισε ότι
όποια αλλαγή είναι να γίνει στη διαιτησία θα γίνει
από την ΕΠΟ και όχι από τον υφυπουργό. Ο οποίος
υφυπουργός, ωστόσο, έχει τη στήριξη των δυο
υπερεθνικών συνομοσπονδιών FIFA και UEFA!

Ο Ολυμπιακός 102-72 
και έφυγε για τελικό
Ο Ολυμπιακός πέτυχε νέα κατοστάρα επί του Προμηθέα (102-72)
μετά το 116-73 του ΣΕΦ και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελι-
κών. Τυπική, πλέον, σημασία αποκτά το σημερινό παιχνίδι στο
ΣΕΦ. Κορυφαίος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζέν-
κοφ με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Χασάν Μαρτίν είχε 17
πόντους. Για τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Φόστερ με 19 πόντους. 

Τιμωρία για κακοποίηση 
της γάτας του

Σε 180 ώρες κοινωνικής εργασίας καταδικάστηκε από δικαστήριο του Λονδίνου ο αμυντικός της Γουέστ
Χαμ, Κερτ Ζουμά, για κακοποίηση της γάτας του. Σε λιγότερες, 140 ώρες, ο αδελφός του που τράβηξε σε
βίντεο το περιστατικό και το πόσταρε στα social media. Το δικαστήριο απαγόρευσε στον Γάλλο
ποδοσφαιριστή να έχει γάτα ως κατοικίδιο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σε κάθε ματς ο Ζουμά
αποδοκιμαζόταν έντονα από την κερκίδα.

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Αποχωρεί ο Φώτης Σεργουλόπου-
λος από τη σειρά «Χαιρέτα μου τον
πλάτανο» λόγω αυξημένων επιχει-
ρηματικών υποχρεώσεων.

• Άγνωστοι έκλεψαν τη μοτοσι-
κλέτα του Αργύρη Πανταζάρα.
Έκκληση στους followers για
τον εντοπισμό της.

• Πρίγκιπας Φίλιππος και Νίνα Φλορ
έδωσαν το «παρών» στην παρουσία-
ση έκδοσης του Χρύσανθου Πανά.

• Θετικός στον κορονοϊό ο Άρης
Καβατζίκης.

• Άγγελος
Λάτσιος και
Γαία Μερ-
κούρη στην
πιο τρυφε-
ρή στιγμή
της σχέσης
τους με ένα
γλυκό φιλί! 

• Με βέρα στο δεξί εμφανίσθη-
κε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλά-
κης και οι φήμες πλέον κάνουν
λόγο για μυστικό γάμο με τη
Χρυσή Βαρδινογιάννη.

• Αγοράκι περιμένει η εγκυμονούσα
παρουσιάστρια Λάουρα Νάργες.

• Ακυρώθηκε τελευταία στιγμή
η πολυαναμενόμενη κοινή εμ-
φάνιση της Chanel με την Ελένη
Φουρέιρα στα MAD Awards.

• Επιστρέφει το «My style rock’s»
στον ΣΚΑΪ με παρουσιάστρια την
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

• Ο ηθοποιός Πέτρος Λαγούτης
αναλαμβάνει την παρουσίαση
εκπομπής με φάρσες!

• Λαχτάρισε το πανελλήνιο με την
αιφνίδια μεταφορά του Πασχάλη
Τερζή στο νοσοκομείο, ωστόσο πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι δεν ήταν
κάτι σοβαρό.

• Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η
Άννα Βίσση. Πήγε να δει την κό-
ρη και τα εγγονάκια της. 

• Πανζουρλισμός και χρυσά «ρεζερ-
βέ» αξίας 5.000 ευρώ για το live του
Αντώνη Ρέμου με τους Gipsy Kings
στην Κύπρο.

Μ
αύρα σύννεφα στη σχέση της Λατίνας
σταρ Σακίρα με τον ποδοσφαιριστή της
Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ. Το διάσημο
ζευγάρι φέρεται να πηγαίνει ολοταχώς

για χωρισμό, μετά την αποκάλυψη των ισπανικών me-
dia πως η Κολομβιανή σταρ έκανε «τσακωτό» τον επί
12 χρόνια σύντροφό της με άλλη γυναίκα. 

«Η Σακίρα έπιασε τον Πικέ με άλλη και το ζευγάρι
πρόκειται να χωρίσει. Είναι κάτι που συνέβη δεδομέ-
να και για αυτό πλέον υπάρχει διάσταση μεταξύ τους.
Πιθανότατα δεν υπάρχει πια τίποτα άλλο στη σχέση
τους», αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η δημοσιογράφος
Λάουρα Φε.

Σύμφωνα με το «El Periodico», ο γόης των γηπέδων
εγκατέλειψε το σπίτι όπου διέμενε με την «καυτή» Σα-
κίρα και τα παιδιά τους Σάσα και Μίλαν, μετακομίζον-
τας πριν από λίγες στο πολυτελέστατο διαμέρισμά του
στη Βαρκελώνη, όπου διέμενε ως εργένης. Οι ίδιες
πληροφορίες αναφέρουν πως ο αμυντικός της Μπάρ-
τσα επέστρεψε και στην έξαλλη ζωή, διοργανώνοντας
πάρτι με φίλους και καλλίγραμμες καλλονές, ξενυ-
χτώντας σε διάσημα κλαμπ της πόλης. 

Η σιωπή είναι χρυσός;
Παρά τον σάλο που έχει ξεσπάσει για την ιδιωτική

τους ζωή, το πολυφωτογραφημένο ζευγάρι δεν έχει
κάνει καμία κίνηση να βάλει φρένο στο ατελείωτο

κουτσομπολιό για την υποτιθέμενη απιστία. Τηρούν
σιγήν ιχθύος αποφεύγοντας την οποιαδήποτε δήλωση
επιβεβαίωσης ή διάψευσης.

Τα media, ωστόσο, επιθυμώντας να δώσουν και ένα
έξτρα μπόνους για την αυθεντικότητα του χωρισμού,
αναφέρουν πως η Σακίρα τον τελευταίο καιρό εμφανί-
ζεται άκεφη και στενοχωρημένη, ενώ το πρόσφατο
τραγούδι της με τίτλο «Te felicito» («Σε συγχαίρω»)
ήταν η δική της, ειρωνική απάντηση στον άλλοτε λα-
τρεμένο της σύντροφο. Οι στίχοι μιλούν για απιστία
και έλλειψη εμπιστοσύνης. 

Επίσης, οι λογαριασμοί τους στο Instagram έπαψαν
από καιρό να φιλοξενούν κοινές τους φωτογραφίες,
όπως συνήθιζαν κάθε τόσο τα προηγούμενα χρόνια. 

Φίλοι από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού κά-
νουν λόγο για μια δύσκολη περίοδο στο παθιασμένο
ειδύλλιό τους, αποκλείοντας, ωστόσο, έναν οριστικό
χωρισμό. Άλλωστε και η Λατίνα performer είχε εμ-
πλακεί το 2021 σε μια ανάλογη υπόθεση, καθώς υπήρ-
ξαν φήμες πως απάτησε τον Πικέ και για ένα διάστημα
τότε είχαν μείνει πάλι χωριστά για να σκεφτούν πού
πήγαινε η σχέση τους.

Η Σακίρα και ο κατά δέκα χρόνια μικρότερός της Πι-
κέ (γεννημένοι την ίδια ημερομηνία, 2 Φεβρουαρίου)
γνωρίστηκαν στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, στα
γυρίσματα του τραγουδιού «Waka Waka», και είναι
μαζί από το 2010.

Τίτλοι τέλους 
για Σακίρα - Πικέ



Αγνώριστος με αφάνα!

Συνωστισμός χολιγουντιανών σταρ στη Θεσ-
σαλονίκη. Μετά την άφιξη του Ρόμπερτ ντε Νίρο,
κατέφθασε στη συμπρωτεύουσα και ο οσκαρι-
κός Τζέιμι Φοξ για τα γυρίσματα του «Tin Sol-
dier». Στην πρώτη βραδινή έξοδό του, ο 54χρο-
νος ηθοποιός αγνώριστος με μούσια και μαλλιά
αφάνα (για τον ρόλο του) δοκίμασε παραδοσια-
κές σπεσιαλιτέ και όταν ήρθε στο τσακίρ κέφι
χόρεψε, γλεντώντας με την καρδιά του. Ωστόσο,
την επομένη ημέρα έπαιξε μπάσκετ στο γήπεδο
της ΧΑΝΘ μάλλον για να κάψει τις θερμίδες!

Επέστρεψε με κορονοϊό

Μια κούπα από το 75ο Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου και ένα θετικό τεστ Covid ήταν τα σουβενίρ
που έφερε από τις Κάννες η Μαριέλλα Σαββίδου!
Η πρωταγωνίστρια εμφανίσθηκε υπέρλαμπρη στη
μεγάλη γιορτή της Έβδομης Τέχνης για την παγκό-
σμια πρεμιέρα της ταινίας του Πάνου Κούτρα «Do-
do», όμως λίγο μετά την επιστροφή της στην Αθή-
να διαγνώσθηκε με κορονοϊό. Η ίδια ανέφερε σε
δηλώσεις της πως κυκλοφορούσε χωρίς μάσκα,
όπως άλλωστε όλοι οι διάσημοι προσκεκλημένοι,
και πως βρίσκεται στην ανάρρωση.

Με ένα νέο μυθιστόρημα γε-
μάτο αγωνία, δράση και ανατρο-
πές επέστρεψε η Καρμέλα Κα-
τσαμένη. Η επιτυχημένη συγ-
γραφέας και σεναριογράφος της
σειράς «Ζωή μου» παρουσίασε
το νέο της βιβλίο «Το Λίκνο της
Εκδίκησης», με τη δημοφιλή
ηθοποιό Μαρία Κορινθίου να
προλογίζει την έκδοση. «Η με-
γαλύτερη ευτυχία να βλέπεις τις
σκέψεις σου τυπωμένες», σχο-
λίασε η δημιουργός, ποζάροντας
στο Instagram με τη μελαχρινή
πρωταγωνίστρια.

Λίκνο της
εκδίκησης

Χ
λιδάτο διήμερο στη Σαντορίνη για την αγάπη τους, μόνο! Η
«καυτή» Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της Δημήτρης Αλε-
ξάνδρου έκλεισαν δύο χρόνια σχέσης και το γιόρτασαν στο

«νησί των θεών». Το ερωτευμένο ζευγάρι -που όπως όλα δείχνουν θα
ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας- απόλαυσε πολυτελείς παροχές σε
πεντάστερο ξενοδοχείο, υπέροχα ρομαντικά βράδια σε πανάκριβα
ρεστοράν, βουτιές και ηλιοθεραπεία σε διάσημες παραλίες. «Είναι
παρεξηγημένη η στάση της, οι τρόποι της. Δικαιολογούνται πολλά
πράγματα, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την Ιωάννα. Εννοείται ότι
θέλω να κάνω παιδί μαζί της. Δεν ξέρω αν θα γίνω καλός πατέρας,
δεν υπάρχει πετυχημένη συνταγή. Υπάρχει αγάπη, θέληση. Δεν φο-
βάμαι, γιατί όταν είσαι εσύ ολοκληρωμένος όσο μπορείς ως άνθρω-
πος, θα δώσεις και ολοκληρωμένα πράγματα στο παιδί σου», ανέφε-
ρε σε συνέντευξή του για την «ωραία Ιωάννα» ο παρουσιαστής.

Τα πρώτα γενέθλια
Απέραντη ευτυχία στη ζωή της Μαρίας Ηλιάκη. Η μοναχοκόρη
της Κατερίνα έγινε ενός έτους και η παρουσιάστρια συγκινημένη
ανάρτησε φωτογραφίες από το μαιευτήριο δίπλα στον αγαπημένο
της: «Και από εκείνη την ημέρα, όλα είναι αλλιώς. Έναν χρόνο
πριν, μπήκα στο δωμάτιο προετοιμασίας με μεγάλη αγωνία. Φό-
βο, αλλά και ενθουσιασμό και περιέργεια για όλο αυτό το και-
νούργιο που θα ερχόταν στη ζωή μας».

Επέτειος γάμου για το πιο αγαπημένο ζευ-
γάρι του θεάτρου, Μάρκο Σεφερλή και Έλε-
να Τσαβαλιά. Oι κωμικοί πρωταγωνιστές
ανακοίνωσαν το ευτυχές γεγονός με λευκές
μεταξωτές πιτζάμες στην κρεβατοκάμαρα
του σπιτιού τους και την ηθοποιό να αποκα-
λύπτει γλυκά: «Γιατί με κοιτάς έτσι; Δεκα-
τρία χρόνια γάμου! Αλλά το σημαντικότερο
είκοσι χρόνια μαζί. Το λες και μια ζωή. Ευ-
τυχισμένη ζωή!».
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Δύο χρόνια μαζί

Είκοσι χρόνια μαζί



Ο
ρόλος της διατροφής παίζει σημαντικό
ρόλο στην πορεία των ασθενών με με-
λάνωμα που υποβάλλονται σε ανοσο-
θεραπεία. Ο δερματολόγος Χρήστος

Στάμου μάς λέει πως μελέτη που δημοσιεύθηκε
στο επιστημονικό περιοδικό «Science» διαπίστω-
σε ότι όσοι ακολουθούσαν μια διατροφή πλούσια
σε φυτικές ίνες έζησαν περισσότερο χωρίς επι-
δείνωση της νόσου σε σχέση με τους ασθενείς
που ακολουθούσαν μια διατροφή φτωχή σε φυτι-
κές ίνες. 

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η
εν λόγω διατροφή μπορεί να βοηθήσει τους συγ-
κεκριμένους ασθενείς να ανταποκριθούν στην
ανοσοθεραπευτική αγωγή, επηρεάζοντας το μι-
κροβίωμα του εντέρου. Ωστόσο, η μελέτη διαπί-
στωσε ότι τα διαθέσιμα στο εμπόριο προβιοτικά
(ζωντανοί μικροοργανισμοί που συνήθως κατα-
ναλώνονται ως συμπλήρωμα για τη βελτίωση της
υγείας του εντέρου) μπορεί να έχουν δυνητικά
επιζήμιες επιπτώσεις για τους ασθενείς με μελά-
νωμα που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι αποτελεί μια πολ-
λά υποσχόμενη εξέλιξη στη μάχη κατά πολλών τύ-
πων καρκίνου, και όχι μόνο του μελανώματος, της
πιο θανατηφόρας μορφής καρκίνου του δέρματος.

«Το μελάνωμα είναι ένας από τους πιο επιθετι-
κούς καρκίνους. Οι ασθενείς χάνουν τη ζωή τους
λόγω των μεταστάσεων που κάνει σε άλλα όργα-
να, όπως στο ήπαρ, στους πνεύμονες και στον εγ-
κέφαλο», αναφέρει ο δερματολόγος-αφροδισιο-
λόγος δρ Χρήστος Στάμου και συμπληρώνει: «Τα
περισσότερα μελανώματα εάν εντοπιστούν έγκαι-

ρα μπορούν να θεραπευτούν με σχετικά μικρές
χειρουργικές επεμβάσεις, όπου γίνεται εκτομή
του όγκου και αφαίρεση του λεμφαδένα φρου-
ρού. Εάν η διάγνωση καθυστερήσει και ο καρκί-
νος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, οι ασθε-
νείς υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και ακτι-
νοθεραπεία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να
εφαρμοστεί και ανοσοθεραπεία». 

Υπάρχουν πολλά δερματοσκοπικά ειδικά χαρα-
κτηριστικά για το μελάνωμα και για άλλους καρκί-
νους του δέρματος που μπορούν να ανιχνευθούν
και είναι μη αντιληπτά με γυμνό μάτι. Η δερματο-
σκόπηση είναι μια σύγχρονη και αναίμακτη μέθο-
δος, που επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση των με-
λαχρωματικών βλαβών τόσο του μελανώματος
όσο και των σπίλων που έχουν πολλές πιθανότη-
τες εξαλλαγής. Η νέα μελέτη θέλησε να διαπιστώ-
σει, πέραν όλων των άλλων, κατά πόσον η πρόσ-
ληψη διαιτητικών (φυτικών) ινών και η χρήση
προβιοτικών που διατίθενται στο εμπόριο επηρε-

άζουν την ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία σε
ασθενείς με καρκίνο. Μεταξύ άλλων, τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ότι 37 ασθενείς που πληρούσαν το
όριο για δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτι-
κές ίνες είχαν μεγαλύτερη επιβίωση χωρίς εξέλι-
ξη της νόσου, σε σύγκριση με 91 ασθενείς με ανε-
παρκή πρόσληψη φυτικών ινών. Κάθε αύξηση της
ημερήσιας πρόσληψης φυτικών ινών κατά 5
γραμμάρια συσχετίστηκε με 30% χαμηλότερο κίν-
δυνο εξέλιξης του καρκίνου ή θανάτου. Αντίθετα,
η χρήση προβιοτικών συμπληρωμάτων φάνηκε
να μειώνει κάπως την αποτελεσματικότητα των
σχημάτων αναστολέων των ανοσολογικών σημεί-
ων ελέγχου. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία
των ασθενών που υποβάλλονται
σε ανοσοθεραπεία

Προσοχή σε όσους έχουν σπίλους
«Ένα σημαντικό ποσοστό περιστατικών μελανώματος θα μπορούσε να προληφθεί. Αν και η κλη-
ρονομικότητα παίζει ρόλο στην πιθανότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου καρκίνου του δέρ-
ματος, αφού το 10% των ασθενών έχει τουλάχιστον έναν συγγενή πρώτου βαθμού με ιστορικό
της νόσου, η υπερέκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία ενοχοποιείται για τη συντριπτική πλει-
ονότητα των περιστατικών. Για αυτό όσοι έχουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και χρώμα μαλλιών
και ματιών, οικογενειακό ιστορικό, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή περισσότερους
από 50 σπίλους στο σώμα τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι άνθρωποι που ανή-
κουν σε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τον δερματολό-
γο τους, προκειμένου να ελέγχονται για ύποπτα σημάδια», τονίζει ο κ. Στάμου.

Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος

Μελάνωμα και διατροφή



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά
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Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα θα έχετε πιο ανάλαφρη διάθεση, που

μάλλον είναι αποτέλεσμα μιας πιο μεγάλης πε-

ριόδου που σας ταλαιπωρούσαν οικονομικές

υποθέσεις. Βέβαια, μετά τις 14/6, θα έχετε πιο ξε-

κάθαρα γεγονότα και βιώσιμες συμφωνίες.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για τους Ταύρους του τρίτου δεκαημέρου, τα

πράγματα δεν είναι τα καλύτερα για τα επαγγελ-

ματικά σας. Θα πρέπει, λοιπόν, να επανεξετάσετε

κάποιες υποθέσεις, που σας έχουν δημιουργήσει

δυσκολίες και ανατροπές. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Ερμής ξεκινά την ορθή του πορεία, κάτι που θα

σας ευνοήσει μετά τις 13/6, εφόσον θα προχωρή-

σει και στο δικό σας ζώδιο, δηλαδή στην κυρίαρ-

χη θέση του. Όσον αφορά σήμερα, κάποιες κατα-

στάσεις θα λειτουργήσουν αρκετά παρασκηνιακά

και χρειάζονται οπωσδήποτε την προσοχή σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σταδιακά βρίσκετε και πάλι τα πατήματά σας,

εφόσον τα σχέδια που είχαν καθυστερήσει θα

πάρουν σάρκα και οστά. Ίσως να ξεκινήσει σήμε-

ρα ένας οικονομικός ανταγωνισμός ή διεκδίκηση

χρημάτων που σας ανήκουν και έχετε το νόμιμο

δικαίωμα να τα διεκδικήσετε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα ξεκινά μια περίοδος, όπου οι προσωπι-

κές σχέσεις θα βρεθούν στο στόχαστρο καρμικής

εξισορρόπησης. Είναι η στιγμή που το σύμπαν δί-

καια θα σας κρίνει και θα σας δώσει ακριβώς ό,τι

σας αξίζει. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σταδιακά οι καταστάσεις θα αρχίζουν να χαλα-

ρώνουν γύρω σας, εφόσον έχετε αρκετές υπο-

χρεώσεις που σας δημιουργούν άγχος και

εκνευρισμό. Μια καλή κίνηση είναι να ασχολη-

θείτε περισσότερο με την υγεία σας και τη φυσι-

κή σας κατάσταση. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά σε ένα οικονο-
μικό σας θέμα, όμως αν δεν έχετε πράξει τα δέ-
οντα όλη αυτή την περίοδο, δυστυχώς θα έχετε
μια άβολη στιγμή, που θα αφορά την οικονομική
σας κατάσταση. Για τους γονείς, η περίοδος αυτή
θα έχει πολλές ευθύνες και προβληματισμούς. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για τους Σκορπιούς του δεύτερου και τρίτου δε-
καημέρου αρχίζει μια πολύ απαιτητική περίοδος,
που σίγουρα θα την παρουσιάσω σαν ένα διάστη-
μα καρμικών υποχρεώσεων. Έως και τον Οκτώ-
βριο, θα έχετε μια δίκαιη αντιμετώπιση από το
σύμπαν, ίσως και σκληρή, αν δεν φροντίσατε με
αγάπη ό,τι σας έχει χαριστεί. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Εσείς οι αρκετά ευνοημένοι αυτή την περίοδο,
ιδίως αν ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο, θα έχετε
να γευτείτε πολύ όμορφες στιγμές και έντονα συ-
ναισθήματα. Θα πρέπει, βέβαια, να είστε προσε-
κτικοί αυτές τις μέρες με τις μετακινήσεις σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Έχετε αρκετές υποχρεώσεις αυτήν τη χρονική
στιγμή, όπου με την ορθή πορεία του Ερμή θα
μπουν σταδιακά κάποια πράγματα σε σειρά, αλ-
λά, φυσικά, θέλουν τον χρόνο τους και την υπο-
μονή σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με τον Κρόνο στο δικό σας ζώδιο να γυρίζει φαι-
νομενικά σε ανάδρομη πορεία, θα έχετε μια αρ-
κετά έντονη αποσταθεροποιητική περίοδο έως
τον Οκτώβριο του 2022, όπου εσείς του δεύτερου
και τρίτου δεκαημέρου θα έχετε και τη μεγαλύτε-
ρη επιρροή αυτής της όψης. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς ανοίγει σήμερα ένα κεφάλαιο που θα
σας βοηθήσει ουσιαστικά να δουλέψετε σε μια
νέα ιδέα και να αναλύσετε κάποιες καταστάσεις.
Είναι καιρός να πάρετε πολύ σοβαρά τα προβλή-
ματα που βρίσκονται στον εργασιακό σας χώρο,
αλλά και θέματα της υγείας σας, που τώρα ζητούν
λύση. 
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OΕρμής ξεκινά την ορθόδρομη πορεία του
από σήμερα, αλλά θα περάσουν κάποιες
μέρες, ώστε να αρχίσει να μας δίνει τη
θετικότητά του και να μπαίνει η ζωή

μας σε τάξη. Όσον αφορά τον Κρόνο, ξεκινά τη
φαινομενικά ανάδρομη πορεία του, όπου θα
πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στα
γεγονότα αυτών των ημερών, κυρίως σε
παγκόσμιο επίπεδο. Κάποιες καταστάσεις
αποζητούν δικαίωση, όχι μέσα από προσωπική
κρίση ή το κοινό αίσθημα, αλλά μέσα από νόμους
που διέπουν το σύμπαν. Σε προσωπικό επίπεδο, τα
ζώδια του σταθερού σταυρού, του τρίτου και
δευτέρου δεκαημέρου, θα νιώσουν το κάρμα να
παρουσιάζεται στη ζωή τους έως και τον
Οκτώβριο του 2022. 



Ο
σοι φαντάστηκαν -ή θέλησαν να πιστέψουν-

ότι τα αποτελέσματα της επίσκεψης του πρω-

θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνω-

μένες Πολιτείες είναι στιγμιαία ή έστω εφή-

μερα, μάλλον έκαναν λάθος.

Στην Ουάσιγκτον μπήκαν τα θεμέλια μιας στρατηγικής

η οποία «χτίζεται» μέρα με τη μέρα και απαιτεί υπομονή,

επιμονή, αποφασιστικότητα και γερά νεύρα για να απο-

δώσει καρπούς. 

Χθες, δόθηκαν δύο ακόμα ισχυρά δείγματα ότι η στρα-

τηγική της Αθήνας παράγει αποτελέσματα, με το Στέιτ

Ντιπάρτμεντ να διαμηνύει ευθέως και καθαρά ότι η κυ-

ριαρχία των ελληνικών νησιών δεν αμφισβητείται και την

Κομισιόν να δηλώνει ότι οι υπερπτήσεις τουρκικών μα-

χητικών πάνω από το Αιγαίο συνιστούν παραβίαση του

διεθνούς δικαίου.

Η Τουρκία ενοχλείται σφόδρα και το δείχνει, κλιμακώ-

νοντας μέρα με τη μέρα την επιθετική της ρητορική. 

Για την Αθήνα, ωστόσο, είναι μονόδρομος η διεθνοποί-

ηση της έκρηξης παραλογισμού εκ μέρους της Άγκυρας.

Διότι εδώ δεν πρόκειται για παιχνίδι εντυπώσεων. Αυτή

είναι η επιδίωξη των γειτόνων. Να δημιουργήσει εντυπώ-

σεις για να πάρει ανταλλάγματα. 

Για εμάς, πάλι, μοναδική επιδίωξη είναι να στραφούν

οι πάντες στην ουσία του θέματος, που δεν είναι άλλη από

τον επικίνδυνο για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιο-

χή της Ανατολικής Μεσογείου αναθεωρητισμό του Ερν-

τογάν.  Ο πρωθυπουργός θα έχει δύο ακόμα ευκαιρίες

μέσα στον μήνα να αναδείξει τις ακραία προκλητικές

συμπεριφορές στο Αιγαίο με υπερπτήσεις πάνω από ελ-

ληνικά νησιά αλλά και πτήσεις F-16 στα 2,5 μίλια από με-

γάλες ελληνικές πόλεις που καταδεικνύουν χωρίς αμφι-

βολία ότι η Τουρκία στοχεύει σε μια επανάληψη του θερ-

μού καλοκαιριού του 2020.

Θα το πράξει, πρώτα από όλα, στις 23-24 Ιουνίου, στην

τακτική Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών των χωρών-με-

λών της ΕΕ. Εκεί, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα περιοριστεί σε

μια παρέμβαση στο περιθώριο των συζητήσεων. Όπως

έχει ήδη διαμηνύσει, θα ζητήσει από τους ομολόγους του

να προχωρήσουν σε σαφή καταδίκη των τουρκικών

ενεργειών στο κείμενο των συμπερασμάτων. 

Η Αθήνα θα έχει στο πλευρό της το Παρίσι και τον πρό-

εδρο Μακρόν, ο οποίος καταδικάζει σθεναρά και με κάθε

ευκαιρία τον αναθεωρητισμό του Ερντογάν.

Το ενδιαφέρον, όμως, συγκεντρώνει εκ των πραγμά-

των η στάση που θα κρατήσει το Βερολίνο. Θα κινηθεί στη

γραμμή των «ίσων αποστάσεων» που όπως ξεκαθάρισε ο

κ. Μητσοτάκης δεν είναι αποδεκτή, ή στη θέση της ανα-

σκευασμένης δήλωσης του εκπροσώπου του καγκελάρι-

ου ότι «δεν γίνεται ανεκτό από τη γερμανική κυβέρνηση

να αμφισβητείται η ακεραιότητα της Ελλάδας και ότι τα

προβλήματα πρέπει να λύνονται με διάλογο και στα πλαί-

σια του διεθνούς δικαίου».

Προφανώς το δεύτερο. Διότι οτιδήποτε άλλο θα συνι-

στούσε δείγμα αναξιοπιστίας. Ο Ερντογάν το γνωρίζει.

Όπως ξέρει ότι δύο εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυ-

φής, στις 9 Ιουνίου, η Αθήνα θα υποδεχθεί τη Γερμανίδα

υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. 

Για αυτό και επιτέθηκε χθες με σφοδρότητα στην κατά

τα λοιπά φίλη χώρα Γερμανία.

Στην αντίστροφη μέτρηση για τη Σύνοδο Κορυφής, η

Άγκυρα θα κλιμακώνει κι άλλο την ένταση, διότι γνωρίζει

ότι αν η επιδίωξη του πρωθυπουργού να συμπεριληφθεί

ο τουρκικός αναθεωρητισμός στα επίσημα ευρωπαϊκά

κείμενα επιτευχθεί, η «θηλιά» της απομόνωσης θα σφί-

ξει κι άλλο. 

Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ακόμα περιμένει στο

ακουστικό του για την πολυπόθητη συνάντηση με τον

Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος δεν δείχνει κα-

μία διάθεση να τον υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο. 

Η στάση αυτή του πλανητάρχη έχει ιδιαίτερη σημασία,

καθώς πέραν όλων των άλλων, από 28 έως 30 Ιουνίου, ο

κ. Μπάιντεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του

ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, στην οποία, όπως είπε πρόσφατα

απευθυνόμενος προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, θα έχει

την ευκαιρία να τα ξαναπεί με τον κ. Μητσοτάκη.

Στην ισπανική πρωτεύουσα θα βρεθούν όλοι: Ο Γερμα-

νός καγκελάριος, ο Γάλλος πρόεδρος και, φυσικά, ο πρό-

εδρος Ερντογάν. 

Είναι απολύτως προφανές ότι ο πρωθυπουργός θα

αξιοποιήσει και αυτό το βήμα για να αναδείξει τον ρόλο

της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας που επιζητεί

την ειρήνη και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή, σε

αντίθεση με την Τουρκία και τον απολύτως αποσταθερο-

ποιητικό ρόλο που έχει επιλέξει. 

Εκεί, στη Μαδρίτη, θα κριθούν η αξιοπιστία της Συμμα-

χίας και η δυνατότητά της να διαδραματίσει καθοριστικό

ρόλο στη μοναδική παγκόσμια συγκυρία της απόλυτης

αβεβαιότητας. Ο κ. Ερντογάν θα ταξιδέψει με τη σφραγί-

δα του αναξιόπιστου συμμάχου. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο Κ. Μητσοτάκης καθιστά 
αναξιόπιστο τον Ερντογάν

Για την Αθήνα 
είναι μονόδρομος

η διεθνοποίηση
της έκρηξης 

παραλογισμού 
εκ μέρους 

της Άγκυρας, 
δεν πρόκειται 

για παιχνίδι 
εντυπώσεων
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