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έδειξαν 

τον δρόμο 

Ο Δένδιας τούς ενοχλεί
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στα μανταλάκια
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Ε
ίναι ίδιον του τουρκικού καθεστωτικού Τύ-
που να «βγάζει στη σέντρα» άτομα κατ’ επι-
ταγήν του σουλτάνου Ερντογάν. Ενοχλεί ο
Ιμάμογλου, «στα μανταλάκια», ο Γκιουλέν

παλαιότερα, «στα μανταλάκια». Ο Μακρόν, ο Μητσο-
τάκης, όλοι έχουν περάσει από τα πρωτοσέλιδα της
«Milliyet», της «Yeni Şafak» και της «Hürriyet». Τώ-
ρα ήρθε η σειρά του Δένδια να τον... κρεμάσει στα
μανταλάκια η «Milliyet», που δημοσίευσε άρθρο με
τίτλο «Νίκος Δένδιας: Ο άνθρωπος που ρισκάρει έναν
πόλεμο με την Τουρκία για να γίνει πρωθυπουργός».

Το εν λόγω άρθρο αναλύει τον... βίο και την πολιτεία
του Έλληνα ΥΠΕΞ, κάνοντας αναφορά στην πολιτική
του σταδιοδρομία από το ξεκίνημά της μέχρι και τους
υπουργικούς θώκους που έχει αναλάβει. Ο Özay
Şendir, ο οποίος υπογράφει το άρθρο, παραθέτει
έως και το περιστατικό στη Βουλή, όπου ο κ. Δένδιας
δέχτηκε επίθεση από τον Ηλία Κασιδιάρη, σημει-
ώνοντας ότι «αυτό μένει περισσότερο από την υπουρ-
γία του». Όμως, ο Τούρκος δημοσιογράφος, ο οποίος,

απ’ ό,τι φαίνεται, έχει έφεση στη μισή αλήθεια, μάλ-
λον δεν γνώριζε ότι το περιστατικό διαδραματίστηκε
το 2017, τη στιγμή που ο Νίκος Δένδιας ήταν βουλευ-
τής και όχι υπουργός, αφού στην κυβέρνηση βρισκό-
ταν ο ΣΥΡΙΖΑ.

Βέβαια, όλο το άρθρο είναι μνημείο παραπληροφό-
ρησης, από τη στιγμή που ο... μυθιστοριογράφος ανα-
φέρεται στην υπόγεια συνεργασία Νέας Δημοκρα-
τίας και «ακροδεξιών εξτρεμιστών», υπονοώντας τη
Χρυσή Αυγή. Πού να ξέρει ότι επί Δένδια μπήκε η
Χρυσή Αυγή φυλακή. Αλλά όπως έλεγε και ο... μεγά-
λος Γκέμπελς, «πες, πες ένα ψέμα, στο τέλος όλο και
κάτι θα μείνει».

Το άρθρο κάνει λόγο για αντιτουρκική στάση του
ΥΠΕΞ, ενώ τον χαρακτηρίζει «ασυνεπή» και τονίζει ότι
ο μόνος του στόχος είναι να γίνει πρωθυπουργός, κάτι
το οποίο επαναλαμβάνει ξανά και ξανά για να γίνει αν-
τιληπτό. Ακόμη, σημειώνει ότι ο κ. Δένδιας δεν νοι-
άζεται για το Αιγαίο, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν κάθε-
ται στο τραπέζι του διαλόγου παρά μόνο όταν ξεσπά

ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Ας θυμίσει βέβαια κά-
ποιος στον κύριο Şendir ότι η Ελλάδα, όπως εκφρά-
ζεται επισήμως από το ΥΠΕΞ, είναι ανοιχτά και σταθε-
ρά υπέρ του διαλόγου σε αντίθεση με την Τουρκία.

Από τα πυρά του Τούρκου δημοσιογράφου δεν ξέ-
φυγε ούτε η... Αθηναϊκή Δημοκρατία (!), στην οποία
μάλιστα αντιπαραθέτει ως «καλύτερη» τη Δημοκρα-
τία της Λυκίας ή αλλιώς Λυκιακή Συμπολιτεία. Άντε
πάλι κάποιος να βρεθεί να τους πει ότι η Λυκία, χτι-
σμένη απέναντι από το σημερινό Καστελόριζο, ήταν
ελληνική πόλη, είχε προσχωρήσει στην Αθηναϊκή
Συμμαχία, ήταν μέρος της αυτοκρατορίας του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, των ελληνιστικών κρατών, αλλά και
τμήμα της βραχύβιας αυτοκρατορίας του Πόντου,
όταν τα τουρκικά φύλα δεν υπήρχαν ούτε ως… ιδέα.

Το άρθρο κλείνει με το κλασικό τουρκικό προπα-
γανδιστικό αφήγημα, καλώντας τον Νίκο Δένδια, αν
θέλει, να πάει στη Σμύρνη για να τον φιλοξενήσουν
και όχι για να τον πετάξουν στη θάλασσα.
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Τ
α υπέρ και τα κατά των πρόωρων
εκλογών δείχνει να ζυγίζει ο πρωθυ-
πουργός, χωρίς ωστόσο να έχει αλ-
λάξει ο αρχικός του στόχος, που εί-

ναι η εξάντληση της τετραετίας. Η αβεβαιότη-
τα που επικρατεί στις διεθνείς εξελίξεις και οι
επιπτώσεις στην οικονομία προβληματίζουν
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άλλωστε δεν ήταν
τυχαίο το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε τηλε-
οπτική του συνέντευξη ανέλυσε το σκεπτικό
του για το πότε θα στηθούν οι κάλπες.

«Πάντα μπορεί να συντρέχουν κάποιοι λό-
γοι για πρόωρες εκλογές και να υπάρχουν πο-
λύ περισσότεροι λόγοι για να μην πάει κανείς
σε πρόωρες εκλογές», είπε με νόημα ο πρω-
θυπουργός στην ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας τα κυ-
βερνητικά στελέχη που υποστηρίζουν ότι
υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στο Μαξίμου,
χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχει αλλάξει ο
εκλογικός σχεδιασμός.

Παράλληλα όμως βάζει και έναν σημαντικό
αστερίσκο για την εξάντληση της τετραετίας,
τον οποίο επαναλαμβάνει τακτικά στις τελευ-
ταίες δημόσιες τοποθετήσεις του. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θεωρεί κομβικό το πολιτικό κλί-
μα που θα έχει δημιουργηθεί το επόμενο διά-
στημα: «Αυτό το οποίο δεν θα ήθελα σε καμία
περίπτωση είναι η συζήτηση για πρόωρες
εκλογές να αντικατασταθεί από πρόωρη πό-
λωση, ένταση και διαρκή τοξικότητα που θα
διαρκέσει δέκα μήνες. Αυτό θα ήταν κακό για
τη χώρα. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς,
εξαρτάται πρωτίστως από την αντιπολίτευση».

Περισσότερο προωθημένη ήταν η άποψη
του Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος στήριξε
την άποψη του πρωθυπουργού για την εξάντ-
ληση της τετραετίας, βάζοντας ουσιαστικά στο
ζύγι το τοξικό κλίμα και όσα διακυβεύονται
στην οικονομία. «Εκείνο που δεν αντέχει ο τό-
πος είναι να πάμε σε προεκλογική περίοδο
ενός έτους. Και δεν το αντέχει γιατί οι όροι

διεξαγωγής της πολιτικής αντιπαράθεσης εί-
ναι εξαιρετικά τοξικοί αλλά και γιατί τη στιγμή
αυτή βρίσκονται σε μείζονα διακύβευση πάρα
πολύ σημαντικά αγαθά για την Ελλάδα και την
ελληνική οικονομία», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο
υπουργός Επικρατείας πυροδοτώντας νέο
κύκλο εκλογικών σεναρίων.

Ψηφοδέλτια
Η χώρα από τον επόμενο μήνα μπαίνει τυ-

πικά σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, με
την κυβέρνηση να οδεύει στον τελευταίο
χρόνο της θητείας της. Ο πρωθυπουργός,
όπως έχει αποκαλύψει η «Political», αναμέ-
νει να πάρει τις τελικές του αποφάσεις πριν
από τον Δεκαπενταύγουστο, όταν θα έχει όλα
τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, όπως και τα
αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που
ολοκληρώνονται στα τέλη Ιουλίου. Ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open
επανέλαβε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2023:
«Να μείνει μακριά από τον δημόσιο λόγο και
την κομματική αντιπαράθεση η τοξικότητα
που βλέπουμε να καλλιεργείται πολλές φο-
ρές από διάφορες πλευρές, κυρίως από την
αξιωματική αντιπολίτευση».

Μέσα σε αυτό το κλίμα η ΝΔ συνεχίζει τις
ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων εξωκοινοβου-
λευτικών στελεχών. Χθες ήταν η σειρά του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό
και να δηλώσει «παρών» στη μάχη του σταυ-
ρού στην Ανατολική Αττική. Πρόκειται για μια
εκλογική περιφέρεια που συγκεντρώνει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, καθώς την επανεκλογή
τους θα διεκδικήσουν οι Μάκης Βορίδης, Βα-
σίλης Οικονόμου, Γιώργος Βλάχος και η Γε-
ωργία Μαρτίνου, με τις πληροφορίες που την
ήθελαν να αποχωρεί να μην επιβεβαιώνονται
μέχρι στιγμής. Σε αυτούς προστέθηκαν ήδη η
Σοφία Ζαχαράκη και ο Στέλιος Πέτσας, αυξά-
νοντας σημαντικά τον ανταγωνισμό στην Ανα-
τολική Αττική.

Στόχος, όπως έχει δηλώσει ο πρωθυπουρ-
γός, είναι η περαιτέρω ανανέωση των ψηφο-
δελτίων που άρχισε στις εκλογές του 2019 και
θα συνεχιστεί και τώρα, υποστηρίζοντας ότι
«οι καλύτεροι συμμερίζονται ή μπορούν να
συμμεριστούν το ιδεολογικό πλαίσιο της
ΝΔ», δίνοντας το στίγμα του για τη συγκρότη-
ση των ψηφοδελτίων.

Συνάντηση Μητσοτάκη 
με δημάρχους 42 νησιών

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να
αξιοποιηθούν τα επενδυτικά εργαλεία που
υπάρχουν αλλά και να πληροφορηθεί την

πρόοδο των έργων αλλά και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν περιοχές με σχετικά μι-
κρό αριθμό μόνιμων κατοίκων. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξί-
μου τους δημάρχους 42 νησιών της χώρας με
πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους. «Η Πο-
λιτεία μας οφείλει να ενισχύει συνέχεια τα νη-
σιά μας με υποδομές, να δημιουργεί νέες
δουλειές για τους νέους μας, να φροντίζει για
τη συγκοινωνία, για τις τοπικές δομές υγείας
και εκπαίδευσης και βέβαια να σας βοηθά να
κάνετε πράξη την πράσινη μετάβαση, κάτι που
μπορεί να αναδειχτεί σε μεγάλο συγκριτικό
πλεονέκτημα, ειδικά για τα μικρότερα νησιά
μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ήδη οι επιχορηγήσεις στις συγκεκριμένες
νησιωτικές περιοχές αγγίζουν σχεδόν τα 500
εκατ. ευρώ από τα προγράμματα «Φιλόδημος
2» και «Τρίτσης». Επίσης, θα υπάρξει και πρό-
σθετη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, ενώ δρομολογείται το πρόγραμμα «Νέ-
αρχος», που είναι ένα ταμείο για ειδικά τοπικά
έργα, σε δίκτυα ύδρευσης, σε μονάδες αφα-
λάτωσης, που είναι τόσο σημαντικές για τα νη-
σιά μας. «Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαι-
ρία εσείς οι ίδιοι να βγείτε μπροστά και να αγ-
καλιάσετε αυτές τις λύσεις, έστω και αν μερι-
κές φορές μπορεί αυτό βραχυπρόθεσμα να
αισθάνεστε ότι σας φέρνει σε σύγκρουση
ίσως με κάποια συμφέροντα που έχουν μάθει
να δουλεύουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο»,
σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο Μητσοτάκης ζυγίζει
τον χρόνο των εκλογών

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Γρίφος το χρονικό διάστημα 
που θα στηθούν οι κάλπες - 

Ο πρωθυπουργός αναμένεται 
να πάρει τις τελικές του αποφάσεις

πριν από τον Δεκαπενταύγουστο



Ξ
εκάθαρα όσο και ενδιαφέροντα
μηνύματα προς κάθε… ενδια-
φερόμενο φρόντισε να εκπέμ-
ψει μέσω της συνέντευξής του

στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. 

Εν μέσω κλιμακούμενης εμπρηστικής
ρητορικής, στην οποία πρωτοστατεί ο
ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ο
οποίος δεν διστάζει τα τελευταία 24ωρα
να εκτοξεύει ωμές απειλές κατά της κυ-
ριαρχίας της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης
επιμένει να ακολουθεί τη δική του τακτι-
κή, η οποία δεν περιλαμβάνει πλειοδοσία
στην απειλητική φρασεολογία των γειτό-
νων μας. Τουναντίον, ο πρωθυπουργός
απέστειλε δύο πολύ σαφή μηνύματα προς
τον Τούρκο πρόεδρο σκιαγραφώντας εμ-
μέσως πλην σαφώς και τον δρόμο της
αποκλιμάκωσης, που οφείλει να ακολου-
θήσει η Άγκυρα, προκειμένου να πάψει η
Ανατολική Μεσόγειος να αποτελεί εστία
έντασης: πρώτον, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης φρόντισε να καταστήσει σαφές πέραν
πάσης παρερμηνείας πως όσο η κουβέντα
στην Τουρκία περιστρέφεται γύρω από
την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, αυ-
τό παραβιάζει τις κόκκινες γραμμές της
Αθήνας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
αποκατασταθεί κανένας δίαυλος επικοι-
νωνίας και, δεύτερον, ότι παρά την τοξικό-
τητα με την οποία το παραλήρημα της
τουρκικής ηγεσίας έχει καλύψει εσχάτως
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο ίδιος δεν
θα είχε καμία αντίρρηση να συναντηθεί με
τον Ερντογάν, εφόσον βεβαίως τηρούνται
οι κανόνες περί σχέσεων καλής γειτονίας,
τονίζοντας προς τη διεθνή κοινότητα πως
δεν είναι η Ελλάδα εκείνη που ανατινάζει
τις γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα
δύο κράτη.

Προσπάθειες αποκλιμάκωσης 
ενόψει ΝΑΤΟ

Σε αυτό το πλαίσιο, διατηρείται η τακτι-
κή της διεθνοποίησης, που ακολουθεί πι-
στά ο Έλληνας πρωθυπουργός «όπου και
όποτε αυτό χρειάζεται», σε συνδυασμό με

την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, που δεν
αφήνει περιθώρια για ασυνεννοησία,
πολλώ μάλλον για ρωγμές εντός του δυτι-
κού στρατοπέδου. Παρά την απροθυμία
της τουρκικής ηγεσίας -τουλάχιστον στο
προσκήνιο- να εγκαταλείψει την επιθετι-
κή ρητορική κατά της Ελλάδας αλλά και
την αδιάλλακτη στάση έναντι της προοπτι-
κής ένταξης στο ΝΑΤΟ Σουηδίας και Φιν-
λανδίας, είναι σαφές πως κινητοποιείται ο
διεθνής παράγων, προκειμένου να μη
βρεθεί η Βορειοατλαντική Συμμαχία ενώ-
πιον του φάσματος ενός… ναυαγίου κατά
την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Μα-
δρίτης στις 29-30 Ιουνίου, αλλά ούτε και

με ένα «θερμό» επεισόδιο ανάμεσα σε
Ελλάδα και Τουρκία στο Αιγαίο. Επ’ αυτού
καθόλου τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται
η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ανάμε-
σα σε ανώτερους αξιωματούχους ΗΠΑ, Μ.
Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Τουρ-
κίας, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλ-
λων ο εξ απορρήτων του Τούρκου προ-
έδρου, Ιμπραήμ Καλίν, αλλά και ο σύμ-
βουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλι-
βαν. Μολονότι ο κ. Καλίν επανέλαβε τη
γνωστή τουρκική… επωδό για το Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι σύμ-
φωνα με πληροφορίες ασφαλές να ειπω-
θεί πως οι δυτικοί μας σύμμαχοι ασκούν

πλέον πιέσεις προς την Άγκυρα να εγκα-
ταλείψει την επιθετικότητα και τις υπερ-
βολικές και ανυπόστατες αιτιάσεις.

Δένδιας και Παναγιωτόπουλος 
με τους Τούρκους ομολόγους τους

Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέροντα συνα-
παντήματα με τον Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου και τον Χουλουσί Ακάρ, πρωταγωνι-
στή του προχθεσινού επεισοδίου με Έλ-
ληνες βουλευτές στην Κωνσταντινούπο-
λη, αναμένεται να έχουν εντός της ημέρας
οι Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτό-
πουλος σε Αχρίδα και Βρυξέλλες αντι-
στοίχως. Μολονότι δεν υπάρχει κάτι εκ
των προτέρων συμφωνημένο ανάμεσα σε
Αθήνα και Άγκυρα, η… γλώσσα του σώ-
ματος, αλλά και πιθανή συζήτηση ανάμε-
σα στους Έλληνες και τους Τούρκους
υπουργούς αναμένεται να αποτελέσει
πρόκριμα για τη στάση της γείτονος, όπως
αυτή διαμορφώνεται ενόψει των κρίσιμων
ορόσημων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ.
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Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, 
Μ. Βρετανίας, Γαλλίας και
Γερμανίας τα «είπαν» 
κατ’ ιδίαν στον Ιμπραήμ Καλίν

Οι κόκκινες γραμμές του Μητσοτάκη
και οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Τον χαβά του ο Ερντογάν - Ρίχνει λάδι στη φωτιά 
Εμμένει στην εμπρηστική ρητορική ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς ενώπιον

κομματικού ακροατηρίου μίλησε για παιχνίδι που παίζεται εναντίον της Τουρκίας
και υποστήριξε ότι η Ελλάδα «δεν αντιλαμβάνεται αυτό το παιχνίδι ή οικειοθελώς
έχει αναλάβει τον ρόλο του κομπάρσου». Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος δή-
λωσε: «Βρεθήκαμε στη Σμύρνη και με αφορμή την άσκηση “Efes 2022” και στείλαμε
ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο σε αυτούς που πρέπει. Συ-
ναντήσαμε και τις τοπικές οργανώσεις μας στη Σμύρνη. Γνωρίζουμε και έχουμε αν-
τιληφθεί το παιχνίδι που παίζεται εναντίον της χώρας μας, και αφήνουν την Ελλάδα
πάνω που γίνεται κακομαθημένη και πάλι όπως και στο παρελθόν».

«Το πρόβλημα είναι πως η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται αυτό το παιχνίδι ή οικειο-
θελώς έχει αναλάβει τον ρόλο του κομπάρσου σε αυτό το παιχνίδι», ανέφερε και
συμπλήρωσε: «Ξέρετε πως στα γυρίσματα ταινιών οι κομπάρσοι είναι αυτοί που
κουράζονται περισσότερο, φθείρονται και σπάνε τα χέρια και τα πόδια τους. Όμως
στη σκηνή δεν εμφανίζεται το όνομά τους ούτε οι ίδιοι. Στο παρελθόν αυτό συνέβη
στην Ελλάδα και αν επιμείνει στο ίδιο λάθος, θα συμβεί ακριβώς αυτό και πάλι».

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Η
παραίτηση του Σπύρου Καρανι-
κόλα από μέλος του ΠΑΣΟΚ ανοί-
γει ρωγμές στη Χαριλάου Τρικού-
πη, παρά το γεγονός ότι η ηγεσία

του κόμματος υποβαθμίζει το ζήτημα. Ο
πρώην εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, που υπήρ-
ξε και στενός συνεργάτης του Ανδρέα Λο-
βέρδου, κατηγορεί τη νέα ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για «μικροκομματικούς υπολο-
γισμούς» και «σκοπιμότητες», σε μια περίο-
δο που, όπως σημειώνει, απαιτούνται ευρύ-
τερες συναινέσεις, ειλικρινείς συνεργασίες
και συνένωση δυνάμεων.

Στην επιστολή παραίτησης, ο πρώην εκ-
πρόσωπος Κοινοβουλευτικού Έργου και
πρώην μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επι-
τροπής του Κινήματος Αλλαγής Σπύρος Κα-
ρανικόλας εγκαλεί την ηγεσία της Χαριλάου
Τρικούπη, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι
πορεύεται «εγκλωβισμένη σε προσωπικές
και ιδιοτελείς επιλογές, κατώτερες των κρί-
σιμων περιστάσεων και αναντίστοιχες των
ιστορικών προκλήσεων». Και προσθέτει:
«Αντί να καινοτομεί στο επίπεδο των ιδεών
και των λύσεων, περιορίζεται στον άχαρο
πολιτικό ρόλο του “επιτήδειου ουδέτερου”».

Τους σπρώχνει στη ΝΔ
Πέραν της προσωπικής πικρίας του κ. Κα-

ρανικόλα, υπάρχει ένα ζήτημα στο εσωτερι-
κό του ΠΑΣΟΚ με τις ίσες αποστάσεις έναντι
της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προβλημα-
τίζει βουλευτές και στελέχη που έχουν πα-
ρόμοιες αντιλήψεις με τον κ. Καρανικόλα.
Είναι οι ίδιοι που θεωρούν φάουλ την τοπο-
θέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ενδεχό-
μενο συνεργασίας υπάρχει μόνο χωρίς
πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα.
Αυτή η πτέρυγα είναι που χρεώνει στον πρό-
εδρο Ανδρουλάκη πως… αλληθωρίζει προς
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αίσθηση που τελικά σπρώχνει
αυτή την ομάδα αντίρροπα, γλυκοκοιτάζον-
τας την Πειραιώς. 

Πίσω από τις κουίντες και στις off the re-
cord συζητήσεις δεν είναι λίγοι αυτοί που
εκτιμούν ότι η κίνηση του Σπύρου Καρανικό-
λα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ενδε-
χομένως να ακολουθούσαν και άλλοι την ίδια
πορεία στο μέλλον… Αξίζει να σημειωθεί ότι
ο Σπύρος Καρανικόλας είχε παραιτηθεί από
τη θέση του εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ τον πε-

ρασμένο Δεκέμβριο για να στηρίξει την υπο-
ψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου στις εσω-
κομματικές εκλογές ανάδειξης προέδρου
στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Επίσης δεν είναι άνευ
σημασίας, ότι ο Σπύρος Καρανικόλας ήταν
από τα νέα στελέχη του κόμματος που διατη-
ρούσαν καλές σχέσεις με τις δυνάμεις εντός
και εκτός Χαριλάου Τρικούπη που βλέπουν
με θετικό μάτι τη συνεργασία με τη ΝΔ. Είναι
γεγονός ότι την τελευταία παράγραφο της
επιστολής του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη θα
την προσυπέγραφαν και άλλα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ. «Με αυτόν τον τρόπο όμως, συμβάλ-
λει ώστε να ανοίξει ο δρόμος στην πολιτική
αστάθεια και στην πολιτική αβεβαιότητα, που
θα λειτουργήσουν εκ των πραγμάτων εις βά-
ρος της χώρας. Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες
χρειάζονται καθαρές κουβέντες», αναφέρει
ο πρώην εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ. 

Στο κάδρο και ο Βενιζέλος
Η περίπτωση της παραίτησής του, μάλι-

στα, έρχεται σε μια περίοδο που εντελώς
συμπτωματικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανα-

λαμβάνει ρόλο στην Επιτροπή Σοφών του
Συμβουλίου της Ευρώπης, γεγονός που επί-
σης άνοιξε πληγές στο εσωτερικό του Κινή-
ματος, παρά το γεγονός ότι ο Βενιζέλος δεν
είναι μέλος του κόμματος. Συγκεκριμένα, ο
κ. Βενιζέλος ορίστηκε μέλος της επταμε-
λούς ομάδας υψηλού επιπέδου (Council of
Europe’s High-level Reflection Group) που
θα εισηγηθεί σχετικά με τον ρόλο που κα-
λείται να διαδραματίσει το Συμβούλιο της
Ευρώπης, προωθώντας τους καταστατικούς
σκοπούς του και τις ευρωπαϊκές αξίες, μέσα
στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται με τη ρω-
σική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία
και μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τον
Οργανισμό, αλλά και την εκ μέρους της κα-
ταγγελία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου. 

Η συμμετοχή του κ. Βενιζέλου ήρθε με-
τά την αποδοχή της πρότασης που του έγι-
νε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη και επί της ουσίας εξόργισε την ηγε-
τική ομάδα του νέου ΠΑΣΟΚ, η οποία κα-
τέβαλε και «υπεράνθρωπες» προσπάθειες

για να σπάσει τον πάγο και να καλέσει τον
Βενιζέλο στο πρόσφατο συνέδριο του
κόμματος. Όπως χαρακτηριστικά λένε
στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, «ο πρώην
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συ-
νεργάζεται και να διορίζεται από τη ΝΔ την
ώρα που εμείς δίνουμε έναν τεράστιο
αγώνα για την πολιτική μας αυτονομία».

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ δεν επι-
θυμούν να δημιουργηθεί νέος κύκλος
εσωστρέφειας μέχρι τις εκλογές και συνε-
πώς δεν πρόκειται να σηκώσουν το γάντι
ούτε έναντι του Βενιζέλου ούτε έναντι του
Καρανικόλα. 
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Οι ίσες αποστάσεις του Νίκου
Ανδρουλάκη δημιουργούν
συνθήκες προβληματισμού 
και κριτικής σε αρκετά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Οι πρώτες ρωγμές στο ΠΑΣΟΚ 

ktsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας
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Η
ανανέωση στο κόμμα της Νέας
Δημοκρατίας είναι πλέον ο κανό-
νας -όχι η εξαίρεση- αφού νέα
στελέχη βρίσκονται σε όλα τα μήκη

και τα πλάτη του οργανογράμματος του κυβερ-
νώντος κόμματος.

Η αρχή έγινε τον Δεκέμβριο από το προσυ-
νέδριο στα Ιωάννινα, όπου ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης πρότεινε τον Παύλο Μαρινάκη για τη θέ-
ση του γραμματέα του κόμματος, η εκλογή του
οποίου τον έκανε τον νεότερο γραμματέα στην
ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Ο 34χρονος
γραμματέας έχει «γράψει» πολλά χιλιόμετρα -
και πριν και μετά την εκλογή του στη θέση αυ-
τή- με τη δράση του ως προέδρου της ΟΝΝΕΔ.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι νέοι «μπήκαν στο
παιχνίδι» δυναμικά και στο 14ο Τακτικό Συνέ-
δριο του κόμματος, αφού η Πολιτική Επιτροπή
που αναδείχτηκε «έριξε» τον ηλικιακό μέσο
όρο της κατά σχεδόν εννέα χρόνια, με το 75%
των μελών της να εκλέγεται για πρώτη φορά. 

Μια πρόχειρη ματιά στα αιρετά μέλη της Πο-
λιτικής Επιτροπής δίνει ξεκάθαρα το μήνυμα
ότι νέοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, με δια-
φορετικό background και διαφορετικές
προσλαμβάνουσες, ανταποκρίθηκαν με θέρ-
μη στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
οποίος έχει δηλώσει πως θέλει τους νέους
στην πρώτη γραμμή. Δείγμα γραφής αποτε-
λούν οι πρώτοι δέκα εκλεγμένοι - πολλοί από
τους οποίους για πρώτη φορά. Σε αυτούς συμ-
περιλαμβάνονται η Όλγα Μαγγανά -η πρώτη
σε σταυρούς-, μια νέα μητέρα με καταγωγή
από την Ανατολική Αττική που είχε αναπτύξει
ιδιαίτερα ενεργή δράση με την πολιτική στο
παρελθόν στην περιοχή της, ο Βασίλης Σιαδή-
μας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοχος MBA,
με έντονη ενασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, έχοντας εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος
του Δήμου Πατρέων, ο Γιώργος Ασημακόπου-
λος, λογιστής και κάτοχος μεταπτυχιακού για
τη Λειτουργία Μονάδων Υγείας Αποθεραπείας
Αποκατάστασης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου,
σύμβουλος επιχειρήσεων με σπουδές στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυ-
χιακού από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ.

Ο φρέσκος αέρας που έφερε στα εσωτερι-
κά, στην παρουσία και στη δράση του κόμμα-
τος η έλευση του Παύλου Μαρινάκη ως νέου
γραμματέα δεν θα μπορούσε να λείπει και από
τους επικεφαλής των επιμέρους γραμματειών. 

Η σκυτάλη περνάει σταδιακά στη νέα γενιά
με πολλά παραδείγματα, τα οποία, όπως όλα
δείχνουν, θα είναι μόνο η αρχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι τον
ενδιαφέρει οι άνθρωποι που θα βρίσκονται σε
θέσεις ευθύνης στο κόμμα να ξέρουν τι σημαί-
νει δουλειά και σε κομματικό επίπεδο αλλά και
στον επαγγελματικό του κλάδο ο καθένας.

Να είναι άνθρωποι της αγοράς, όπως η νέα
γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισό-
τητας των Φύλων Χρυσαυγή Ατσιδάκου. Η κυ-
ρία Ατσιδάκου είναι συμβολαιογράφος και

διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, απόφοιτος
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Δί-
καιο των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Πανεπιστη-
μίου Paul Cézanne Aix/Marseille III Γαλλίας.
Είναι ιδρυτικό στέλεχος της ICC Women Hel-
las και μητέρα δύο παιδιών.

Ο υπεύθυνος Επιμόρφωσης Στελεχών Νί-

κος Λυσιγάκης είναι διεθνολόγος με 12ετή εμ-
πειρία ως σύμβουλος Πολιτικής και Επικοινω-
νίας. Σήμερα εργάζεται στον χώρο της τεχνο-
λογίας με έμφαση στις πολιτικές για τις σύγ-
χρονες πόλεις και τη βιώσιμη κινητικότητα. Εί-
ναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πο-
λιτική Στρατηγική και Επικοινωνία (Brussels
School of International Studies, University of
Kent) και στην Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση
και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Jean Monnet) από το
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αρθρογραφεί στον
ημερήσιο και ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ παράλ-
ληλα ολοκληρώνει τις διδακτορικές του σπου-
δές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.

Ο νέος γραμματέας Αγροτικών Φορέων Αν-
δρέας Καρασαρίνης απασχολείται στους το-
μείς της διαφήμισης και της επικοινωνίας, ενώ
έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
όπου παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί - Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση», ενώ είναι κάτοχος Executive
MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στο κομμάτι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα-
θήκοντα ανέλαβε ως οργανωτικός γραμματέ-
ας ο Μένιος Κορομηλάς, διπλωματούχος της
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διευθύνων σύμ-
βουλος τεχνικής εταιρείας που δραστηριοποι-
είται στον κατασκευαστικό κλάδο και παρέχει
υπηρεσίες μελετών, σχεδιασμού, κατασκευής
και διαχείρισης κτιριακών υποδομών σε όλη
την Ελλάδα.

Ένας ακόμη νέος, ο Κώστας Μαμουλής, από-
φοιτος του τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανο-
λόγων Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παι-
δαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και

κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, ανέλαβε καθήκοντα στη Γραμματεία Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού του κόμματος, που
δημιουργήθηκε μετά το 14ο Συνέδριο της ΝΔ.

Καινούργια πρόσωπα όμως ήρθαν να προ-
στεθούν και από τους εκπροσώπους της νεο-
λαίας της ΝΔ στην Πολιτική Επιτροπή. Αφού το
ηλικιακό όριο της ΟΝΝΕΔ είναι τα 32 έτη, οι
«15» εκπρόσωποί της στο κόμμα δεν θα μπο-
ρούσαν παρά να είναι νέοι σε ηλικία, όμως τα
βιογραφικά και τα «ένσημά τους» μαρτυρούν
πως έχουν πολλά να προσφέρουν.

Μεταξύ άλλων, στην Πολιτική Επιτροπή του
κόμματος εκπροσωπούν τη νεολαία ο Γιάννης
Αναστασόπουλος, χημικός, απόφοιτος του
ΕΚΠΑ, ο οποίος απασχολείται στον τομέα της
φαρμακοβιομηχανίας, ο Βασίλης Γακόπου-
λος, δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχο-
λής ΔΠΘ, ο Στέλιος Λεριός, δικηγόρος και ο
νεότερος σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλό-
γου Αθηνών, ο Ανέστης Φίσκας, οικονομολό-
γος με συνεχή ενασχόληση στον χώρο των
επιχειρήσεων, η Κωνσταντίνα Κόλλια, δικηγό-
ρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών
και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο
Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των
Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου, και ο Δημή-
τρης Γκουλής, web developer, απόφοιτος του
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Το «πείραμα» Μαρινάκη πέτυχε, όπως απο-
δεικνύεται από τη συνεχή κινητικότητα στην
οποία βρίσκεται το κόμμα της Πειραιώς.

Η εμπιστοσύνη 
του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στη νεολαία αποδεικνύεται
εμπράκτως 

Η Νέα Δημοκρατία 
πιο νέα από ποτέ

Χρυσαυγή Ατσιδάκου 

Νίκος Λυσιγάκης 

Μένιος Κορομηλάς 



ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Η Πρυτανεία του ΕΚΠΑ ενημέ-
ρωσε τους πρυτάνεις της Συμμα-
χίας CIVIS ότι έχουν εκκινήσει οι
διαδικασίες για την αφαίρεση
του τίτλου του επίτιμου διδάκτο-
ρα του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών από
τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τίτλου που
του είχε απονεμηθεί το 2001.
Παράλληλα, θα υπάρξουν και
αδερφοποιήσεις του ΕΚΠΑ με
ουκρανικά πανεπιστήμια. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Συνάντηση με τον γενικό διευ-
θυντή του Πρωθυπουργικού Γρα-
φείου Γρηγόρη Δημητριάδη είχε ο
πρόεδρος των Οδικών Συγκοινω-
νιών ΑΕ Βασίλης Ξυπολυτάς και
πολιτευτής της ΝΔ στον Βόρειο Το-
μέα Αθηνών. Οι δύο άνδρες συζή-
τησαν για ζητήματα που απασχο-
λούν τις οδικές συγκοινωνίες αλλά
και ευρύτερα θέματα που αντιμε-
τωπίζει η κυβέρνηση, όπως η

ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση κ.λπ.
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν
ενήμερος για τις μεταρρυθμίσεις
που έχουν γίνει στην ΟΣΥ ΑΕ αλλά
κυρίως για την αναβάθμιση της
εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα
από την παραλαβή νέων λεωφο-
ρείων και τα πιο συχνά δρομολόγια
που έχουμε πλέον. Παράγει έργο ο
κ. Ξυπολυτάς και αυτό είναι ορατό
από όλους.

3+1 ανοίγματα του... 
Μαξίμου στον Αντ. Σαμαρά

Π
ριν και μετά το Συνέδριο της ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς, επ’ αφορμή των Ελλη-
νοτουρκικών, έχει συχνά «πυροβολήσει» την κυβέρνηση, δημιουργώντας
μια απόσταση με τη νέα ηγεσία λόγω της κεντρώας στροφής της ΝΔ. Ωστό-

σο, το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάνει κινήσεις να μειωθεί αυτή η απόσταση και να ρίξει
γέφυρες με τον πρώην πρωθυπουργό. Αυτές, σύμφωνα με κορυφαίο αξιωματούχο,
είναι ο ερχομός του πρώην στενού συνεργάτη του Αντ. Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύ-
ρου, ως άτυπου συμβούλου στον σημερινό πρωθυπουργό, η κυοφορούμενη πρότα-
ση για την ανάληψη καθηκόντων εισαγγελέα Αρείου Πάγου στον Ισίδωρο Ντογιάκο,
επίσης πολύ στενό φίλο του πρώην πρωθυπουργού, και σαφώς η επίσπευση του Ει-
δικού Δικαστηρίου στον κύριο ενορχηστρωτή της δίωξης κατά του Αντ. Σαμαρά, τον
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Ακόμα ακόμα και η πρόταση Μητσοτάκη προς τον
Ευάγγ. Βενιζέλο, ο οποίος αποτελεί σταθερό συνομιλητή του Αντ. Σαμαρά, θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί γέφυρα προς τον κ. Σαμαρά, πέρα από κίνηση τακτικής για την
κυριαρχία της ΝΔ στο Κέντρο.

Σε συνέδριο φοιτητών ο Αβραμόπουλος
Απτόητος και δραστήριος είναι ο πρώην κοινοτικός επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπου-

λος. Μπορεί να μη διεκδικεί για την ώρα την είσοδό του στη Βουλή,
αλλά είναι ιδιαίτερα δραστήριος στον δημόσιο λόγο. Μετά την
παρουσία του στο Regional Growth Conference με κύριο θέμα
τις γεωπολιτικές εξελίξεις, σειρά είχε το Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας, όπου μίλησε σε συνέδριο φοιτητών με θέμα τις πο-
λιτικές μετανάστευσης και ασύλου στην ΕΕ και την Ελλάδα
και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Μετανα-
στευτικό θα βρεθεί σε έξαρση το επόμενο διάστημα. 

Συνάντηση Δημητριάδη με Ξυπολυτά

Οι διπλωματικοί
χειρισμοί του Πατριάρχη

Η διπλωματία του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου έπιασε τόπο. Μετά την περιο-
δεία του στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική

Μακεδονία τού τέθηκε το ζήτη-
μα της Εκκλησίας των Σκο-

πίων. Για την ιστορία, το
Πατριαρχείο της Σερ-
βίας είχε δώσει Αυτο-
κεφαλία στους Σκο-

πιανούς και εκείνοι
ονόμασαν την εκκλησία

τους «Εκκλησία της Μακεδο-
νίας», ονομασία που ουδέποτε αναγνώρισε το
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Οικουμενικός
Πατριάρχης έκανε υπομονή, αξιοποίησε τις
πολύ καλές σχέσεις με την αμερικανική δι-
πλωματία και έτσι οι Σκοπιανοί, που επηρεά-
ζονται πλέον από τον αμερικανικό παράγοντα,
πήγαν στο Φανάρι τις μέρες της Πεντηκοστής
«γονατιστοί» και ζήτησαν την Αυτοκεφαλία
από τον φυσικό αρχηγό της Ορθοδοξίας. Το
αίτημά τους θα γίνει δεκτό, αλλά θα ονομα-
στούν «Εκκλησία της Αχρίδας».

Mε εγκύκλιο Μιλτιάδη...
οι Maiden στην Ελλάδα

Προ ημερών ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μέσω
σχετικής εγκυκλίου, έλαβε την απόφαση
απαλλαγής από την υποχρέωση χορήγησης

- θεώρησης Σένγκεν για ερ-
γασία όσον αφορά τους

πνευματικούς δημι-
ουργούς του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, τους
καλλιτεχνικούς συν-

τελεστές και το προσω-
πικό οπτικοακουστικών

έργων που τους συνοδεύει. Όπως
λέγεται, υπήρχε σημαντικός λόγος για αυτή
την απόφαση, καθώς μόνο έτσι θα μπορούσε
να πραγματοποιήσει συναυλία στις 16 Ιουλί-
ου ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα του
heavy metal, οι Βρετανοί Iron Maiden. 

Με ρωτούν ποιος θα είναι
επικεφαλής της Επιτρο-
πής Ψηφοδελτίων στον

ΣΥΡΙΖΑ... Δεν έχει αποφα-
σίσει ακόμη ο πρόεδρος Αλέ-

ξης Τσίπρας, αλλά σίγουρα θα είναι
μέσα η γραμματέας της ΚΟ Όλγα Γε-
ροβασίλη, η οποία πλέον είναι το al-
ter ego του προέδρου, ο «θείος»
Αλέκος Φλαμπουράρης και ο διευ-
θυντής του γραφείου του Μιχάλης
Καλογήρου. Δεν σας φτάνουν αυτοί;

Περιοδεία Νικήτα 
με Μαρινάκη 
και Κονταδάκη

Το πρωί της Τρίτης ο αντιπρόεδρος της
Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μαζί με τον
γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της
ΝΔ Παύλο Μαρινάκη και τον
γραμματέα Οργανωτι-
κού Στέλιο Κονταδά-
κη επισκέφτηκε το
4ο Δημοτικό Διαμέ-
ρισμα (Σεπόλια - Κο-
λωνός) του Δήμου
Αθηναίων. Βρέθηκαν
στα γραφεία της 4ης Δη-
μοτικής Κοινότητας,
στο 2ο Πυροσβεστι-
κό Σταθμό Αθήνας,
στην Κιβωτό του Κό-
σμου και στο Αστυνο-
μικό Τμήμα Κολωνού,
ενώ συναντήθηκαν και με
στελέχη της Δημοτικής
Τοπικής Οργάνωσης
της ΝΔ του 4ου Δη-
μοτικού Διαμερί-
σματος. Όπως έμαθα,
το θέμα που κυριάρχη-
σε στις συζητήσεις των
τριών ανδρών με τους πολίτες ήταν η
ασφάλεια και η εγκληματικότητα. 



Στο παρασκήνιο της πολιτικής επικαιρότη-
τας γίνονται δράσεις πολύ σημαντικές… Για
παράδειγμα, μαθαίνω ότι, στο πλαίσιο των
εθελοντικών δράσεων και επισκέψεων κοι-
νωνικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η ΟΝ-
ΝΕΔ, ο πρόεδρος της οργάνωσης Ορφέας Γε-
ωργίου επισκέφθηκε το Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας του Δήμου Μεγαρέων για τα εγκαί-
νια της νέας του βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη
εμπλουτίζεται με βιβλία ιστορικού και λογοτε-
χνικού περιεχομένου δωρεάς της Νέας Δημο-
κρατίας, ως μια συμβολική πράξη της έμπρα-
κτης στήριξής της στο Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα του σχολείου. Όπως έμαθα, στη δημι-
ουργία της βιβλιοθήκης κομβική ήταν η συμ-
βολή του υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου
Κώτσηρα. Αφήστε που ο νέος πρόεδρος της
ΟΝΝΕΔ ακολουθεί το δόγμα του προκατόχου
του Παύλου Μαρινάκη: «Να είμαστε κοντά
στην κοινωνία».

ΓΓκρίνιες στην...
Κουμουνδούρου 

Μαθαίνω ότι η
ομάδα του προ-
έδρου Αλέξη εί-
ναι σφόδρα δυ-
σαρεστημένη με
μια εκ των τομε-
αρχών του κόμ-
ματος, η οποία
είναι το τελευ-
ταίο διάστημα
ε ξ α φ α ν ι σ μ έ -
νη… Λάμπει διά
της απουσίας της και δεν κάμει καθόλου αντι-
πολίτευση επί του αντικειμένου της. Η συγκε-
κριμένη καλλίπυγος συριζαία ήταν από τις ευ-
νοημένες του «προεδρικού» συστήματος της
Κουμουνδούρου, από τα αγαπημένα παιδιά
που λέμε. Και τώρα έχει στεναχωρήσει πολύ
την ηγεσία… Αχ, βρε Κατερίνα…

Η είδηση είναι παλιά, αλλά φαίνεται να
έχει πάρει τον δρόμο της… Ο Παναγιώτης
Φασούλας είναι έτοιμος να κατέλθει στην
κεντρική πολιτική σκηνή και να είναι υπο-
ψήφιος με το νέο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Αν-
δρουλάκη. Είχαν γίνει σχετικές συζητή-
σεις και πριν από έναν μήνα και φαίνεται ότι
έχει κλειδώσει για την Α’ Πειραιά. Η υπο-
ψηφιότητα Φασούλα είναι μια εξέλιξη ιδι-
αίτερα σημαντική για τη Χαριλάου Τρικού-
πη. Για αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης εμ-
φανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο αυτό.
Θυμίζω ότι ο Παναγιώτης Φασούλας υπήρ-
ξε βουλευτής ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2000-
2006 και δήμαρχος Πειραιά την περίοδο
2007-2010. Μεσολάβησε ένα μεγάλο κενό
απουσίας του από την πολιτική και φαίνεται
ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη με-
γάλη επιστροφή του στο λιμάνι!

Πουλήθηκε έναντι 90 εκατ. δολαρίων το
πιο εντυπωσιακό ιστιοφόρο στον κόσμο,
το οποίο άνηκε στην ξανθιά «σιδηρά κυ-
ρία» Έλενα Αμβροσιάδου της Ikos Asset
Management Ltd, του επενδυτικού της
ομίλου του οποίου η αξία σήμερα εκτιμά-
ται ότι φτάνει τα 2,5 δισ. δολάρια! Γιατί
πούλησε το «Maltese Falcon» είναι άγνω-
στο… η ιστορία του, πάντως, είναι μεγάλη.
Το «Μaltese Falcon» έχει μήκος 88 μέτρα
και είναι από τα μεγαλύτερα του κόσμου.
Τα κατάρτια είναι φτιαγμένα από ανθρακο-
νήματα, διαθέτει τζακούζι, έξι καμπίνες
για δώδεκα καλεσμένους και πλήρωμα 19
ατόμων, ενώ έχει κερδίσει δεκάδες κύ-
πελλα σε διεθνείς αγώνες. Το μόνο που
έγινε γνωστό είναι ότι το πήρε ένας Ιταλός
δισεκατομμυριούχος… 

Το «Αττικόν», 
η δωρεά του 
τομογράφου και 
ο κ. Αποστολόπουλος

Σ
ας έχω πει ότι η στήλη βρίσκεται παντού
και μαθαίνει τα πάντα. Έμαθα, λοιπόν,
μια ιστορία με μια δωρεά που έγινε στο

«Αττικόν» νοσοκομείο και η οποία εδώ και έναν
χρόνο παραμένει αναξιοποίητη. Πριν από έναν
χρόνο, τον Μάρτιο του 2021, η ΕΥΔΑΠ έκανε
δωρεά έναν φορητό αξονικό τομογράφο Sam-
sung στο συγκεκριμένο δημόσιο νοσοκομείο,
στο οποίο διοικητής είναι ο κ. Σπύρος Αποστο-
λόπουλος. Ο υπερσύγχρονος τομογράφος πα-
ραδόθηκε στο ΠΓΝ «Αττικόν» τον Ιούλιο του

2021 και έκτοτε η τύχη του αγνοείται… Ερωτά-
ται, λοιπόν, ο κύριος διοικητής «γιατί δεν
μπαίνει σε λειτουργία ο τομογράφος εδώ και
ένα έτος; Γιατί δεν παραδίδεται σε χρήση προς
όφελος των πολιτών και των φορολογουμέ-
νων;». Είναι γραφειοκρατικό το πρόβλημα; Εί-
ναι ζήτημα έλλειψης προσωπικού; Κάποια
απάντηση πρέπει να υπάρχει και επιβάλλεται
να δοθεί. Διότι από το ρεπορτάζ ξέρουμε καλά
τις συζητήσεις που έχουν γίνει και μεταξύ του
διοικητή του νοσοκομείου και της εταιρείας,
όπως και μεταξύ του διοικητή και καθηγητή
της Νευροχειρουργικής. Θα έχει ενδιαφέρον
να δώσει μια απάντηση ο κ. Αποστολόπουλος,
εκτός και αν περιμένει να μάθει όλο το περι-
στατικό ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ή
να πάει ακόμα υψηλότερα η υπόθεση, στο Μέ-
γαρο Μαξίμου… Ας μη λησμονούμε ότι το κό-
στος του τομογράφου έφτασε το 1 εκατομμύ-
ριο ευρώ. Μιλάμε για μια δωρεά διόλου ευκα-
ταφρόνητη…

Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο
νέος πρέσβης των ΗΠΑ άκου-
σε με προσοχή όσα του είπε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά

τη συνάντησή τους έφυγε προ-
βληματισμένος… Βλέπετε, ο

πρόεδρος Αλέξης άρχισε τα παλιά περί επιφυλα-
κτικότητας με το ΝΑΤΟ, με τους Αμερικανούς
κ.λπ. Τα γνωστά επαναστατικά με τα οποία εξελέ-
γη πρωθυπουργός το 2015. Είπε στον κ. Τσούνη ότι
το κόμμα του λέει «όχι» στην ένταξη Φινλανδίας,
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ κατά τρόπο που να «βλάπτει τα
συμφέροντα της Ελλάδας» και «όταν έρθουμε
εμείς θα αλλάξουν τα πράγματα» και διάφορα άλ-
λα «λατινοαμερικάνικα»… 
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Κλείδωσε η...
υποψηφιότητα Φασούλα 

Ενενήντα εκατ. πήγε 
το «Γεράκι της Μάλτας»
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και ο Κώτσηρας
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Ετοιμάζει κινητοποιήσεις ο Θύμιος
Κινητοποιήσεις των ταξί στο Λεκανοπέδιο ετοιμάζει ο

Θύμιος Λυμπερόπουλος που επανέκαμψε πριν από
λίγες εβδομάδες στην προεδρία του Συνδικάτου
Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Το ΣΑΤΑ θεωρεί
πως μια αύξηση του κομίστρου, έπειτα από 13
χρόνια, δεν λύνει το πρόβλημα. Ζητά να προμη-
θεύονται καύσιμα σε χαμηλότερη τιμή τα ταξί,
καθώς χθες η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης
έφτασε τα 2,027 ευρώ το λίτρο. Από τον Ιανουάριο
μέχρι σήμερα κάθε ταξιτζής έχει πληρώσει 2.500
ευρώ περισσότερα από το αντίστοιχο περυσινό διάστη-
μα, υποστηρίζει το ΣΑΤΑ. «Αν μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν
υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη στα αιτήματά μας, τότε η επόμενη εβδομάδα θα είναι
η απαρχή ενός αγώνα που θα σταματήσει μόνο όταν εξασφαλιστεί η επαγγελματική
μας επιβίωση». Με άγριες διαθέσεις επανήλθε ο Θύμιος…

Ο Γιάννης Μασούτης συνεχίζει δυνατά και ελληνικά 
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Ο υφυπουργός 
και οι λογιστές
Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ λογιστών
και υφυπουργού της κυβέρνησης, η
οποία ευτυχώς αποσβέστηκε με τη συγ-
γνώμη του υφυπουργού. Συγκεκριμένα,
προ ημερών ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης πάνω
στην ένταση είχε πει σε κλειστή σύσκε-
ψη για τις επιδοτήσεις: «Τουλάχιστον οι
μισοί από εσάς θα πρέπει να απολύσετε
τους λογιστές σας ή τους συμβούλους
που πήρατε να σας κάνουν είτε επιστρε-
πτέα προκαταβολή είτε οτιδήποτε του
ΕΣΠΑ, να μην τους πληρώσετε ποτέ». Η
δήλωση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο,
προκάλεσε σάλο στον χώρο των λογι-
στών, οι οποίοι είπαν ότι δεν πρέπει να
στοχοποιούνται αυτοί που έβαλαν πλάτη
όσο λίγοι στην κρίση. Για να έρθει η συγ-
γνώμη του κ. Τσακίρη, ο οποίος με επι-
στολή του προς το Οικονομικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος λέει μεταξύ άλλων: «Δη-
λώνω απερίφραστα πως οι λογιστές-φο-
ροτεχνικοί και οι οικονομικοί σύμβουλοι
έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδοχι-
κών κρίσεων που έχει υποστεί η χώρα
μας συνδράμει τα μέγιστα, συμβάλλον-
τας καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουρ-
γία της πραγματικής οικονομίας… Λυ-
πάμαι για την άτυχη διατύπωση που έδω-
σε χώρο σε κάποιους να αποπειραθούν
να δυναμιτίσουν την άριστη μέχρι σήμε-
ρα συνεργασία και συνεννόησή μας και
ζητώ συγγνώμη από το σύνολο του κλά-
δου». Μαγκιά του, πάντως, που βρήκε το
σθένος να ζητήσει συγγνώμη. Λίγοι το
κάνουν…

Κυκλοφορεί στη δημοσιογραφική
πιάτσα ένα ρουσφέτι που ζητήθηκε
σε υπουργό της κυβέρνησης. Ρου-
σφέτι που έχει να κάνει με αποκατά-
σταση κτιρίων…. Μια και δυο ο
υπουργός απευθύνθηκε στον γενικό
γραμματέα του υπουργείου του, προ-
κειμένου να προχωρήσει το έργο, αλ-
λά «έφαγε πόρτα». Ο γενικός είπε
«όχι» και ο υπουργός έγινε… Τούρ-
κος. Ο γενικός, πάντως, είναι καλυμ-
μένος πολιτικά. Αυτά. Ας μην επε-
κταθώ… 

Τέλος ο «Γιάννης 
ο διπλός»

Ο «Γιάννης ο διπλός» μαθαίνω ότι τα
έσπασε με τους Άραβες και τους κελεμ-
πίες με τους οποίους είχε ανοίξει κάτι
δουλειές εντός και εκτός Ελλάδος. Τα
έσπασε ή τον… σπάσανε οι κελεμπίες, δεν
το πολυκατάλαβα, αλλά οι υποτιθέμενες
μεγάλες μπίζνες που θα έφερνε, πήγανε
μάλλον κουβά. Μην αρχίσετε τώρα τις
ερωτήσεις «ποιος είναι ο Γιάννης;» και
«γιατί τον λένε διπλό;». Η πιάτσα γνωρίζει,
καθότι ο Γιάννης, ενώ ήταν συριζαίος, τώ-
ρα τελευταία το έπαιζε και φιλελές, σε δι-
πλό ταμπλό δηλαδή.

Ο Γιώργος Σταμάτης και οι άστεγοι… 

Τ
ελικά, όταν κάνεις καλό και ειδικά
όταν βρίσκεσαι στην πολιτική, δύ-
σκολα θα κρυφτείς. Και ο λόγος εί-

ναι απλός: Λίγοι είναι αυτοί που οι πρά-
ξεις τους διαπνέονται από πραγματικό
αλτρουισμό. Ο γραμματέας του υπουργεί-
ου Εργασίας Γιώργος Σταμάτης είναι ένας
από αυτούς. Χαρακτηριστική είναι η
ανάρτηση του Λεωνίδα Κουρσούμη από
το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων:
«Εδώ και τρία χρόνια εκτός από την προ-
σπάθεια που κάνουμε -και σε αυτή είναι
οι φίλοι που μαζί εργαζόμαστε- έχω μο-
νίμως μια γκρίνια. Και η γκρίνια είναι πως
δεν είχαμε δει κανέναν από όλους τους
δημόσιους φορείς και τις οργανώσεις να
μας κάνουν έστω μια επίσκεψη, να μας ρωτήσουν: Τι κάνετε; Τι θέλετε; Μπορούμε
να κάνουμε κάτι για σας; Όταν όμως η αστεγία είναι λίγο πολύ ένα περίεργο και εν
πολλοίς γραφικό φαινόμενο -διότι έτσι το αντιμετωπίζουν- ήξερα πως έπρεπε μό-
νον στα πόδια μας να σταθούμε και να το παλέψουμε με απλούς αλλά έμπρακτους
τρόπους. 

Όμως ένας άνθρωπος -που βεβαίως έχει δημόσια θέση- στάθηκε από την πρώτη
στιγμή που μας επισκέφτηκε δίπλα μας εδώ και τρία χρόνια και σε κάθε δυσκολία
στα πρακτικά ζητήματα που υπήρχαν. Σήμερα οφείλω να το πω δημοσίως, διότι τρία
χρόνια παραμένει σιωπηλός για όσα μας έχει προσφέρει: είναι ο κύριος Γιώργος
Σταμάτης. Σημειώνω τη δημόσια θέση του: Γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων». 

Πριν από λίγες ημέρες η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ τιμήθηκε με το
βραβείο αύξησης της απασχόλησης. Γιατί; Διότι την τελευταία τετραε-
τία η εταιρεία έχει αυξήσει τις θέσεις εργασίας της κατά 3.500, ενώ μέ-
χρι το τέλος του έτους ο αριθμός των εργαζομένων της θα φτάνει τις
10.000, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που βραβεύτηκε φέτος για 11η
συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στα δέκα κορυφαία της Ελλάδας. 

Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας κ. Γιάννης Μασούτης, ο οποίος ευχαρίστησε για την κορυ-
φαία αυτή διάκριση και τόνισε ότι «η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ μόλις
έκανε ένα ακόμα μεγάλο βήμα ανάπτυξης, συμβάλλοντας κι άλλο στην
αύξηση της απασχόλησης», εννοώντας την πρόσφατη συνεργασία με

την οποία διευρύνει την παρουσία της η εταιρεία στην Κέρκυρα, σε νη-
σιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι
μια περίοδος που η Ελλάδα κινείται ανοδικά, με αποφασιστικότητα και
σχέδιο. Αυτή είναι και η δική μας αντίληψη για την ανάπτυξη της εται-
ρείας μας.

Τα σουπερμάρκετ Μασούτης ξεκίνησαν ως μια οικογενειακή επιχεί-
ρηση. Ήταν το όραμα του πατέρα μου Διαμαντή Μασούτη και είμαστε
όλοι περήφανοι που συνεχίζουμε πάνω στις ίδιες αξίες και στον δρόμο
που χάραξε. Προχωρούμε και αναπτυσσόμαστε ως μια ελληνική οικο-
γενειακή επιχείρηση και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

Έστειλε το μήνυμά του για όσους καταλαβαίνουν… 
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Ο
ι κεντρικές τράπεζες έχουν το ύψιστο καθή-
κον να προλαμβάνουν τον υψηλό πληθωρι-
σμό. Οφείλουν να κάνουν «τα πάντα» (το

γνωστό «whatever it takes» του Ντράγκι) για να τον
κρατήσουν υπό έλεγχο. Στην επιδίωξη αυτού του
καθήκοντός τους (δείτε περισσότερα στο «Κεντρι-
κές Τράπεζες» των Βλιάμου, Γκράβα, σειρά Μικρές
Εισαγωγές, εκδ. Παπαδόπουλος) η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα είναι παντελώς ανεξάρτητη. Η
ΕΚΤ δεν έχει πολλές επιλογές. Για να μειωθεί ο
πληθωρισμός πρέπει να μειωθεί η κυκλοφορία του
χρήματος, πρέπει δηλαδή να αυξηθεί το βασικό
επιτόκιο του ευρώ. Τελεία και παύλα. Επιπροσθέ-
τως, μετά το πρόγραμμα νομισματικών διευκολύν-
σεων που λάνσαρε η ΕΚΤ υπό τον Ντράγκι, πρέπει
να σταματήσει το «τζάμπα χρήμα» με το οποίο δι-
ευκολύνθηκαν τα κράτη μετά το 2015.

Με τις αποφάσεις της η ΕΚΤ επιδιώκει ακριβώς
αυτό. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Αν το κάνει γρή-
γορα, κινδυνεύει να «σπάσει» την οικονομία και
να προκαλέσει ύφεση. Μικρότερης ή μεγαλύτε-
ρης διάρκειας, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρις
ότου κερδηθεί η μάχη με τον πληθωρισμό, είναι
πιθανόν να αντιμετωπίσουμε στασιμοπληθωρι-
σμό. Η απειλή είναι πραγματική, αν και τελευταία
φορά εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’70. Μην
προτρέχουμε όμως σε βιαστικά συμπεράσματα.
Είχαμε τότε (ομοιότητα) την ξαφνική εκτόξευση
του πετρελαίου εξαιτίας πολεμικών γεγονότων:
της σύγκρουσης Ισραήλ - αραβικών κρατών και
της τελευταίας φάσης των πολεμικών επιχειρή-
σεων στο Βιετνάμ. Είχαμε και κάτι ακόμη: οι αγο-
ρές κεφαλαίων είχαν πλημμυρίσει από ευρωδο-
λάρια, αραβικών συμφερόντων, ενώ οι Ηνωμένες
Πολιτείες διένυαν τη μεγαλύτερη δική τους κρίση
μεταπολεμικώς.

Είχαμε και κάτι ακόμη. Τη μεγάλη υποτίμηση του
αμερικανικού νομίσματος (διαφορά) έναντι κυρίως

του γερμανικού μάρκου. Κατάσταση που οδήγησε
τον Νίξον, τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, να αποσυνδέσει
το δολάριο από τον χρυσό, με αποτέλεσμα να κα-
ταρρεύσει το μεταπολεμικό διεθνές νομισματικό
σύστημα του Μπρέτον Γουντς. Σήμερα το ευρώ
κρατά την Ευρώπη πραγματικά ενωμένη. 

Επιπλέον, το δολάριο δεν υποτιμάται, αλλά αντι-
θέτως (άλλη διαφορά) έχει κερδίσει σχεδόν 20 λε-
πτά έναντι του ευρώ. Αυτό βεβαίως είναι ένα ακό-
μη πρόβλημα για την κεντρική τράπεζα του ευρώ.
Αν και η υπεράσπιση της διεθνούς ισοτιμίας του
ευρωνομίσματος δεν περιλαμβάνεται στα βασικά
της καθήκοντα, κάθε υποτίμηση του ευρώ πυρο-
δοτεί τον πληθωρισμό. Συμπέρασμα: αν είμαστε
ειλικρινείς, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι η
κυρία Λαγκάρντ δεν πρέπει να αυξήσει τα επιτό-
κια. Πρέπει όμως να το κάνει σταδιακά, με ευελι-
ξία και ετοιμότητα προσαρμογής στις ανωμαλίες
που αναπόδραστα θα προκαλέσει η μετάβαση στη
νέα νομισματική ισορροπία.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα προσαρμοστεί ευκολό-
τερα από άλλα κράτη στη νέα αυτή κατάσταση. Για
δύο λόγους. Σημάδια σοβαρά δείχνουν ότι η οικο-
νομία μας εμφανίζει σημαντική ανθεκτικότητα.

Εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει τις μεταρρυθμί-
σεις, η οικονομία θα γίνει πιο ευπροσάρμοστη στις
ανωμαλίες. Αν οι επενδύσεις συνεχιστούν με τον
σημερινό ρυθμό, είναι πολύ πιθανό και να αποφύ-
γουμε τη χειμωνιάτικη ύφεση και να δούμε την
ίδια περίοδο μια αρχική εξάντληση των πληθωρι-
στικών πιέσεων. Παραμένει όμως σοβαρός κίνδυ-
νος η ύφεση να πέσει στις πλάτες των μεγάλων
κρατών (κυρίως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) και στη
συνέχεια να μεταφερθεί στην ευρωοικονομία και
την Ελλάδα. Είναι και για αυτό τον λόγο απαραίτητο
η ευρωζώνη να υιοθετήσει πιο γενναιόδωρα προ-
γράμματα δημοσιονομικής στήριξης των οικονο-
μιών και κοινωνιών της. Τα εμπόδια, πολιτικά κυ-
ρίως, παραμένουν ισχυρά. Δεν είναι, ας το ελπί-
σουμε, ανυπέρβλητα.

Αύξηση επιτοκίων χωρίς ύφεση;

του   
Μπάμπη 
Παπαδημητρίου 

Βουλευτής Β3
Νότιου Τομέα
Αθηνών με τη ΝΔ,
δημοσιογράφος

Η
παρακολούθηση πορνογραφίας είναι κάτι
που κάνουν πολλοί άνθρωποι, αλλά για το
οποίο οι περισσότεροι δεν μιλούν. Το να

το συζητήσετε με τη σχέση σας μπορεί να είναι μια
πρόκληση ανεξάρτητα από το πόσο καιρό είστε
μαζί, σίγουρα όμως μπορεί να επηρεάσει την ικα-
νοποίηση που νιώθετε στη σχέση αυτή.

Σε μονογαμικές σχέσεις
Εξαρτάται από τους καθιερωμένους κανόνες

μιας σχέσης. Αν το ζευγάρι έχει μια αμοιβαία συμ-
φωνία σχετικά με τη χρήση πορνό και ένας σύν-
τροφος ξεφεύγει από αυτούς τους περιορισμούς,
τότε το πορνό μπορεί να θεωρηθεί απάτη. Μερικά
ζευγάρια συζητούν για την παρακολούθηση πορ-
νό και συμφωνούν ότι κάθε άτομο μπορεί να το
κάνει μόνο του. Ή μπορεί να το παρακολουθήσουν
μαζί.

Ωστόσο, αν ένα ζευγάρι δεν έχει συζητήσει ποτέ

να παρακολουθήσει πορνό, μπορεί να οδηγήσει
σε πρόβλημα, καθώς το ένα άτομο μπορεί να υπο-
θέσει ότι το άλλο δεν το κάνει ποτέ. 

Σύμφωνα με έρευνες, περίπου τα τρία τέταρτα
των ανδρών και το ένα τρίτο των γυναικών σε μο-
νογαμικές σχέσεις παρακολουθούν πορνό μόνοι
τους.

Σε μη μονογαμικές σχέσεις
Η θέσπιση ορίων και κανόνων καθορίζει το πώς

θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε
μια σχέση, ανεξάρτητα από το πόσοι είναι αυτοί
που εμπλέκονται σε σχέση. Ένα μη μονογαμικό
ζευγάρι θα μπορούσε να έχει ανοιχτή συμφωνία
για την παρακολούθηση πορνό, είτε μόνο του είτε
με άλλους συντρόφους. 

Σε αυτή την περίπτωση, το να το κάνουν αυτό
δεν είναι απάτη. Αλλά όπως και στις μονογαμι-
κές σχέσεις, αν ένα ζευγάρι δεν το έχει συζητή-

σει, τότε ένα ή περισσότερα άτομα μπορεί να το
θεωρήσουν απάτη.

Μπορεί η παρακολούθηση πορνό 
να βελτιώνει τη συναισθηματική υγεία;

Η παρακολούθηση πορνό μαζί ως ζευγάρι μπορεί
να είναι μια υγιής, δεσμευτική εμπειρία που μπορεί
να φέρει ένα ζευγάρι πιο κοντά. Επιπλέον σημειώνει
ότι η παρακολούθηση πορνό μπορεί να είναι μέρος
της ρουτίνας αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας
ενός ατόμου. Όλα τα ζευγάρια χρειάζονται χώρο και
χρόνο μόνα τους και η παρακολούθηση πορνό μπο-
ρεί να είναι ένας τρόπος για να αποσυμπιεστεί κά-
ποιος. Όταν αφιερώνουμε χρόνο για αυτοφροντίδα,
έχουμε περισσότερη ενέργεια για τους άλλους. Το
πώς θα βρει ένα άτομο σε αυτή την κατάσταση χαλά-
ρωσης εξαρτάται από εκείνο και δεν υπάρχει τίποτα
κακό σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας άλ-
λος δεν θα πληγωθεί από τη διαδικασία.

H παρακολούθηση πορνό σημαίνει ότι απατάς τον σύντροφό σου;

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki



Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε 
την πατριωτική Αριστερά

Φ
αίνεται ότι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ του
Αλέξη Τσίπρα απέχει παρα-
σάγγας από το ρηθέν της Αρι-
στεράς «το Αιγαίο ανήκει στα

ψάρια του». Τώρα οι καιροί έχουν αλλάξει
και ως πρόεδρος κόμματος εξουσίας -
αξιοποιώντας την κυβερνητική θητεία- ο
Τσίπρας ξέρει πως η θέση για τα Ελληνο-
τουρκικά και γενικότερα για τα θέματα της
εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι κα-
θαρή και να ακούγεται.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το πολιτικό
μοτίβο Κοτζιά -της οπτικής της πατριωτι-
κής Αριστεράς- κερδίζει ολοένα μεγαλύ-
τερο κοινό κυρίως από τον χώρο του Κέν-
τρου, εκεί δηλαδή όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει
μάχη για να πάρει μαζί του όσους περισ-
σότερους μπορεί από αυτούς που λοξο-
κοιτούν τον Ανδρουλάκη. Για τους παρα-
πάνω λόγους η αξιωματική αντιπολίτευση
έβγαλε μπροστά τη Θεοδώρα Τζάκρη, τη
βουλευτή του Νομού Πέλλας, πρώην ΠΑ-
ΣΟΚ του Ανδρέα και πρώην υφυπουργό
Βιομηχανίας από το 2015 έως το 2017 με
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, η κυρία Τζάκρη κατά την πρώ-
τη μέρα των εργασιών της Υποεπιτροπής
της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβου-

λευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ για τη Με-
σόγειο και τη Μέση Ανατολή, που συνε-
δριάζει από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου στην
Κωνσταντινούπολη, παρενέβη κατά τη συ-
ζήτηση του ειδικού θέματος της Ενεργει-
ακής Πολιτικής της Τουρκίας με κύριο
ομιλητή τον υπουργό Ενέργειας και Φυσι-
κών Πόρων Φατίχ Ντονμέζ, ο οποίος προ-
κάλεσε την ελληνική αντιπροσωπεία κά-
νοντας λόγο «για το αμφισβητούμενο με-
ταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας θέμα
των νησιών».

«Οι κατηγορίες για δήθεν υποχρέωση
αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών
νησιών είναι απαράδεκτες, ειδικά όταν
προέρχονται από μια χώρα που απειλεί
ενεργά τα ελληνικά νησιά με παραβιά-
σεις κάθε μέρα. Τη στιγμή που στα παρά-
λια της Τουρκίας υπάρχει η 4η στρατιά
του Αιγαίου, η οποία διαθέτει και αποβα-
τικό στόλο και εκτελεί κάθε χρόνο ασκή-
σεις στα παράλια της Τουρκίας (η γνωστή
σε όλους “Efes”), αντιλαμβανόμαστε όλοι
μας ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοι-
μασμένη για κάθε πιθανό σενάριο νόμι-
μης άμυνας στη βάση του άρθρου 51 του
ΟΗΕ. Επιπλέον, είναι απολύτως απαρά-
δεκτο η Τουρκία να απειλεί την Ελλάδα

ότι σε αυτή την εξωφρενική βάση θα θέ-
σει θέμα κυριαρχίας νησιών. Υποστηρί-
ζουμε τις διερευνητικές συνομιλίες για
τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικο-
νομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας
με την προοπτική να προσφύγουμε στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όμως, εί-
ναι απαράδεκτο οι συνομιλίες να λαμβά-
νουν χώρα υπό τις απειλές και τις παρα-
βιάσεις από την Τουρκία τής εδαφικής
μας ακεραιότητας και των κυριαρχικών
μας δικαιωμάτων», τόνισε η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλιστα πήρε συγ-
χαρητήρια για τη στάση της -μαζί με εκεί-
νη των υπολοίπων της αντιπροσωπείας-
από την πρώην υπουργό Εξωτερικών
Ντόρα Μπακογιάννη.

Ομολογουμένως η προώθηση του πα-
τριωτισμού και κερδίζει στο πεδίο και
φέρνει πιο κοντά τον Έλληνα ψηφοφόρο.
Ιδίως αν αυτός ανήκει στη μεσαία τάξη…

Στην Κουμουνδούρου 
αίφνης ξέχασαν ότι «το Αιγαίο

ανήκει στα ψάρια του»

ΣΣκληρή απάντηση
Άδωνι στον Λιανό:
«Δεν εκβιαζόμαστε»

Ξεκάθαρη ήταν η θέση του Άδωνι Γε-
ωργιάδη στις ενστάσεις που προέβαλε
διά επιστολής του στην Επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας ο πρόεδρος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού Ι. Λιανός για
τη Χαρίκλεια Νικολοπούλου, η οποία
τοποθετήθηκε στη θέση της αντιπρο-
έδρου της Ανεξάρτητης Αρχής.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εκβια-
στεί από οποιονδήποτε πρόεδρο», είπε
ο υπουργός σχολιάζοντας την επιστολή
που έστειλε ο κ. Λιανός τα μεσάνυχτα
της προηγούμενης μέρας στο προ-
εδρείο της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής, εξηγώντας ότι αυτή κινείται στα
«όρια των θεσμών», καθώς ο νομοθέ-
της δεν έχει προβλέψει ο εκάστοτε πρό-
εδρος να συναποφασίζει με την πολιτι-
κή ηγεσία για το πρόσωπο του αντιπρο-
έδρου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε
την έντονη δυσαρέσκειά του για τη στά-
ση του προέδρου της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού, καταλογίζοντάς του «απαρά-
δεκτη» και «αντιθεσμική» κίνηση.

Αναφορικά με την κυρία Νικολοπού-
λου, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε
ότι θητεύει στην Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού τα τελευταία χρόνια και κανείς
από τους προηγούμενους προέδρους
δεν είχε εκφράσει προβληματισμό για
την επαγγελματική της επάρκεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε διά του Παύλου
Πολάκη, δημοσιεύοντας την επιστολή
Λιανού, στην οποία αφήνονται υπόνοιες
ότι η Χαρ. Νικολοπούλου, έως τώρα δι-
ευθύντρια της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού, καθυστερεί υποθέσεις έρευνας
που αφορούν κυρίως τις τράπεζες. Ο
Παύλος Πολάκης έμεινε κυρίως στην
επιστολή, χωρίς να συνεισφέρει με άλ-
λα επιχειρήματα στην ακαταλληλότητα
της υποψήφιας αντιπροέδρου.

Τελικά η πρόταση για την κυρία Νι-
κολοπούλου έγινε αποδεκτή κατά
πλειοψηφία στην ψηφοφορία που
ακολούθησε στην Επιτροπή Θεσμών,
με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να δια-
φωνούν και το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 να
ψηφίζει «παρών».
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Α
θήνα και Παρίσι εμβαθύνουν
διαρκώς τη στρατηγική συνεργα-
σία τους, επιβεβαιώνοντας το
άριστο επίπεδο των διμερών σχέ-

σεων. Εκτός από τα σημαντικά εξοπλιστικά
προγράμματα, τα 24 Rafale, τις 3+1 φρεγά-
τες FDI Belharra και ενδεχομένως τις νέες
κορβέτες του ελληνικού στόλου, οι δύο χώ-
ρες κάνουν σημαντικά βήματα στον τομέα
της άμυνας, ενώ διαρκώς εμπλουτίζουν τον
«χάρτη» των κοινών τους δραστηριοτήτων
με ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις και προ-
γράμματα που αγγίζουν ακόμη και τον τομέα
του Διαστήματος.

Το 2021 σίγουρα αποτέλεσε χρονιά-ορό-
σημο για τις ελληνογαλλικές σχέσεις μετά
την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των
κυβερνήσεων Ελλάδας - Γαλλίας για την εγ-
καθίδρυση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης
για τη συνεργασία στην Άμυνα και την
Ασφάλεια. Ακολούθησαν η εξειδίκευση και
η αποτύπωση των κοινών δράσεων σε ένα
κείμενο που επικυρώθηκε κατά τη διάρκεια
της επίσημης συνάντησης στην Αθήνα τού
αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου
Φλώρου, με τον Γάλλο ομόλογό του, στρατη-
γό Τιερί Μπουκάρντ, γνωστό ως «Κείμενο
Κατευθυντήριων Οδηγιών».

Πρόκειται για ένα «εγχειρίδιο» που δίνει
τον τόνο του βαθμού συνεργασίας μεταξύ
των ελληνικών και των γαλλικών Ενόπλων
Δυνάμεων και προβλέπει ακόμη στενότερη
συνεργασία στο μέλλον. Οι τομείς κοινών
δράσεων είναι πολυεπίπεδοι και καλύπτουν
ένα πολύ σημαντικό φάσμα στρατιωτικών
δραστηριοτήτων. Το πλέγμα της στρατηγικής
συμπόρευσης περιλαμβάνει τους τομείς των
επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, του Δια-
στήματος, των πληροφοριών, της κυβερνοά-
μυνας, των ειδικών επιχειρήσεων, του χερ-
σαίου, ναυτικού και αεροπορικού τομέα και
του αθλητισμού. Οι δράσεις που αναλαμβά-
νονται από κοινού με τις Ένοπλες Δυνάμεις
της Γαλλίας ξεπερνούν τις 200 έως το 2025.
Οι αριθμοί πράγματι ζαλίζουν αν σκεφτεί
κάποιος ότι μόνο για το 2022 έχουν προβλε-
φθεί 108 διακριτές δράσεις.

Ανάμεσα σε αυτές τις δράσεις ξεχωρίζει η
πληθώρα κοινών ασκήσεων που θα διεξαχ-
θούν τόσο σε ελληνικό όσο και σε γαλλικό
έδαφος, οι αναβαθμισμένες ευκαιρίες για

συνεκπαίδευση και οι δυνατότητες ανταλ-
λαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των Ενόπλων
Δυνάμεων των δύο χωρών. Ξεχωριστή και-
νοτομία αποτελεί η επέκταση των κοινών
δράσεων για πρώτη φορά και σε τομείς τε-
χνολογικής αιχμής, όπως είναι το Διάστημα,
η κυβερνοάμυνα και οι πληροφορίες.

Στον τομέα του Διαστήματος η συνεργα-
σία εστιάζεται στην ανταλλαγή επισκέψεων
μεταξύ της νέας Διεύθυνσης Διαστήματος
του ΓΕΕΘΑ και της Γαλλικής Διοίκησης Δια-
στήματος, στη συμμετοχή και σχεδίαση κοι-
νών ασκήσεων και στην εκπαίδευση στελε-
χών σε εξειδικευμένα προγράμματα δια-
στημικής τεχνολογίας. Σημαντικές πρωτο-
βουλίες περιλαμβάνονται και στον τομέα
των πληροφοριών, όπου προωθείται η ενί-
σχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με τη
Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών της
Γαλλίας (DRM), καθώς και της τεχνογνωσίας
μεταξύ των αναλυτών πληροφοριών για πε-
ριοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η
Ανατολική Μεσόγειος και τα Βαλκάνια. Στον
τομέα της κυβερνοάμυνας επίσης προβλέ-
πεται στενότερη συνεργασία και υιοθέτηση
κοινού διαύλου επικοινωνίας για τη διαχεί-
ριση και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων.

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, έχει συμ-
φωνηθεί η ανταλλαγή επισκέψεων σπουδα-
στών των παραγωγικών σχολών και από τις

δύο χώρες, όπως και η φοίτηση Γάλλων
Αξιωματικών στην Ανώτατη Διακλαδική
Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής
Άμυνας. Επιπλέον, προωθείται και η από
κοινού εκπόνηση διατριβών αμοιβαίου εν-
διαφέροντος με θέματα όπως η Κοινή Πολι-
τική Ασφάλειας και Άμυνας στο πλαίσιο της
ΕΕ, η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας
της Ευρώπης και η ανάπτυξη ευρωπαϊκού
μηχανισμού άμυνας και ασφάλειας.

Σημαντικά αναβαθμισμένη είναι βεβαίως
και η συνεργασία των αεροναυτικών δυνά-
μεων των δύο χωρών, όπως και των χερσαί-
ων δυνάμεων. Ειδικότερα, προβλέπεται η
σύσταση Ομάδων Εργασίας με σκοπό τη
διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της διαλει-
τουργικότητας των επιχειρησιακών συστη-
μάτων των δύο χωρών και την εξεύρεση
τρόπων συνεργασίας στο σύγχρονο πεδίο
μάχης.

Το ιδιαίτερα πυκνό πλέγμα δραστηριοτή-
των που έχει συμφωνηθεί έως το 2025 σί-
γουρα αποτελεί την πρόγευση μιας στενότε-
ρης και πιο παραγωγικής συνεργασίας των
Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών με στό-
χο τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθε-
ρότητας στην περιοχή του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου αλλά και πέραν αυ-
τής, σε περιοχές ελληνικού και γαλλικού εν-
διαφέροντος…

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι δράσεις που
αναλαμβάνονται από κοινού
με τις Ένοπλες Δυνάμεις 
της Γαλλίας ξεπερνούν 
τις 200 έως το 2025

Ενισχύεται η αμυντική συνεργασία με το Παρίσι



Εξαφάνιση Ναβάλνι: Οι Ρώσοι λένε πως ο πολέμιος του Πούτιν άλλαξε φυλακή
Στο τελευταίο επεισόδιο του θρίλερ με την εξαφάνιση του κρατού-

μενου ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, το κρατι-
κό πρακτορείο TASS ανακοίνωσε χθες τη μεταφορά του σε φυλακή
υψίστης ασφαλείας στο Μελέχοβο, 250 χλμ. ανατολικά της Μόσχας.
Ωστόσο, η ομάδα του 46χρονου πολέμιου του Πούτιν δήλωσε ότι δεν
έχει λάβει επίσημη επιβεβαίωση για τη μεταγωγή του.

Ο Ναβάλνι συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2021 κατά την οικειοθε-
λή επιστροφή του από τη Γερμανία, όπου ανάρρωνε από δηλητη-
ρίαση από νευροτοξικό παράγοντα, επίθεση για την οποία κατηγο-
ρεί το Κρεμλίνο.

Τον Μάρτιο ο Ναβάλνι καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκιση

για απάτη και περιφρόνηση του δικαστηρίου, κατηγορίες τις οποίες
χαρακτήρισε «πολιτικά υποκινούμενες». 

Μόλις τον περασμένο μήνα κατακεραύνωσε μέσα από τη φυλακή
τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τον «παρά-
φρονα», επειδή «ξεκίνησε έναν ηλίθιο πόλεμο, στον οποίο σφαγιά-
ζονται αθώοι Ουκρανοί και Ρώσοι».

Τη Δευτέρα, όταν ο δικηγόρος του Ναβάλνι έφτασε στη Σωφρονιστική
Αποικία Νο.2, μια φυλακή που βρίσκεται στο Ποκρόφ, 119 χλμ. ανατολι-
κά της Μόσχας, του είπαν: «Δεν υπάρχει εδώ τέτοιος κρατούμενος». 

«Είναι μόνος του, αντιμέτωπος με το σύστημα που προσπάθησε να
τον σκοτώσει», δηλώνουν τώρα οι σύμμαχοί του.

Ο
ουκρανικός στρατός υφίσταται
«οδυνηρές απώλειες» στις
μάχες με τους Ρώσους ει-
σβολείς τόσο στο Σεβερον-

τονέτσκ όσο και στο Χάρκοβο, στα
ανατολικά της χώρας, παραδέχθηκε ο
πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, εκλιπαρώντας για επείγουσα
αποστολή βαρέων όπλων από τη Δύση. 

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έχει παραλά-
βει μόνο το 10% των όπλων που ζητά από
τους δυτικούς εταίρους, ώστε να αντιμε-
τωπίσει επί του πεδίου τον υπέρτερο ρω-
σικό στρατό.

Ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δή-
λωσε χθες ότι χώρες της Συμμαχίας θα
προμηθεύσουν με σύγχρονα βαρέα όπλα
την Ουκρανία, «αλλά αυτό θα απαιτήσει
χρόνο», διότι θα πρέπει να προηγηθεί εκ-
παίδευση των Ουκρανών στρατιωτικών στη
χρήση τους.

«Η μετάβαση από το στρατιωτικό υλικό
της σοβιετικής περιόδου στο σύγχρονο
υλικό του ΝΑΤΟ θα είναι δύσκολη και απαι-
τητική», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Ρωσικά πολεμικά στο Ιόνιο
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής

εφημερίδας «La Repubblica», ρωσικά πο-
λεμικά πλοία εμφανίστηκαν μεταξύ Ιονίου
και Τάραντα. «Τα ρωσικά σκάφη αφήνουν
τη βάση τους στην Ταρτούς της Συρίας και
βγαίνουν στη Μεσόγειο, όπου πλέουν και
αμερικανικά αεροπλανοφόρα όπως το
“Τρούμαν” -στην πραγματικότητα, η Μεσό-
γειος έγινε το δεύτερο μέτωπο της σύγ-
κρουσης στην Ουκρανία», γράφει η εφη-
μερίδα, τονίζοντας ότι «στα ανοιχτά της
Απουλίας πλέει το ρωσικό καταδρομικό

“Varyag”, αδελφό πλοίο του “Moskva”, της
ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου που βυθί-
στηκε στον Εύξεινο Πόντο τον Απρίλιο από
ουκρανικούς πυραύλους».

Η ιταλική εφημερίδα τονίζει ότι η ναυτι-
κή παρουσία των Ρώσων στη Μεσόγειο
«έχει στόχο να αμφισβητήσει τη Δύση»,
κρίνοντας από συγκεκριμένα γεγονότα:
«Παντού στον κόσμο, από τη Βαλτική μέχρι
τον Ειρηνικό Ωκεανό, υποβρύχια και φρε-
γάτες βγήκαν στα διεθνή ύδατα για να δεί-
ξουν στον κόσμο τη ρωσική βούληση να
συνεχίσει την αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ».

Το «Varyag» φέρεται να έπλευσε προς
την Απουλία προερχόμενο από το Ιόνιο Πέ-
λαγος, συνοδευόμενο από το ρωσικό αντι-
τορπιλικό «Ναύαρχος Τρίμπουτς», που του
παρείχε «αντιαεροπορική και ανθυποβρυ-
χιακή προστασία».

Το ρωσικό πλοίο καταγράφηκε σε δορυ-
φορικές φωτογραφίες προ ημερών, σε
απόσταση 200 μιλίων από τον Τάραντα,
όπου ελλιμενίζεται ο ιταλικός Στόλος. Το

ιταλικό μέσο ανάλυσης στρατιωτικών δε-
δομένων ItaMilRadar θεωρεί ότι το «Va-
ryag» ενδέχεται να είναι ο λόγος για τον
οποίο ένα νατοϊκό αεροσκάφος RCAF Loc-
kheed CP-140, με αποστολή τη θαλάσσια
επιτήρηση, έκανε ασυνήθιστες κυκλικές
πτήσεις πάνω από το Ιόνιο, στα δυτικά της
Ζακύνθου.

Υπενθύμισε ότι σε αυτά τα νερά θα πλεύ-
σει ξανά το αεροπλανοφόρο «Τρούμαν»,
που βρίσκεται και αυτό στο Ιόνιο. Για το
«Varyag» παρατήρησε ότι έχει ανατολική
πορεία, προς την Κρήτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος
παραδέχτηκε πως 
υπήρξαν πολλά θύματα 
στο Σεβεροντονέτσκ και 
το Χάρκοβο από τους Ρώσους 

ΤΤριετής συμφωνία
από Ισραήλ - ΕΕ
για εξαγωγές 
φυσικού αερίου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπα-
θεί να περιορίσει την εξάρτησή
της από τη ρωσική ενέργεια και
έτσι χθες στο Κάιρο Ισραήλ και
Κομισιόν υπέγραψαν τριετή
συμφωνία για εξαγωγές φυσι-
κού αερίου.
Το ισραηλινό αέριο θα αποστέλ-
λεται για να υγροποιηθεί σε
σταθμούς στην Αίγυπτο, και στη
συνέχεια θα μεταφέρεται με
τάνκερ προς την Ευρώπη.
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία
να αυξάνει την πίεση στην Ευ-
ρώπη για διαφοροποίηση των
πηγών ενέργειας, έχουν εντα-
θεί οι διαβουλεύσεις στο τρίγω-
νο Ισραήλ, Αιγύπτου και ΕΕ
προς εξεύρεση τρόπων συνερ-
γασίας για εξαγωγές των πλεο-
νασμάτων φυσικού αερίου της
Ανατολικής Μεσογείου προς
την Ευρώπη.
Την πιθανότητα να δημιουργή-
σουν από κοινού υποθαλάσσιο
αγωγό φυσικού αερίου εξετά-
ζουν από τον Φεβρουάριο η Αί-
γυπτος και το Ισραήλ, με στόχο
ένα μερίδιο στην αγορά της Ευ-
ρώπης. Ο υπό μελέτη αγωγός θα
μπορούσε να συνδέσει το τερά-
στιο ισραηλινό κοίτασμα «Λε-
βιάθαν» με τις αιγυπτιακές εγ-
καταστάσεις υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG).
Σήμερα, το Ισραήλ εξάγει στην
Αίγυπτο περίπου 7 δισ. κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου ετησίως,
μέσω του αγωγού στη Χερσόνη-
σο του Σινά.
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Ζελένσκι: Ο στρατός μας
είχε οδυνηρές απώλειες
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Ο
ι ιστολογικές και οι τοξικολογι-
κές εξετάσεις αναμένεται να ρί-
ξουν φως στα ακριβή αίτια θανά-
του της 21χρονης φοιτήτριας των

ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, η οποία έφυγε από τη
ζωή εξαιτίας ανακοπής καρδιάς, ενώ προ-
πονούνταν σε γήπεδο του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης. 

Η αθλήτρια του στίβου στις κούρσες των
100 και 200 μέτρων προχθές το απόγευμα
είχε πάει στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
εκπαιδευτικού ιδρύματος, προκειμένου να
επιδοθεί για ακόμα μία φορά σε δεκάδες
σπριντ. Παρά την ισχυρή νεροποντή η Γε-
ωργία δεν φαίνεται να σταμάτησε και συνέ-
χισε να τρέχει. Λίγη ώρα αργότερα ένα άτο-
μο το οποίο βρέθηκε στο γήπεδο είδε τη νε-
αρή κοπέλα πεσμένη στο ταρτάν. Αμέσως
ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ γιατρός που
βρισκόταν στις αθλητικές εγκαταστάσεις
τής έκανε ΚΑΡΠΑ. Η νεαρή αθλήτρια μετα-
φέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θράκης,
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Θλίψη και πόνος στον Πλατανιά Χανίων
Τη νεκροψία-νεκροτομή της τριτοετούς

φοιτήτριας έκανε ο ιατροδικαστής Νίκος
Κηφνίδης, ο οποίος απεφάνθη ότι η κοπέλα
έφυγε από τη ζωή εξαιτίας «ανακοπής
καρδίας, αγνώστου δικαιολογίας». Έτσι,
στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον οι τοξι-
κολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, προ-
κειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια
θανάτου της. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν
ιστοτεμάχια, βιολογικά υγρά, ούρα και αί-
μα, ενώ η κοπέλα δεν φαίνεται να είχε κά-
ποιο πρόβλημα υγείας. Η ώρα θανάτου
υπολογίζεται μεταξύ 6 με 7 το απόγευμα
της Τρίτης. 

Οι γονείς της 21χρονης κοπέλας που μέ-
νουν στον Πλατανιά των Χανίων έφτασαν

χθες το πρωί στη Θράκη για να παραλάβουν
τη σορό της κόρης τους, ενώ στην περιοχή
όπου μεγάλωσε η Γεωργία επικρατεί θλίψη
και πόνος. Όλοι μιλούν για μια κοπέλα που
αγαπούσε τον αθλητισμό, ενώ οι βιοπαλαι-
στές γονείς της προσπαθούσαν ώστε τόσο
στη Γεωργία όσο και στην αδερφή της να
μην τους λείψει τίποτα. 

Για το τραγικό περιστατικό που συγκλό-
νισε την τοπική κοινωνία, η διοίκηση των
ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης εξέδωσε ανακοίνωση με την
οποία αποχαιρετά την 21χρονη κοπέλα. «Η
Γεωργία Σολανάκη σπούδαζε στο 3ο έτος
του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής με ειδικότητα τον
κλασικό αθλητισμό και πραγματοποιώντας
την καθιερωμένη προπόνησή της, για
άγνωστο λόγο έχασε τις αισθήσεις της και
όταν μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νο-

σοκομείο Κομοτηνής διαπιστώθηκε ο θά-
νατός της. Καλό σου ταξίδι, Γεωργία… Δεν
υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τη
θλίψη και αυτόν τον βουβό πόνο που νιώ-
θουμε όλοι στην καρδιά μας… Καλό Παρά-
δεισο να έχεις…». 

Συγκλονισμένη η τοπική 
κοινωνία από τον θάνατο
21χρονης φοιτήτριας 
των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, 
που έπαθε ανακοπή κατά 
τη διάρκεια της προπόνησής
της στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης

Ιστολογικές, τοξικολογικές
δίνουν τις απαντήσεις…

Στις 6 Ιουλίου θα συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό
της Χρυσής Αυγής, η οποία διακόπηκε χθες ύστερα από
τηλεφώνημα για βόμβα. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της δευτεροβάθ-
μιας εκδίκασης της υπόθεσης στο Πενταμελές Εφετείο
Κακουργημάτων υπήρξαν αλλεπάλληλα αιτήματα για
αναστολή εκτέλεσης των ποινών που είχαν επιβληθεί
πρωτοδίκως σε κατηγορούμενους. Ο Γιάννης Λαγός, ο
Ελπιδοφόρος Καλαρίτης, ο Γιώργος Σταμπέλος και ο Ανα-

στάσιος Πανταζής ζήτησαν την αποφυλάκισή τους, υπο-
στηρίζοντας ότι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους έχουν
υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. 

Μάλιστα, ο Γιάννης Λαγός, που δήλωσε κατά την εκφώ-
νηση των ονομάτων των κατηγορουμένων «πολιτικός
κρατούμενος» και έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 13
χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνω-
σης, ανέφερε στην έδρα του δικαστηρίου ότι επιθυμεί να
του δοθεί η δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά του ως

ευρωβουλευτής ενώ ανέφερε ότι οι συνεργάτες του σε
Ελλάδα και Βέλγιο έχουν υποστεί τεράστια ζημιά. Ο ει-
σαγγελέας ζήτησε να μη γίνει δεκτό κανένα αίτημα για
αναστολή εκτέλεσης ποινής και το δικαστήριο επιφυλάχ-
θηκε να εκδώσει την απόφασή του. 

Στην επόμενη συνεδρίαση το δικαστήριο αναμένεται να
αποφασίσει για τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων
για τους κατηγορούμενους αλλά και για το αίτημα αναβο-
λής που έχει καταθέσει ο Νίκος Μιχαλολιάκος.

Τηλεφώνημα για βόμβα διέκοψε τη δίκη της Χρυσής Αυγής - 4 μέλη της ζήτησαν να αποφυλακιστούν

Μάνδρα: Σήμερα
«κληρώνει» για 
τους είκοσι έναν
κατηγορουμένους

Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια
μετά τη φονική πλημμύρα της
15ης Νοεμβρίου του 2017 στη
Μάνδρα Αττικής, που είχε σαν
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή
τους 25 άτομα, σήμερα το Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Αθηνών
αναμένεται να εκδώσει την από-
φασή του για τους 21 κατηγορου-
μένους. 

Στο εδώλιο του κατηγορουμέ-
νου έχουν καθίσει μεταξύ άλλων
η τότε περιφερειάρχης Αττικής
Ρένα Δούρου, οι δήμαρχοι Μάν-
δρας, Ελευσίνας και Μεγαρέων,
ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης,
υπάλληλοι τεχνικών υπηρεσιών
αλλά και του δασαρχείου Αιγά-
λεω και Πολεοδομιών. Οι κατη-
γορούμενοι ανά περίπτωση αντι-
μετωπίζουν τα αδικήματα της
πρόκλησης πλημμύρας από αμέ-
λεια, της ανθρωποκτονίας από
αμέλεια κατά συρροή, των σω-
ματικών βλαβών και παραβίασης
κανόνων οικοδόμησης. Ο εισαγ-
γελέας στα μέσα Μαρτίου είχε
προτείνει την ενοχή όλων των
κατηγορουμένων, ενώ στην αγό-
ρευσή του, που είχε κρατήσει
πάνω από πέντε ώρες, είχε χαρα-
κτηρίσει την τραγωδία ως προ-
αναγγελία ενός εγκλήματος. 



Ε
ντονους φόβους ότι θα χυθεί κι
άλλο αίμα στο χωριό Αργουλιό
του Δήμου Μυλοποτάμου εκ-
φράζουν άνθρωποι που γνωρί-

ζουν σε βάθος τους «άγραφους νόμους»
της Κρήτης. Φόβοι που ενισχύονται από
τις δηλώσεις -ακόμη και δημόσια- συγγε-
νών του 22χρονου Κώστα Χ. που έπεσε νε-
κρός από τις σφαίρες ενός 44χρονου συγ-
χωριανού του, το μεσημέρι της Κυριακής
(12/6), έξω από το σπίτι της αδερφής του.

Ενόψει, μάλιστα, της απολογίας του
44χρονου στον ανακριτή την Παρασκευή,
η Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου ανα-
μένεται να κινητοποιήσει πολύ μεγάλες
δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι δεν θα υπάρξει κάποια πράξη αντεκδί-
κησης στα δικαστήρια. Ο καθ’ ομολογίαν
δράστης αναμένεται να υποστηρίξει ό,τι
είπε και προανακριτικά, ότι δηλαδή προ-

κλήθηκε αρκετές φορές το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα από τον
Κώστα Χ. και ότι το μεσημέρι της
Κυριακής (12/6) -λίγες ώρες μετά
το μνημόσυνο του πατέρα του- δεν
άντεξε, θόλωσε και τον πυροβόλη-
σε χωρίς να καταλαβαίνει τι κάνει.
«Δεν σεβάστηκε ούτε τη μνήμη του
πατέρα μου. Ξεπέρασε κάθε όριο»,
είχε αναφέρει προανακριτικά ο
44χρονος στους αστυνομικούς της
Ασφάλειας Ρεθύμνου, στους οποί-
ους παρέδωσε και το περίστροφο με το
οποίο έκοψε το νήμα της ζωής του νεαρού
συγχωριανού του. 

«Είναι η τελευταία μέρα…»
Την ίδια ώρα, ο αδερφός του αδικοχαμέ-

νου 22χρονου -βυθισμένος κι αυτός στη
θλίψη και την οδύνη- δηλώνει: «Δέκα χρό-
νια τους παλεύω. Θα μπουν εκεί που είναι
ο αδερφός μου. Απαιτώ από τον ίδιο τον
δολοφόνο να βγει και να πει τον λόγο. Δεν
μπορώ να καταλάβω. Προσπαθώ. Δεν
μπορώ να καταλάβω…». Για τον ίδιο άλλα-
ξαν τα πάντα μετά τη δολοφονία του αδερ-
φού του: «Δεν ξημερώνει ξανά καλή μέρα

για μένα. Θα έρ-
θουν στο χωριό
και; Τι θα πούμε;
Καλημέρα; Σή-

μερα (σ.σ. την ημέρα της κηδείας) για μένα
είναι η τελευταία μέρα». Στο ίδιο μήκος
κύματος και η μητέρα του Κώστα Χ., ζητά
από την οικογένεια του δράστη: «Να φύ-
γουν από εδώ γιατί θα έχουμε κι άλλα. 

Πριν από εννέα χρόνια είχαν πυροβολή-
σει τον μεγάλο μου γιο, αλλά τη γλίτωσε.
Και τώρα με τρεις σφαίρες στείλανε τον μι-
κρό στον τάφο». 

Στο χωριό Αργουλιό η αστυνομική πα-
ρουσία είναι εμφανής και θα είναι για αρ-
κετές ημέρες το επόμενο διάστημα, ιδίως
κοντά στα σπίτια των δύο οικογενειών που
βρίσκονται και σε κοντινή απόσταση. Οι
Αρχές γνωρίζουν ότι μια πράξη αντεκδί-

κησης στην Κρήτη μπορεί να λάβει χώρα
ακόμη και ύστερα από χρόνια, ελπίζουν
όμως να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να
επικρατήσει σύνεση. 
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Σε άγριο καβγά μετατράπηκε ένα πάρτι αποφοίτησης
λυκείου στην περιοχή της Ερωτοσπηλιάς στο Πόρτο
Ράφτη, καθώς δύο διαφορετικές ομάδες ανηλίκων και
νεαρών συγκρούστηκαν άγρια για ασήμαντη αφορμή.
Το απίστευτο περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυ-
χτα της Τρίτης (14/6) και παραλίγο να θρηνήσουμε ένα
νεαρό παιδί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», στο ένα
«στρατόπεδο» ήταν παιδιά από την Κερατέα και το Λα-
γονήσι, ενώ στο άλλο παιδιά από το Πόρτο Ράφτη και το
Μαρκόπουλο. Άγνωστο γιατί, ξεκίνησαν αψιμαχίες και
κουβέντα στην κουβέντα ξεκίνησε το… ξύλο σε έναν
χώρο όπου συνολικά είχαν συγκεντρωθεί περίπου
200-250 άτομα, με την Ερωτοσπηλιά να μετατρέπεται
σε ένα ατελείωτο… ρινγκ. 

Το αποτέλεσμα της άγριας συμπλοκής ήταν ένας
20χρονος να δεχτεί χτυπήματα με μαχαίρι στον θώρα-

κα και να μεταφερθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», προκειμέ-
νου να χειρουργηθεί και να σωθεί η ζωή του. Η χει-

ρουργική επέμβαση πήγε καλά και ο νεαρός παραμέ-
νει στο νοσοκομείο για νοσηλεία, έχοντας διαφύγει τον
κίνδυνο. Την ίδια ώρα, στο «Ασκληπιείο» της Βούλας
μεταφέρθηκε ένας 18χρονος με κάταγμα στο χέρι, ο
οποίος μετά τη νοσηλεία και τις εξετάσεις επέστρεψε
σπίτι του. Αρκετά άλλα παιδιά έχουν υποστεί μικρο-
τραυματισμούς, χωρίς όμως να χρειαστούν ιατρική-
νοσηλευτική περίθαλψη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για όσα συνέβησαν στην
Ερωτοσπηλιά ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ που ξεκίνησε άμε-
σα διερεύνηση του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής
να έχει αναφερθεί κάποια προσαγωγή εμπλεκομένου.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύ-
θυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής, που συνε-
χίζει τη λήψη καταθέσεων από άτομα για τα οποία
υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκονταν στο σημείο.

Κ. ΠΑΠ.

Βγήκαν μαχαίρια στην Ερωτοσπηλιά: Άγρια συμπλοκή μαθητών και νεαρών 

Οργή και φόβος για βεντέτα
από τους συγγενείς του
22χρονου δολοφονημένου
στο Αργουλιό Μυλοποτάμου -
«Πριν από 9 χρόνια είχαν
πυροβολήσει τον μεγάλο μου
γιο, αλλά τη γλίτωσε. Τώρα
με 3 σφαίρες στείλανε τον
μικρό στον τάφο», λέει 
η χαροκαμένη μάνα
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«Θα μπουν εκεί 
που είναι και
ο αδερφός μου»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Έως την ερχόμενη Τρίτη, 21 Ιουνίου, και έως την
Πέμπτη 30 του τρέχοντος καλούνται να υποβάλουν αί-
τηση, για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση αντιστοίχως, οι γονείς των μαθητών για την
παράλληλη στήριξη στην Ειδική Αγωγή. 

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η αίτηση του γο-
νέα υποβάλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία πρό-
κειται να φοιτήσει ο μαθητής κατά το διδακτικό έτος
2022-2023, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία
εγγραφής του σε αυτήν. 

Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες
φοίτησης των μαθητών στο διάστημα αυτό και οι γο-
νείς οφείλουν να καταθέσουν και το σύνολο των απα-

ραίτητων δικαιολογητικών (γνωμάτευση Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας-ΚΕΣΥ). 

Επισημαίνεται ότι η έγκριση για παροχή παράλλη-
λης στήριξης αφορά μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές
μονάδες του Δημοσίου για τους οποίους έχει εκδοθεί
ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή από
Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολό-
γησης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ για το διδακτικό
έτος 2022-2023. 

Σε περιπτώσεις μαθητών που διαθέτουν γνωμάτευ-
ση σε ισχύ αλλά αλλάζουν βαθμίδα φοίτησης (από το
δημοτικό στο γυμνάσιο), απαιτείται να προσκομιστεί
νέα γνωμάτευση-εισήγηση.

Της Εύης Πανταζοπούλου

Υ
πέρ του σχεδίου νόμου για τα ΑΕΙ
αλλά… κατά του νέου μοντέλου
διοίκησης με τη θεσμοθέτηση των
Συμβουλίων Διοίκησης τάχθηκε η

Σύνοδος των Πρυτάνεων κατά την έκτακτη
σύνοδό της. Ειδικότερα, τέσσερις πρυτά-
νεις (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
και ΕΛΜΕΠΑ) ζήτησαν συνολικά την από-
συρση του σχεδίου νόμου, 13 εκφράστη-
καν θετικά για τους τέσσερις άξονές του
πλην αυτού που αφορά το μοντέλο διοίκη-
σης και μόλις έξι τήρησαν ουδέτερη στάση. 

Σε ανακοίνωσή της, η Σύνοδος επιση-
μαίνει τα θετικά σημεία του νομοσχέδιου
που αντιμετωπίζουν πάγια προβλήματα
των πανεπιστήμιων, όπως η δυνατότητα
των ιδρυμάτων να σχεδιάζουν και να
ιδρύουν νέα Προγράμματα Σπουδών χω-
ρίς τον έλεγχο του υπουργείου και η δυ-

νατότητα για εξωστρέφεια και διεθνοποί-
ηση των σπουδών και εσωτερική ́ κινητι-
κότητα των φοιτητών. 

Οι επιφυλάξεις τους
Στη σωστή κατεύθυνση κινούνται, σύμ-

φωνα με τις διοικήσεις των ΑΕΙ, και οι δια-
τάξεις για ευέλικτες και διεπιστημονικές
σπουδές, για τη σύνδεση εκπαίδευσης και
έρευνας με τον παραγωγικό κόσμο και για
τη βελτίωση των διαδικασιών, ώστε να κα-
θίσταται γρήγορη και αποτελεσματική η
διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, διατυπώνει τον έν-
τονο προβληματισμό της για το προτεινό-
μενο σύστημα διοίκησης των πανεπιστή-
μιων, «καθώς ανατρέπεται ο διαχρονικά
δημοκρατικός τρόπος διοίκησης με την
απευθείας εκλογή των οργάνων διοίκη-
σης από το σύνολο των μελών ΔΕΠ».

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζουν τις επιφυ-
λάξεις τους ως προς την ίδρυση των Συμ-

βουλίων Διοίκησης, καθώς οι αρμοδιότη-
τές τους, μεταξύ άλλων, συσσωρεύουν
μεγάλη δύναμη στη λήψη αποφάσεων
ενώ δεν διαχέεται η εξουσία σε ευρύτερα
συλλογικά όργανα, χωρίς να υπάρχει
πρόνοια για θεσμικά αντίβαρα. Όσον
αφορά την εκλογή του πρύτανη, συσχετί-
ζουν το κύρος και την ισχύ του με την εν-
τολή μιας ισχυρής και διευρυμένης εκλο-
γικής βάσης.  Αντίθετα -επισημαίνει η Σύ-
νοδος- ένας πρύτανης που θα επιλέγεται
από́ ένα 11μελε ́ς σώμα, στο οποίο μάλιστα
θα είναι μέλος του, δεν θα διαθέτει νομι-
μοποίηση και κύρος μέσα στην ακαδημαϊ-
κή κοινότητα. Επιπλέον, «απονευρώνεται
τελείως ο ρόλος της Συγκλήτου, καθώς θα
ασχολείται αποκλειστικά με ακαδημαϊκά
ζητήματα αλλά και ακόμη σε πολλά από
αυτά το Συμβούλιο Διοίκησης θα είναι αυ-
τό που θα έχει τον αποφασιστικό λόγο». 

Τέλος, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά
τους, καθώς οι αντιπρυτάνεις υποβαθμί-

ζονται σε απλά εκτελεστικά όργανα, κα-
θώς ούτε εκλέγονται ούτε αποτελούν μέ-
λη συλλογικών οργάνων και, κατά συνέ-
πεια, εγείρονται πολλά ερωτήματα κατά
πόσον θα είναι διατεθειμένοι να χειρίζον-
ται ζητήματα των αρμοδιοτήτων τους εφό-
σον δεν συμμετέχουν στη λήψη των σχετι-
κών αποφάσεων. 

Οι προθεσμίες των αιτήσεων για την παράλληλη στήριξη στην Ειδική Αγωγή

«Ναι μεν αλλά» από τους πρυτάνεις

Συμφωνούν με το σχέδιο
νόμου για τα ΑΕΙ 
οι περισσότεροι, όμως
διαφωνούν για το νέο
μοντέλο διοίκησης - 
13 θετικοί, 4 αρνητικοί 
και 6 ουδέτεροι



Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι κα-
ταστροφές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη και
με έρευνα που παρήγγειλε ζητάει να αποδοθούν ευ-
θύνες, αν υπάρχουν. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Πανα-
γιώτης Παναγιωτόπουλος παρήγγειλε τη διενέργεια
κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμέ-
νου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της
πλημμύρας από αμέλεια. Ουσιαστικά, ο εισαγγελέας
ζήτησε να εξεταστεί αν έχουν ευθύνες οι τοπικοί πα-
ράγοντες σχετικά με τη λήψη μέτρων. Η προκαταρ-
κτική ανατέθηκε στην Πυροσβεστική.

Τα τραπέζια των πολιτικών με τους δημοσιογράφους, που
είχαμε να δούμε από την προεκλογική περίοδο του 2019,
ξεκίνησαν ξανά. Για σήμερα ο Δημήτρης Κούβελας έχει
απευθύνει κάλεσμα σε κεντρικό μαγαζί της πόλης, ενώ
ανάλογο κάλεσμα για την ερχόμενη Δευτέρα με θέα τη θά-
λασσα υπάρχει και από τον Θόδωρο Καράογλου. 

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται και οι πολιτικές εκ-
δηλώσεις. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος πρόσφατα έκανε με-
γάλη ανοικτή εκδήλωση στο Θεατράκι της Θέρμης, ενώ ο
Σάββας Αναστασιάδης σήμερα θα πραγματοποιήσει ανοι-
κτή εκδήλωση μπροστά από το δημαρχείο του πρώην Δή-
μου Πυλαίας.

Προεκλογική περίοδο του ’19 θυμίζουν τα πολιτικά... τραπεζώματα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με το... αίμα του
τίμησε την ημέρα 
ο Σταύρος Καλαφάτης
Την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμο-
δότη τίμησε ο Σταύρος Καλαφάτης δί-
νοντας αίμα. Μάλιστα, κάτω από τη φω-
τογραφία που ανάρτησε στον προσωπι-
κό του λογαριασμό στο Facebook ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέ-
ματα Μακεδονίας - Θράκης, έγραψε: «Η
δωρεά αίματος είναι δωρεά ζωής. Δώ-
στε πέντε λεπτά από τον χρόνο σας». Να
σημειώσουμε ότι ο Σταύρος Καλαφάτης
είναι τακτικός αιμοδότης.

Πυρά Νοτοπούλου
κατά Ζέρβα 
για τη νεροποντή 
Βολές κατά της διοίκησης Ζέρβα
εξαπέλυσε η παράταξη της Κατερί-
νας Νοτοπούλου για τις ζημιές που
προκλήθηκαν στον Δήμο Θεσσα-
λονίκης από την πρόσφατη νερο-
ποντή. «Σήμερα η Θεσσαλονίκη
μοιάζει ξανά με ακυβέρνητο καρά-
βι, παρατημένο στο έλεος της φύ-
σης από τη δημοτική αρχή και την
κυβέρνηση», τονίζει χαρακτηρι-
στικά σε ανακοίνωσή της η παρά-
ταξη «Θεσσαλονίκη Μαζί».

Υποψηφιότητα για
βουλευτής βάζει 
ο Γιάννης Γιώργος

Ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης
Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, όπως
μαθαίνουμε, θα είναι υποψήφιος
βουλευτής Χαλκιδικής με τον συν-
δυασμό της Νέας Δημοκρατίας στις
επόμενες εθνικές εκλογές, βάζοντας
τέλος στην αυτοδιοικητική του δια-
δρομή. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος
Βαγιωνάς δεν θα είναι ξανά υποψή-
φιος και η ΝΔ στοχεύει πλέον στο να
βγάλει δύο βουλευτές στον νομό. 

Παρέμβαση εισαγγελέα για τις πρόσφατες
πλημμύρες, ζητά να αποδοθούν ευθύνες

Ο Σταυρίδης έβγαζε 
τα νερά στα σχολεία

Έπιασε τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα ο αντι-
δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Κορδελιού - Ευό-
σμου προκειμένου να βοηθήσει να αποκαταστα-
θούν οι ζημιές που προκάλεσε η νεροποντή σε νη-
πιαγωγείο και δημοτικό της περιοχής. Ο Γιώργος
Σταυρίδης βοήθησε τα συνεργεία για να γίνει η άντ-
ληση των υδάτων, με τη στάθμη του νερού να είναι
γύρω στους 20 πόντους.

Στο Περιβόλι της Παναγιάς 
η μισή διοίκηση του δήμου

Στο Άγιον Όρος «μετακόμισε» προσωρινά η μισή
διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αλλα-
γή της Επιστασίας στον Ναό του Πρωτάτου στις
Καρυές. Το «παρών» έδωσαν ο δήμαρχος Κων-
σταντίνος Ζέρβας, οι αντιδήμαρχοι Νίκος Ζεϊμ-
πέκης και Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος, όπως επί-
σης οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Μωυσίδης,
Χάρης Αηδονόπουλος, Δημήτρης Δαγκλής και
Στέφανος Γωγάκος.

«Καράβι» το λεωφορείο
Viral έγιναν τα βίντεο με τα πλημμυρισμένα λεω-

φορεία του ΟΑΣΘ. Ιδιαίτερα το αστικό λεωφορείο
που βρέθηκε στον Βαρδάρη θύμιζε περισσότερο
πλωτό καράβι, με τους επιβάτες να έχουν σηκώσει
στον αέρα τα πόδια τους για να αποφύγουν τα νερά
και να τραβούν με τα κινητά τους τηλέφωνα τη θλιβε-
ρή κατάσταση που βίωσαν.

Briefing Νο4 για Οικονόμου  
Την ερχόμενη Παρασκευή 17 Ιουνίου θα πραγμα-

τοποιηθεί το τέταρτο κατά σειρά briefing του κυβερ-
νητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στη Θεσσα-
λονίκη. Είναι η πρώτη ενημέρωση που γίνεται στην
πόλη μετά τη Σύνοδο Κορυφής της προηγούμενης
Πέμπτης και Παρασκευής που πραγματοποιήθηκε
παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
των ηγετών των βαλκανικών χωρών και του Γερμα-
νού καγκελάριου Όλαφ Σολτς.
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Μύκονος

Έργα προσβασιμότητας 
από το Πράσινο Ταμείο

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωο-
γόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο η πρόταση του Δήμου
Μυκόνου, Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας, συνολικού
ύψους 37.200 ευρώ. Στόχος των Σχεδίων Αστικής Προσβασι-
μότητας είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβά-
σεις, οι οποίες διασφαλίζουν την προσβασιμότητα με έργα
διαμόρφωσης ή ανακατασκευής των υπαίθριων δημόσιων
κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (ιδίως χώρων που προ-
ορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατει-
ών/πεζοδρόμων/πεζοδρομίων/νησίδων, χώρων πρασίνου/
αλσών, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) ή των υπαίθριων ιδιωτι-
κών κοινόχρηστων χώρων.

Τρίκαλα

Νέο ταρτάν στο δημοτικό στάδιο
Το νέο ταρτάν είναι μια πραγματικότητα για τα Τρίκαλα αλλά

και για ολόκληρη τη χώρα. Είναι έτοιμο να υποδεχθεί αθλητές
και αθλήτριες, τόσο για προπόνηση όσο και για αγώνες και μά-
λιστα με υψηλότερες επιδόσεις λόγω των υλικών από τα οποία
αποτελείται το νέο ταρτάν. Οι στιβικές διαδρομές είχαν υπο-
στεί φθορά με το πέρασμα των χρόνων. Η επισκευή του υφι-
στάμενου συνθετικού τάπητα στο δημοτικό στάδιο είχε αρχικό
προϋπολογισμό 330.000 ευρώ από το ΠΔΕ. Το αμέσως επόμε-
νο διάστημα τοποθετείται και νέος εξοπλισμός για τα υπόλοι-
πα αθλήματα του στίβου.

Τη δημοπράτηση εντός του επόμενου 20ημέρου της νέας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων

στην Πάτρα θα ακολουθήσουν οι δημοπρατήσεις σε Θεσσαλονίκη (Ανατ. Τομέας), Χαλκίδα,

Λαμία, Βόλο, Λάρισα, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης

Αποβλήτων του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) Μανώλης Γραφάκος.

«Όλες οι υποδομές στη χώρα είναι σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός

γραμματέας του ΥΠΕΝ στο 10ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο RGC 2022, εξηγώντας

ότι η χώρα μετρά πλέον 6 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, από 3 που ήταν το 2019, ενώ

13 βρίσκονται υπό κατασκευή και 12 σε διαγωνιστική διαδικασία. Τέλος, ο κ. Γραφάκος

επεσήμανε πως «τα έργα ΣΔΙΤ τρέχουν πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τα υπόλοιπα δημόσια

έργα», ενώ, όπως έκανε γνωστό, ολοκληρώνεται η συζήτηση με τις ευρωπαϊκές Aρχές για

τη χρηματοδότηση των νέων μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Ιόνια Νησιά

Η αειφόρος διαχείριση
των αποβλήτων πρώτη
στην ατζέντα

Το θέμα της διαχείρισης των στερεών απο-
βλήτων φέρνει για μία ακόμα φορά στην επι-
καιρότητα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συν-
διοργανώνοντας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο (ΕΜΠ) και σε συνεργασία με τον Δήμο
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων το 9ο Διε-
θνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση
Αποβλήτων «Corfu 2022 - 9th International
Conference on Sustainable Solid Waste Ma-
nagement». Το συνέδριο άρχισε χθες, Τετάρτη,
στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και ολοκλη-
ρώνεται αύριο, Παρασκευή 17 Ιουνίου, με πε-
ρισσότερους από 500 σύνεδρους και διακεκρι-
μένους ομιλητές από 100 χώρες από την Ευρώ-
πη κι άλλες χώρες. Σκοπός του «Corfu 2022 -
9th International Conference on Sustainable
Solid Waste Management» είναι να εστιάσει
στα θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων
με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή απο-
τελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τε-
χνολογιών ως ένα μεγάλο θέμα της χώρας μας
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας για την
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στερεά Ελλάδα

Βελτίωση 28 ανοιχτών
αθλητικών εγκαταστάσεων

Προγραμματική σύμβαση για τη συντήρηση και
αναβάθμιση 28 ανοιχτών αθλητικών εγκαταστά-
σεων του Δήμου Χαλκιδέων συνυπέγραψαν ο πε-
ριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός
και η δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. Σύμφωνα
με την υπογραφείσα σύμβαση, η οικεία περιφέ-
ρεια αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου
προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, ενώ ο δήμος
υποχρεούται στην εκτέλεση των προβλεπόμενων
έργων. Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες
επισκευής, συντήρησης και βαφής γηπέδων και
κερκίδων σε 3 γήπεδα τένις και σε 25 γήπεδα
μπάσκετ. «Οι αθλητικές υποδομές είναι από τα πιο
σημαντικά πράγματα που μπορούμε να προσφέ-
ρουμε στα παιδιά μας, δίνουμε ένα επιπλέον κίνη-
τρο να επιστρέψουν στα γήπεδα μετά το πέρας της
υγειονομικής κρίσης», δήλωσε ο περιφερειάρ-
χης. «Στόχος μας είναι η ενίσχυση και ανάδειξη
του αθλητισμού, ώστε κάθε παιδί και κάθε ενήλι-
κας να απολαμβάνουν στη γειτονιά τους σύγχρο-
νους, λειτουργικούς και ασφαλείς χώρους άθλη-
σης», πρόσθεσε η δήμαρχος.
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Πάτρα

Εντός 20ημέρου δημοπρατείται 
η νέα μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων



Τ
α αποτελέσματα των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων βελτίωσης ψηφια-
κών δεξιοτήτων για τη Δημόσια Δι-

οίκηση που παρείχε η Microsoft, στο πλαί-
σιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφια-
κές Δεξιότητες και την Απασχόληση, πα-
ρουσίασαν οι υπουργοί Εσωτερικών Μά-
κης Βορίδης και Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των
προγραμμάτων εκπαιδεύτηκαν συνολικά
3.500 στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης,
ενώ 250 εξ αυτών απέκτησαν και τη σχετι-
κή πιστοποίηση. Οι συμμετέχοντες σε πο-
σοστό 73% ήταν άνδρες και 27% γυναίκες,
49% εξ αυτών κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο
και 8% διδακτορικό, 27% καταλαμβάνουν
θέση ευθύνης και 73% είναι υπάλληλοι,
ενώ το 55% προέρχεται από την Περιφέρεια
Αττικής και το υπόλοιπο 45% από την υπό-
λοιπη Ελλάδα. Στόχος των προγραμμάτων

είναι έως το 2023 να έχει αυξηθεί ο αριθ-
μός των ήδη εκπαιδευόμενων σε ποσοστό
άνω του 50% και η συγκεκριμένη συνεργα-
σία να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα εκπαί-
δευσης κατόπιν αξιολόγησης επιπέδου
ψηφιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων.
Ακόμη στόχος είναι να δοθεί στο σύνολο
των εκπαιδευόμενων η δυνατότητα να
συμμετάσχουν στις διαδικασίες αξιολόγη-
σης-πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτή-
των της Microsoft, ενώ προβλέπονται η πι-
στοποίηση των επιτυχόντων και η μοριοδό-
τηση της επιμόρφωσης.

Όπως επισήμανε ο κ. Βορίδης: «Η συ-
νεργασία με τη Microsoft έρχεται να αντι-
μετωπίσει το ζητούμενο της ψηφιακής επι-
μόρφωσης των εργαζομένων. Τα αποτελέ-
σματα αυτής της συνεργασίας είναι εξαι-
ρετικά και έχει σημαντικό ενδιαφέρον το
θέμα της πιστοποίησης των ψηφιακών δε-
ξιοτήτων».

Στήριξη στο Ειδικό
Νηπιαγωγείο 

Υποστηρικτικό υλικό, όπως εκτυπωτές και
χαρτική ύλη, αναγκαίο για την εκπαιδευτική
διαδικασία, παρέδωσε στους εκπαιδευτι-
κούς και τους εννιά μαθητές και μαθήτριες
που φοιτούν στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κω-
φών και Βαρηκόων στην Αργυρούπολη ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Ο περιφερειάρχης κατά την επίσκεψή του εξήρε την προσφορά και το έργο της διεπιστη-
μονικής ομάδας και όλου του προσωπικού του Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρηκόων, κα-
θώς, όπως επισήμανε, πρόκειται για ένα εξειδικευμένο σχολείο, όπου τα μαθήματα και οι
δραστηριότητες προσαρμόζονται με εξατομικευμένο τρόπο στις ιδιαίτερες ανάγκες των
παιδιών. «Θέλω να διαβεβαιώσω κάθε πλευρά, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, ότι εί-
μαστε κοντά σας, αρωγοί σε κάθε προσπάθεια διευκόλυνσης και στήριξης του έργου που
επιτελείται στο σχολείο σας», τόνισε ο κ. Πατούλης. 

Στην εποχή 
της ηλεκτροκίνησης 
τα Βριλήσσια

Ολοκληρώθηκε
η σύνταξη του
Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχη-
μάτων (ΣΦΗΟ), με
χρηματοδότηση
από το Πράσινο
Ταμείο, για τον Δή-
μο Βριλησσίων. Το πρώτο σημαντικό
βήμα έγινε με τη χωροθέτηση των
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων, ώστε να είναι στη συνέχεια
εφικτή η εγκατάσταση δικτύων επα-
ναφόρτισης, προκειμένου να διευ-
κολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η χρή-
ση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως
μέσων μετακίνησης. Η εκπόνηση
του ΣΦΗΟ χρηματοδοτήθηκε εξολο-
κλήρου από το Πράσινο Ταμείο και
περιλάμβανε ανάλυση υφιστάμενης
κατάστασης και χαρτογράφηση της
περιοχής παρέμβασης, αξιολόγηση
των οδικών τμημάτων για την καταλ-
ληλόλητά τους να φιλοξενήσουν
φορτιστές, διαβούλευση στην ιστο-
σελίδα του δήμου και μελέτη του κό-
στους. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος
Ξένος Μανιατογιάννης: «Λαμβάνον-
τας υπόψη την πλήρη και επαρκή
εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκε-
πτών, υλοποιούμε πρακτικές βιώσι-
μης αστικής κινητικότητας με φιλι-
κές προς το περιβάλλον μετακινή-
σεις, εξασφαλίζοντας τις προβλε-
πόμενες υποδομές στο σύνολο της
πόλης». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
από τη στιγμή που στέλεχος της
αντιπολίτευσης ανακοίνωσε
την απόφασή του να διεκδική-
σει τον δήμο ξεκίνησαν οι…
«αναταράξεις»; Ήδη άλλα στε-
λέχη της παράταξης άρχισαν να
διαχωρίζουν τη θέση τους και
παρακινούν και τους υπολοί-
πους να κάνουν το ίδιο, υπονο-
ώντας ότι ο εν λόγω υποψήφιος
δεν μπορεί να τους εκπροσω-
πήσει πολιτικά, καθώς αποτε-
λεί… ξένο σώμα!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ημερίδα για «Καθαρή
Ενέργεια για μια
Βιώσιμη Ανάπτυξη» 
Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) και ο Δήμος
Βριλησσίων συνδιοργανώνουν ημε-
ρίδα με στόχο την ενημέρωση των
πολιτών από έγκυρους επιστήμονες
για το επίπεδο ανάπτυξης των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
στη χώρα μας και ειδικότερα για τις
δυνατότητες συμμετοχής των πολι-
τών και των δήμων στο νέο ενεργει-
ακό γίγνεσθαι. Επιθυμία είναι να γί-
νουν αντιληπτά τα περιβαλλοντολο-
γικά και οικονομικά οφέλη που προ-
σφέρει στην καθημερινότητα και
στην ποιότητα της ζωής η χρήση των
ΑΠΕ (τεχνολογίες φωτοβολταϊκών
συστημάτων κ.ά.). Η πρόσκληση
αφορά πολίτες, αιρετούς και εκπρο-
σώπους φορέων της περιοχής που
καλούνται την Παρασκευή 24 Ιουνί-
ου στις 18.30 στο πάρκο «Μίκης Θεο-
δωράκης». 

Ψηφιακή
μαστογραφία 
σε ανασφάλιστες
άπορες 

Ο Δήμος Περιστερίου σε συνερ-
γασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τον Σύλ-
λογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσο-
κομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» πα-
ρέχει τη δυνατότητα σε άπορες,
ανασφάλιστες και με χαμηλό εισό-
δημα γυναίκες να κάνουν την εξέτα-
ση ψηφιακής μαστογραφίας. Όπως
επισημαίνεται, ο καρκίνος του μα-
στού χρήζει έγκαιρης διάγνωσης
και αντιμετώπισης, κάτι που δεν εί-
ναι εφικτό για όλους λόγω της οικο-
νομικής κρίσης και της ανεργίας
που μαστίζουν την κοινωνία μας. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Περιστερί-
ου εξασφάλισε μία ακόμη πολύτιμη
ημερομηνία εξέτασης για γυναίκες
άπορες και ανασφάλιστες, την Πα-
ρασκευή 22 Ιουλίου 2022. Το πρό-
γραμμα απευθύνεται σε γυναίκες
που είναι ηλικίας 40 έως 69 ετών,
ανασφάλιστες ή ασφαλισμένες με
χαμηλό εισόδημα, και οι ενδιαφε-
ρόμενες μπορούν να απευθύνονται
στο ΚΕΠ Υγείας του Περιστερίου.

Μ Α Κ Η Σ  Β Ο Ρ Ι Δ Η Σ
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«Καταλύτης η ψηφιακή 
επιμόρφωση των υπαλλήλων» 
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Μ
ε το ράλι στις τιμές των
καυσίμων να συνεχίζεται
χωρίς φρένα, η κυβέρ-
νηση ετοιμάζεται να

εξαγγείλει νέο πακέτο μέτρων-ανά-
χωμα στην ακρίβεια, την ίδια στιγμή
που προετοιμάζει τον έκτακτο μηχανι-
σμό παρέμβασης στις τιμές ηλεκτρι-
κής ενέργειας, αλλά και νέα μέτρα
εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ
ανέφερε πως θα υπάρξει παρέμβαση
και στη βενζίνη και πως οι ανακοινώ-
σεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα
από το οικονομικό επιτελείο. Ο ίδιος
ξεκαθάρισε πως η νέα επιδότηση
καυσίμων θα κινηθεί εντός των δημο-
σιονομικών περιθωρίων που έχουν
ανευρεθεί, θα υιοθετεί τη λογική του
Fuel Pass και θα αφορά τους επόμε-
νους μήνες και όχι μόνο τις μετακινή-
σεις των διακοπών.

Αναπροσαρμογή κριτηρίων
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο

Fuel Pass θα υπάρξει αναπροσαρμο-
γή των εισοδηματικών κριτηρίων στα
45.000 ευρώ, από 30.000 ευρώ που
είναι σήμερα, ενώ στο τραπέζι βρί-
σκεται και η αύξηση του ποσού της
επιδότησης στα 40-60 ευρώ το τρίμη-
νο από 30 έως 50 ευρώ. Επίσης ανα-
μένεται να συνεχιστεί η επιδότηση
στο πετρέλαιο κίνησης για ένα ακόμη
δίμηνο ή τρίμηνο, η οποία ανέρχεται
σε 12 λεπτά το λίτρο (με τον ΦΠΑ στα
15 λεπτά), ενώ είναι πιθανό να αυξη-

θεί το χορηγούμενο ποσό. Τέλος, αξί-
ζει να σημειωθεί πως ακόμα δεν έχει
αποκλειστεί η πιθανότητα να ακολου-
θηθεί το μοντέλο της επιδότησης της
τιμής της βενζίνης απευθείας στην
αντλία, όπως και με το πετρέλαιο κί-
νησης. Οι νέες παρεμβάσεις θα
έχουν ορίζοντα τριμήνου και θα ισχύ-
σουν από τον Ιούλιο. 

Η πλατφόρμα για το Power Pass
Παράλληλα, αύριο, Παρασκευή,

ανοίγει η πλατφόρμα Power Pass για
την υποβολή αιτήσεων επιδότησης του
ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου οι
δικαιούχοι να λάβουν επιστροφές πο-

σών έως 600 ευρώ. Η πλατφόρμα θα
παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Ιουνί-
ου. Η οικονομική ενίσχυση θα παρέχε-
ται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς
κατοίκους Ελλάδας, με ετήσιο καθαρό
οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαί-
ρεση των φόρων, φορολογικού έτους
2020, έως τις 45.000 ευρώ. Αν ο υπό-
χρεος υποβάλει για πρώτη φορά φορο-
λογική δήλωση για το φορολογικό έτος
2021, θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό
οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων
φορολογικού έτους 2021.

Εντωμεταξύ, έτοιμη είναι και η ρύθ-
μιση για την εφαρμογή του έκτακτου
μηχανισμού παρέμβασης στις τιμές

ηλεκτρικής ενέργειας. Η πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας προτίθεται να την κατα-
θέσει σύντομα στη Βουλή ως τροπολο-
γία σε κάποια από τα νομοσχέδια της
κυβέρνησης, προκειμένου να ψηφι-
στεί και να ξεκινήσει η λειτουργία του
προσωρινού καθεστώτος ελέγχου των
τιμών του ρεύματος.

Με ορίζοντα τριμήνου 
τα νέα μέτρα - 
Παράταση και 
στην επιδότηση πετρελαίου

Fuel Pass 2: Έρχεται γενναία
παρέμβαση τον Ιούλιο

Ενεργοποιήθηκε την Τετάρτη από την ΑΑΔΕ η
πλατφόρμα για τις διορθώσεις των λαθών και
των παραλείψεων στο Ε9, γεγονός που πολλές
φορές οδηγεί σε «παραφουσκωμένα» εκκαθα-
ριστικά του ΕΝΦΙΑ. 

Σε περιπτώσεις λαθών οι ιδιοκτήτες θα πρέπει
να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 με
τις οποίες θα δηλώσουν ορθά τα ακίνητα που κα-
τείχαν την 1η/1/2021. Μετά την ηλεκτρονική υπο-
βολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9, θα εκδοθεί
νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ με τον νέο υπολογι-
σμό του φόρου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από
την ΑΑΔΕ, όσοι υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακι-

νήτων θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήμα-
τα:

Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9,
στη συνέχεια «δημιουργία δήλωσης Ε9» για να
προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της πε-
ριουσιακής σας κατάστασης.

Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψε-
τε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα)
και 2 (γήπεδα).

Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα
υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά
στοιχεία του ακινήτου και επίσης κάντε γεωγραφι-
κό εντοπισμό του ακινήτου.

Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα

περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τρο-
ποποίηση.

Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική
υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά
η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα
κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επι-
καρπία.

Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία
εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που
θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υπο-
χρεωτικά πεδία που ζητούνται.

Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί
να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων
λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τροποποιητικές Ε9-ΕΝΦΙΑ



«Μ
οναδική ευκαιρία
για την υλοποίηση
επενδύσεων με
σημερινό επιτόκιο

0,35% αποτελούν οι πόροι του σχεδίου
“Ελλάδα 2.0”, ενώ ήδη υπάρχει στις
τράπεζες “ζεστό” χρήμα, ύψους 1,6
δισ. ευρώ, που… περιμένει τους επεν-
δυτές».

Αυτό δήλωσαν κατά την εξειδίκευση
του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, σε
συνδυασμό με τους πόρους του Ταμεί-
ου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θόδωρος Σκυλακάκης και ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης. Όπως επεσήμανε ο κ.
Σκυλακάκης, τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία αποτελούν αντίβαρο σε μια περίο-
δο όπου τα επιτόκια αναμένεται να
ανέβουν ψηλά, ενώ κάλεσε τους επι-
χειρηματίες να ανταποκριθούν το συν-
τομότερο δυνατό στην πρόσκληση για
την υλοποίηση επενδύσεων με πάμ-
φθηνο χρήμα. «Μπαίνουμε σε περίοδο
αυξημένων επιτοκίων και τα δάνεια
του Ταμείου Ανάκαμψης αποκτούν ση-
μαντική αξία για την επιχειρηματικό-
τητα», υπογράμμισε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, προσθέτον-
τας ότι η πλατφόρμα που υποστηρίζει
την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυ-

τικών σχεδίων για δανειακή χρηματο-
δότηση είναι ενεργή (https://rrf-go-
beyond.gr/welcome) και έχουν ήδη
κατατεθεί πάνω από 600 επενδυτικά
σχέδια που βρίσκονται στο στάδιο της
επεξεργασίας, εκ των οποίων 20
έχουν υποβληθεί επισήμως.

Επενδύσεις ύψους 3,5 δισ. 
Το επιτόκιο 0,35% ισχύει για τα δά-

νεια των πρώτων 1,6 δισ. ευρώ και
όπως ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, μετά
την εξάντληση του ποσού αυτού, «θα
πάμε σε μια άνοδο του επιτοκίου, λογι-
κή στην πρώτη φάση και πολύ μεγαλύ-
τερη στη δεύτερη φάση». Για μια καλύ-
τερη εικόνα σε σχέση με τις ανατροπές
που επέρχονται λόγω της ανόδου των
επιτοκίων, ανέφερε ότι η Γερμανία που
δανειζόταν με -0,40% πριν από έναν
χρόνο περίπου, σήμερα έχει επιτόκιο
1,7% και η Γαλλία δανείζεται με 2,2-
2,3% στην παρούσα φάση.

Συνολικά, για τα 20 επενδυτικά σχέ-
δια που έχουν υποβληθεί στο δανει-
ακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0», ο προ-

ϋπολογισμός ανέρχεται σε 700 εκατ.
ευρώ. εκ των οποίων τα 264 εκατ. ευ-
ρώ αντιστοιχούν σε δανειακούς πό-
ρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Τα ίδια κεφάλαια εί-
ναι 223 εκατ. ευρώ και τα εμπορικά
δάνεια φτάνουν τα 204 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι
σήμερα θα ανακοινωθούν δύο νέα κα-
θεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, για
την ανταγωνιστικότητα και τη δίκαιη
αναπτυξιακή μετάβαση, ενώ συνολικά
μέσω του νέου Αναπτυξιακού θα γί-
νουν επενδύσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ,
οι οποίες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
αφορούν την περιφέρεια. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μείωση ανεργίας:
Μια… Θεσσαλονίκη
βρήκε δουλειά
μέσα σε έναν χρόνο!
Μια ολόκληρη πόλη με το παρα-
γωγικό δυναμικό της Θεσσαλονί-
κης βρήκε δουλειά μέσα σε έναν
χρόνο, συμβάλλοντας στη μείωση
της ανεργίας σχεδόν κατά 5 εκα-
τοστιαίες μονάδες, ενώ κατά 17
μονάδες μειώθηκε η ανεργία
στους νέους! 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής, τον περασμένο Απρίλιο ο
δείκτης της ανεργίας διαμορφώ-
θηκε στο 12,5% έναντι 17,2% τον
αντίστοιχο μήνα του 2021, γεγο-
νός που μεταφράζεται σε αύξηση
της απασχόλησης κατά 403.552
άτομα, όσο δηλαδή είναι το εργα-
τικό δυναμικό της Θεσσαλονίκης,
ηλικίας 18-65 ετών! Συνολικά,
στο τέλος του φετινού Απριλίου, ο
αριθμός των απασχολούμενων σε
ολόκληρη τη χώρα έφτασε στα
4.123.634 άτομα. Ο αριθμός των
ανέργων στο τέλος Απριλίου δια-
μορφώθηκε σε 587.595 άτομα και
ήταν μειωμένος κατά 182.482
άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο
του 2021 και κατά 11.707 άτομα σε
σχέση με τον περασμένο Μάρτιο.
Εντυπωσιακές είναι και οι μετα-
βολές στις επιμέρους κατηγο-
ρίες των ανέργων, καθώς στους
άνδρες μειώθηκε στο 9,5% από
13,4% τον περσινό Απρίλιο και
στις γυναίκες στο 16,2% από
21,8% αντίστοιχα. Ο δείκτης
ανεργίας στους νέους ηλικίας
15-24 ετών μειώθηκε στο 30,6%
από 47,8% τον περσινό Απρίλιο,
ενώ στη διευρυμένη ηλικιακή
ομάδα 25-74 ετών υποχώρησε
στο 11,6% από 15,7%. Τέλος, αξί-
ζει να αναφερθεί ότι 3.125.509
άτομα δεν αναζητούσαν εργασία
και ο αριθμός αυτός είναι μει-
ωμένος κατά 256.988 άτομα σε
σχέση με τον Απρίλιο του 2021.
Μάλιστα, ο αριθμός των ατόμων
που δεν ζητούσαν εργασία τον
Απρίλιο ήταν αυξημένος κατά
51.662 άτομα σε σχέση με τον
Μάρτιο, γεγονός που συνδέεται
κυρίως με το άνοιγμα της τουρι-
στικής σεζόν και την αυξημένη
ζήτηση για εργασία.
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1,6 δισ. ευρώ στις τράπεζες,
με το σχεδόν μηδενικό
επιτόκιο 0,35% - Θόδωρος
Σκυλακάκης και Νίκος
Παπαθανάσης αναφέρθηκαν
στην εξειδίκευση της
λειτουργίας του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου

«Πάρτε φθηνά δάνεια
μέσω του “Ελλάδα 2.0”»
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
έσα στις επόμενες ημέρες,
στο πλαίσιο του νομοσχε-
δίου για τις ΑΠΕ, αναμένε-
ται να κατατεθεί η ρύθμιση

για τον μηχανισμό αποζημίωσης των
ηλεκτροπαραγωγών, ο οποίος φιλοδο-
ξείται να προσφέρει τα μέγιστα για την
αποκλιμάκωση των λιανικών τιμών
ηλεκτρικής ενέργειας. Το πλαφόν στην
εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύ-
ματος θα έχει ισχύ έως την 1η Ιουνίου
2023 με ημερομηνία έναρξης την 1η
Ιουλίου 2022. 

Όσον αφορά τις επιμέρους λεπτομέ-
ρειες του μηχανισμού, η εν λόγω διάτα-
ξη θα παραπέμπει σε μεταγενέστερη
Υπουργική Απόφαση, η οποία σύμφω-
να με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται
να σταλεί εντός της εβδομάδας από το
ΥΠΕΝ προς έγκριση στις Βρυξέλλες,
ώστε να είναι έτοιμη να εκδοθεί ενόψει
της εκκίνησης εφαρμογής του πλαφόν
από τον επόμενο μήνα.

Η ρύθμιση πρόκειται να ενσωματω-
θεί ως άρθρο στο νομοσχέδιο του
ΥΠΕΝ για την απλοποίηση της αδει-
οδότησης νέων ΑΠΕ καθώς και για το
καθεστώς ανάπτυξης και λειτουργίας
μονάδων αποθήκευσης, το οποίο εντός
των επόμενων 24ώρων θα κατατεθεί
στη Βουλή. 

Καθημερινή ενημέρωση στη ΡΑΕ
Σε αυτήν περιγράφεται λεπτομερώς

με ποιον τρόπο θα παρακρατούνται τα
υπερέσοδα όλων των μονάδων ηλε-

κτροπαραγωγής (δηλαδή ο βασικός
«πυλώνας» του μηχανισμού), ώστε με
τα ποσά αυτά να ενισχυθούν τα έσοδα
του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(ΤΕΜ) και, κατά συνέπεια, οι επιδοτή-
σεις στους λογαριασμούς ρεύματος.

Έτσι, με βάση τη ρύθμιση επιβεβαι-
ώνεται ότι θα τεθούν πλαφόν στις αμοι-
βές των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
όλων των τεχνολογιών (φυσικού αερί-
ου, λιγνιτικές, υδροηλεκτρικές, ΑΠΕ),
ώστε να παρακρατηθούν τα υπερέσοδά
τους. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι πε-
τρελαϊκές μονάδες της ΔΕΗ στην Κρή-
τη, για τις οποίες δεν θα αλλάξει ο τρό-
πος αμοιβής.

Τη λειτουργία του μηχανισμού θα
αναλάβει ο Φορέας Εκκαθάρισης της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας (EnExCle-

ar), ο οποίος θα ενημερώνει σε καθη-
μερινή βάση τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ) και τον ΔΑΠΕΕΠ (διαχειρι-
στή του ΤΕΜ) για τα ποσά που παρα-
κρατήθηκαν. Η ΡΑΕ θα δημοσιεύει
στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία εφαρ-
μογής του μηχανισμού (πχ, τα ποσά
που παρακρατήθηκαν).

Η «δύναμη πυρός» του ΤΕΜ
Η «δύναμη πυρός» που αναμένεται

να αποκτήσει το Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης με την προσθήκη των υπε-
ρεσόδων των καθετοποιημένων ομί-
λων αναμένεται να φτάσει στα 3,2 δισ.
ευρώ για το επόμενο εξάμηνο, ώστε
μέσω των επιδοτήσεων να αναχαιτίσει
οριζόντια (για όλες τις παροχές) ση-
μαντικό ποσοστό των αυξήσεων.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού θα
δείξει και κατά πόσο οι καθετοποιημέ-
νοι όμιλοι θα αναπροσαρμόσουν την
εμπορική τους πολιτική. Η λογική λέει
ότι, άπαξ και φεύγουν εκατομμύρια ευ-
ρώ από τα έσοδα που είχαν, όλοι θα
αναγκαστούν να αναπροσαρμόσουν τη
στάση τους και να ξαναδούν τα τιμολό-
γιά τους.

Θετικές ειδήσεις έρχονται από το μέτωπο της απο-
θήκευσης αερίου, καθώς η αναπλήρωση των ευρω-
παϊκών αποθηκών φυσικού αερίου προχωρά με ιδι-
αίτερα ταχείς ρυθμούς τις τελευταίες εβδομάδες. 

Συγκεκριμένα, οι αποθήκες βρίσκονταν στο 30%
στις 20 Απριλίου και σχεδόν έναν μήνα αργότερα,
στις 16 Μαΐου, αυξήθηκαν στο 40,52%. Με βάση τα
τελευταία στοιχεία του συνδέσμου Gas Infrastruc-
ture Europe, στις 12 Ιουνίου ανέβηκαν στο 52,11%,
σημειώνοντας άνοδο 11,5% μέσα σε λιγότερο από
έναν μήνα.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της προσπάθειας
της Ευρώπης να προσελκύσει περισσότερα φορτία

LNG σε σύγκριση με την Ασία, ενώ τα στοιχεία των
εξαγωγέων LNG στις ΗΠΑ δείχνουν ότι φέτος τα
περισσότερα εξ αυτών κατευθύνονται στην ευρω-
παϊκή αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος που έχει θέσει η ΕΕ εί-
ναι να φτάσουν οι αποθήκες στο 80% ως τα τέλη
Οκτωβρίου, ώστε να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες
για παν ενδεχόμενο τη χειμερινή περίοδο.

Καθώς η ευρωπαϊκή αγορά λειτουργεί πλέον μο-
νίμως υπό τον φόβο μιας διακοπής των ρωσικών
εξαγωγών αερίου, για τον επόμενο χειμώνα υπάρχει
και το πρόσθετο πρόβλημα της υπολειτουργίας των
γαλλικών πυρηνικών μονάδων που εντείνει τους φό-
βους ελλείψεων. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη σημαντι-
κών αποθεμάτων είναι κρίσιμη, ώστε να καλυφθεί η
ζήτηση εκείνους τους μήνες.

Μ. ΜΑΣΤ.

Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η  Α Γ Ο Ρ Α  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

Πλαφόν έως τον Μάιο του ’23

Μέσα στον μήνα
κατατίθεται στη Βουλή 
ο μηχανισμός
αποζημίωσης των
ηλεκτροπαραγωγών για τη
μείωση των λογαριασμών 

Αισιοδοξία για τον επόμενο χειμώνα: Οι αποθήκες αερίου στην Ευρώπη γεμίζουν… 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Α
υξημένες κατά 25% θα είναι
τη φετινή σεζόν οι προσεγγί-
σεις των κρουαζιερόπλοιων
στα ελληνικά λιμάνια σε

σχέση με τη χρονιά-ορόσημο για τον
ελληνικό τουρισμό, όπως έχει χαρα-
κτηριστεί το 2019. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που διαθέτει η Ένωση Λιμένων
Ελλάδος, οι αφίξεις των κρουαζιερό-
πλοιων θα αγγίξουν τις 5.000, αριθμός
που αντιστοιχεί σε εντυπωσιακή αύξη-
ση σε σχέση με τα προ πανδημίας επί-
πεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019
τα κρουαζιερόπλοια που έδεσαν στα
ελληνικά λιμάνια μόλις που πλησίασαν
τις 4.000 (3.979), με τους τουρίστες
που ταξίδεψαν με αυτά να ξεπερνούν
τα 5 εκατομμύρια (5.552.384).

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κι-
κίλιας από τη Γένοβα όπου βρίσκεται
προκειμένου να συμμετάσχει στην Ευ-

ρωπαϊκή Σύνοδο της Διεθνούς Ένω-
σης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA)
αναμένεται να υπερθεματίσει έναντι
της στρατηγικής του υπουργείου για
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
καθώς φέτος η κρουαζιέρα ξεκίνησε
στη χώρα μας από τον Μάρτιο και ανα-
μένεται να φτάσει μέχρι και τον Δε-
κέμβριο.

«Στόχος μας είναι να έχουμε κρουα-
ζιέρα και τους 12 μήνες του χρόνου,
επομένως διαπραγματευόμαστε εδώ
στη Γένοβα με “μεγάλους παίκτες” της
αγοράς ώστε να έχουμε θεματικό του-
ρισμό για τις κρουαζιέρες και τους μή-
νες Ιανουάριο και Φεβρουάριο», δή-

λωσε ο Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτι-
κή εκπομπή, επισημαίνοντας ότι η
κρουαζιέρα, όπως και όλα τα τουριστι-
κά προϊόντα, ενισχύουν σημαντικά την
πρωτογενή παραγωγή, όπως είναι τα
ξενοδοχεία, τα καταλύματα και τα
Airbnb, τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος αλλά και το εμπόριο
και τις υποδομές.

Από πέρυσι τα σημάδια ανάκαμψης
Κατά τη διάρκεια της περσινής χρο-

νιάς τα σημάδια ανάκαμψης άρχισαν
να διαφαίνονται, οι προσεγγίσεις των
κρουαζιερόπλοιων οριακά ξεπέρασαν
τις 2.000 (2.064) μεταφέροντας
1.418.315 τουρίστες, αν αναλογιστεί
κανείς πως μέσα στην υγειονομική
κρίση, κατά τη διάρκεια του 2020, οι
προσεγγίσεις των κρουαζιερόπλοιων
ήταν μόλις 210.

«Περιμένουμε να έχουμε καλά νέα
από τον τουρισμό για να μπορέσουμε

να βοηθήσουμε και σε άλλους τομείς
της οικονομίας, τον κόσμο που τόσο
πολύ το έχει ανάγκη», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Έλληνας υπουργός Του-
ρισμού.

Οι τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων
μπορεί τις περισσότερες φορές να εί-
ναι «ημερήσιοι» επισκέπτες και να μη
διανυκτερεύουν στην κάθε περιοχή,
αλλά αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό
τμήμα της τουριστικής αγοράς, καθώς
ξοδεύουν χρήμα στις επισκέψεις τους
και δημιουργούν έσοδα στις τοπικές
επιχειρήσεις.

Ενισχυμένο και ελκυστικό φέτος το πρόγραμμα
κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρε-
σίας Απασχόλησης) τόσο για τους δικαιούχους όσο
και για τους παρόχους. Η πλατφόρμα άνοιξε για την
υποβολή των αιτήσεων και το πρόγραμμα αναμένεται
να «τρέξει» την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2022 έως
και την 31η Ιουλίου 2023 και θα αφορά 300.000 δι-
καιούχους. Ο προϋπολογισμός του θα αγγίξει τα 35
εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 5 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το πρόγραμμα της προηγούμενης περιόδου.

Μειωμένη έως και μηδενική θα είναι η ιδιωτική

συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της
διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυ-
ξημένες οι τιμές επιδότησης στους παρόχους σε
όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων ώστε να καλυ-
φθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί με-
γάλη συμμετοχή.

Για τον Αύγουστο, μήνα τουριστικής αιχμής, προ-
βλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%, όπως και
πέρυσι, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή
των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο. Η αύξηση θα ισχύει για όλο τον χρόνο για τα

καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.
Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγ-

ματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστι-
κό κατάλυμα που θα επιλέξουν από το «Μητρώο Πα-
ρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησής
τους με τον πάροχο. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υπο-
βληθούν έως τις 23 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι ηλε-
κτρονικά στο www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinoni-
kos-tourismos.

Ρ.Σ.

Αυξημένες οι αφίξεις κατά
25% σε σχέση με το 2019 -
Κικίλιας: «Στόχος μας είναι
να έχουμε κρουαζιέρα και
τους 12 μήνες του χρόνου»

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - Μέχρι 23 Ιουνίου οι αιτήσεις

Θα κατακλύσουν
τις θάλασσές μας 

5.000 κρουαζιερόπλοια
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Η
κατακρήμνιση του
ελληνικού χρημα-
τιστηρίου τις προ-

ηγούμενες μέρες ενέτεινε
τις ανησυχίες για τη μεσο-
βραχυπρόθεσμη τάση. Οι
αναλυτές εκτιμούν ότι το
φετινό καλοκαίρι μπορεί
να αποδειχτεί εξαιρετικά
δύσκολο για τους «long»,
με το σενάριο για πιθανή
αυτόνομη πορεία της εγ-
χώριας αγοράς να δείχνει
όλο και πιο αδύναμο, κα-
θώς ο Γενικός Δείκτης θα
κληθεί να ακολουθήσει τις
διεθνείς τάσεις, ενώ θα έχει να αντιμετωπίσει και δύο επιπλέον παράγοντες αποσταθεροποίησης, τις αυξανόμενες γε-
ωπολιτικές ανησυχίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και την αυξανόμενη πιθανότητα εκλογικών ανα-
μετρήσεων το προσεχές φθινόπωρο. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο έχασε την πρώτη στήριξη στις 848 μονάδες,
αλλά και την αμέσως επόμενη στις 838 - 837 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), ανοίγοντας την «καταπακτή» προς τις 789 -
786 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 886 - 898 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 904 και 944 μονάδες. Ο δείκτης υψη-
λής κεφαλαιοποίησης έχασε τόσο τη στήριξη των 2.054 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) όσο και τις επόμενες των
2.010 και 2.000 μονάδων. Οι αγοραστές ελπίζουν να αναχαιτίσουν τις πωλήσεις στη ζώνη 1.975 - 1.970 μονάδων. 

Νέα υπηρεσία MyEthniki 
από την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική καλωσορίζει το
νέο μέλος της ψηφιακής της οικογένειας,
εγκαινιάζοντας το νέο σύγχρονο portal
πελατών της MyEthniki. Μέσα από το
MyEthniki, διαθέσιμο online στο my.eth-
niki-asfalistiki.gr, οι πελάτες της Εθνικής
Ασφαλιστικής έχουν ανά πάσα στιγμή μέ-
σα από την οθόνη του κινητού, του tablet
ή του υπολογιστή τους άμεση πρόσβαση
στα στοιχεία των συμβολαίων τους και
μια σειρά από χρήσιμες λειτουργικότη-
τες. Μπορούν να δουν τις καλύψεις των
συμβολαίων τους, τις πληροφορίες των
καλυπτόμενων μελών, να κατεβάσουν τα
έντυπά τους, να ενημερωθούν για τις εκ-
κρεμότητες πληρωμής ασφαλίστρων και
φυσικά να εξοφλούν τα ασφάλιστρά τους
online. 

Πλαίσιο: Επενδύσεις 
άνω των 10 εκατ.
Επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ
δρομολογούνται για φέτος, όπως ανέ-
φερε στο πλαίσιο της χθεσινής γενικής
συνέλευσης του Πλαίσιο ο πρόεδρος
και ιδρυτής της εταιρείας Γιώργος Γε-
ράρδος. Όπως είχε αναφερθεί και στην
ετήσια ενημέρωση των αναλυτών, με-
ταξύ άλλων αναμένεται το άνοιγμα δύο
νέων καταστημάτων, εντός Αττικής, στα
οποία θα υπάρχει ευρεία γκάμα ηλε-
κτρονικών ειδών και λευκών συ-
σκευών, ενώ θα διατίθενται και είδη τε-
χνολογίας.

Profile: Πώληση της μονάδας
στη CRS Liknoss

Στην πώληση και μεταβίβαση της επι-
χειρηματικής μονάδας (Business Unit)
Διαχείρισης Κρατήσεων (Ticketing) και
Διαχείρισης τελωνειακών εργασιών για
εκτελωνιστές προς τη CRS Liknoss Μο-
νοπρόσωπη ΑΕ, έναντι συνολικού τιμή-
ματος 2,25 εκατ. ευρώ, πληρωτέο τοις
μετρητοίς, προέβη στις 14 Ιουνίου η Pro-
file. Η μεταβιβασθείσα επιχειρηματική
δραστηριότητα (Business Unit) αφορά
στο σύστημα κρατήσεων ακτοπλοϊκών ει-
σιτηρίων UTS TicketLink και στο λογισμι-
κό διαχείρισης τελωνειακών εργασιών,
της οποίας ο κύκλος εργασιών το 2021
ανήλθε σε 851.000 ευρώ.

Η Intrum Hellas REO Solutions AE ιδρύθηκε
το 2019 ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών real
estate. Μέχρι πρόσφατα αποκλειστικός σκοπός
της εταιρείας ήταν να προσφέρει υπηρεσίες re-
al estate σε όλους τους τύπους ακινήτων (οικι-
στικά ακίνητα, γραφεία, ξενοδοχεία κ.ά.). Προ
ημερών η εταιρεία που τρέχει ο επικεφαλής της
Intrum Γιώργος Γεωργακόπουλος επέκτεινε τον
σκοπό της. Έτσι πλέον προσφέρει υπηρεσίες
και συμβουλές στρατηγικού, οργανωτικού και
οικονομικού χαρακτήρα, σε νομικά και φυσικά

πρόσωπα επί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης. Στον νέο σκοπό της Intrum Hellas REO Solutions AE περι-
λαμβάνονται μεταξύ άλλων η διενέργεια ερευνών, ελέγχων και αξιολογήσεων, η παροχή υπηρεσιών προστι-
θέμενης αξίας, η εκπόνηση μελετών, εκτιμήσεων και αναλύσεων κ.ά.

Prodea Investments και η εξαγορά της Θριασεύς

Προμηνύεται δύσκολο καλοκαίρι στο χρηματιστήριο

Οι νέες υπηρεσίες Intrum Hellas

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Με το δεξί μπήκε στο 2022 η Prodea Inve-
stments, καθώς στο α’ τρίμηνο του έτους
κατέγραψε κύκλο εργασιών 36,5 εκατ. ευ-
ρώ και καθαρά κέρδη 18,4 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, τις προηγούμενες εβδομάδες η
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιου-
σία προχώρησε και σε μια επιχειρηματική
κίνηση, που πέρασε κάτω από τα ραντάρ.
Στις 18 Απριλίου 2022 η Prodea Inve-
stments προχώρησε στην απόκτηση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Θριασεύς, που συστά-
θηκε το 2021 με μετοχικό κεφάλαιο 110.000 ευρώ. Το τίμημα για την απόκτηση του 80% της Θριασεύς ανήλθε
σε 528 ευρώ.
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ο Skroutz, το #1 marketplace στην Ελλάδα,
πιστό στο όραμά του να αναπτύξει το ηλε-
κτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, κάνει το επό-

μενο βήμα συστήνοντας το νέο μοντέλο λειτουργίας
Fulfilled by Skroutz. Όπως αναφέρει σε σχετική
ανακοίνωση, το νέο αυτό μοντέλο προσφέρει τη δυ-
νατότητα αποθήκευσης του εμπορεύματος των κα-
ταστημάτων που συνεργάζονται με το Skroutz Mar-
ketplace στους χώρους αποθήκευσης του Skroutz.
Με τη στρατηγική αυτή επένδυση το Skroutz θέτει
τις βάσεις ώστε οι έμποροι να μπορούν να μεγαλώ-
σουν το αποθεματικό τους αλλά και να απαλλαγούν
από τις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες
εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Η
Optima bank εγκαινίασε την Πέμπτη 9 Ιουνίου το
πρώτο της κατάστημα στην Κρήτη, συγκεκριμένα
στην πόλη του Ηρακλείου (25ης Αυγούστου ’46) στο
πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης στην περι-
φέρεια, διευρύνοντας ουσιαστικά την παρουσία της
στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Το κατάστη-
μα στο Ηράκλειο Κρήτης είναι το 26ο στο δίκτυο της
εταιρείας.

ΔΕΗ: Εξαγορά της Carge

Προσφορές στις τηλεοράσεις 
από Cosmote, Γερμανό

Οι καταναλωτές θα βρουν δυνατές προσφο-
ρές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Co-
smote και Γερμανός και online στα cosmo-
te.gr και germanos.gr. Μέχρι και τις 26 Ιου-
νίου οι καταναλωτές μπορούν να αποκτή-
σουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δό-
σεις τη Smart TV της επιλογής τους. Επιπλέ-
ον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για την
αγορά τηλεόρασης αξίας 249€ και άνω, ο κα-
ταναλωτής μπορεί να κερδίσει το 20% της
αξίας της σε go4more πόντους με τη χρήση
καρτών της Εθνικής Τράπεζας. Και για
όσους θέλουν να παρακολουθούν το πλού-
σιο περιεχόμενο της Cosmote TV, με κάθε
νέα συνδρομή στην Cosmote TV στα κατα-
στήματα Cosmote και Γερμανός μπορούν να
αποκτήσουν την τηλεόραση της επιλογής
τους με επιπλέον όφελος 50€.

ΔΕΔΑ: «Έξυπνο» σύστημα
τηλεμετρίας και συντήρησης

Ένα νέο, «έξυπνο» σύστημα τηλεμετρίας και
προβλεπτικής συντήρησης των δικτύων δια-
νομής φυσικού αερίου ανέπτυξε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα η ΔΕΔΑ, σε συνεργασία με
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το σύστημα,
αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, παρα-
κολουθεί απομακρυσμένα και σε πραγματικό
χρόνο την κατάσταση των δικτύων της ΔΕΔΑ,
διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία τους
και την αδιάλειπτη τροφοδοσία των κατανα-
λωτών ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες χά-
ρη στη σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδομή
που το υποστηρίζει.

Μπλε Κέδρος: Ο Μάικ
Ευμορφίδης κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης στο ΧΑ
Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχτηκε την
Τρίτη τη διοίκηση αλλά και στελέχη της
Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ με αφορμή την εισα-
γωγή προς διαπραγμάτευση στην κύρια
αγορά των 43.200.000 μετοχών της εταιρεί-
ας. Ο Μάικ Eυμορφίδης κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου την
Τρίτη. Υποδεχόμενος τους εκπροσώπους
της Μπλε Κέδρος, ο chief financial officer
του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Νίκος
Κοσκολέτος καλωσόρισε την εισαγωγή μιας
ακόμη ΑΕΕΑΠ στο χρηματιστήριο και ευχή-
θηκε δυναμική συνέχεια στην πορεία της
εταιρείας.

ΓΕ Δημητρίου: ΕΓΣ στις 18
Ιουλίου για reverse split

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουλί-
ου προσκαλούνται οι μέτοχοι της ΓΕ Δημητρί-
ου ΑΕΕ με αντικείμενο μεταξύ άλλων την αύ-
ξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμε-
νης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτό-
χρονη μείωση του συνολικού αριθμού των
υφιστάμενων κοινών μετοχών της εταιρείας
διά της συνένωσής τους (reverse split).

Skroutz: Νέο μοντέλο
λειτουργίας για εμπόρους

Mediterranean Gas: Στόχος να
λειτουργεί το 2024 το FSRU στον Βόλο

Mε εντατικό ρυθμό προχωρά η προετοιμασία της
επένδυσης για το FSRU της Mediterranean Gas ΑΕ
που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, σύμφωνα με
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρεί-
ας Βασίλη Πετκίδη. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Me-
diterranean Gas συμμετέχουν οι εταιρείες Norion
Ltd με ποσοστό 9%, Vapiando Ltd με ποσοστό 71%
(Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος) και η Goldenport Ma-
rine Ltd (Γιάννης Δράγνης) με ποσοστό 20%. Όπως
ειπώθηκε, υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για συμμε-
τοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του FSRU, όπως και με-
γάλο ενδιαφέρον για δέσμευση δυναμικότητας.

Η ΔΕΗ, διαχρονικά
στην πρώτη γραμμή της
καινοτομίας που σχετί-
ζεται με τον τομέα ενέρ-
γειας, πρωταγωνιστεί
και στην ηλεκτροκίνη-
ση με όχημα την υπηρε-

σία ΔΕΗ blue, η οποία αποτελεί το πιο εκτετα-
μένο δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ κάνοντας ακό-
μη ένα βήμα για την πιο αποτελεσματική πα-
ροχή των υπηρεσιών της στους συνεχώς αυ-
ξανόμενους χρήστες της ηλεκτροκίνησης στη
χώρα, ανακοινώνει την εξαγορά της εταιρείας
παροχής υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης Carge.
Η εταιρεία Carge, μια από τις πλέον δυναμικά
αναπτυσσόμενες startup επιχειρήσεις του
χώρου της, ειδικεύεται στην ανάπτυξη πρωτο-
ποριακού λογισμικού για εφαρμογές, οι οποί-
ες μεταξύ άλλων δίνουν τη δυνατότητα στον
χρήστη να πλοηγηθεί μέσα από έναν ψηφιακό
χάρτη, φτάνοντας στον σταθμό φόρτισης από
την καλύτερη και ταχύτερη διαδρομή. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

ΗΜακάμπι Χάιφα από το Ισραήλ
θα είναι η αντίπαλος του
Ολυμπιακού στον 2ο προκρι-

ματικό γύρο του Champions League,
ενώ στο Conference League ο ΠΑΟΚ
θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Λέφσκι
Σόφιας και ο Άρης με την Γκόμελ από
τη Λευκορωσία. Όλες είναι «εύκο-
λες», αλλά στο ποδόσφαιρο τίποτα
δεν είναι εύκολο…
Η Μακάμπι Χάιφα δεν είναι στα κυβι-
κά του Ολυμπιακού, σαφώς υποδεέ-
στερη ομάδα, αλλά και τα λεφτά δεν
παίζουν μπάλα, παρά μόνο τα ρόστερ.
Η πρωταθλήτρια Ισραήλ ποντάρει σε
δύο παραμέτρους και η μία είναι ο
προπονητής της. Και αν δεν λέει κάτι
το ονοματεπώνυμο Μπαράκ Μπακ-
χάρ, να το θυμίσουμε. Είναι αυτός που
με τη Χάποελ Μπερ Σεβά είχε απο-

κλείσει τον Ολυμπιακό στον 3ο προ-
κριματικό γύρο του Champions Lea-
gue το 2016. Η άλλη παράμετρος είναι
ο διεθνής Ισραηλινός εξτρέμ Ομέρ
Ατζιλί, δεινός σκόρερ. Την περασμέ-
νη σεζόν σε 51 συμμετοχές σε όλες
τις διοργανώσεις έβαλε 28 γκολ και
μοίρασε 14 ασίστ. Και είναι απορίας
άξιο πώς δεν έχει φύγει ακόμα από το
Ισραήλ για να παίξει σε μεγάλη ομά-
δα. Κατά τα άλλα, η Χάποελ είναι
πλούσια ομάδα και παίζει στο πλέον
υπερσύγχρονο γήπεδο της χώρας, το
«Sammy Ofer Stadium», 30.780 θέ-
σεων. Το πρώτο ματς θα γίνει στο Ισ-
ραήλ 19 ή 20 Ιουλίου και ο επαναλη-
πτικός στο Φάληρο μία εβδομάδα αρ-
γότερα.
Ο ΠΑΟΚ, μετά την περσινή του περι-
πέτεια όπου έφτασε στους «8» της

ίδιας διοργάνωσης, δεν μπορεί να
έχει πρόβλημα, θεωρητικά πάντα,
κόντρα στους Βούλγαρους. Η Λέφσκι
Σόφιας δεν έχει την παλιά της αίγλη,
έχει, όμως, οκτώ ξένους που παίζουν
όλοι βασικοί. Βραζιλιάνοι, Σέρβοι,
Καμερουνέζοι και έναν Γάλλο. Τερμά-
τισε στην 5η θέση της βαθμολογίας
και την τελευταία στιγμή πήρε το εισι-
τήριο. 
Ο Άρης κόντρα στην Γκόμελ δεν θα
έχει πρόβλημα. Όμως, πριν από δυο
χρόνια μία άλλη ομάδα εκεί… παρα-
δίπλα, η Κόλος Κοβαλίβκα από την
Ουκρανία, τον είχε αποκλείσει στο
Europa League. Η Γκόμελ τα τελευ-
ταία χρόνια έχει βελτιωθεί και το 2012
κληρώθηκε με τη Λίβερπουλ στο Eu-
ropa League και έφυγε με τα τιμητικά
σκορ 0-1 και 3-0. 

Οι ομάδες από τη Θεσσαλονίκη θα δώ-
σουν εκτός έδρας τα πρώτα ματς στις
21 Ιουλίου και τους επαναληπτικούς
στη συμπρωτεύουσα μία εβδομάδα
αργότερα.
Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι γνωστό,
θα εκκινήσει από τον 3ο προκριματι-
κό γύρο στο Conference League και η
κλήρωση θα γίνει στις 18 Ιουλίου. 

«Εύκολες», αλλά τίποτα 
δεν είναι εύκολο…

Ολυμπιακός - Μακάμπι
Χάιφα στο Champions
League και ΠΑΟΚ - Λέφσκι
Σόφιας, Άρης - Γκόμελ
Λευκορωσίας στο
Conference League



Ο
Ολυμπιακός επέστρεψε από
τους -14 (46-32) στο ημίχρο-
νο, νίκησε 78-72 τον Πανα-

θηναϊκό στο ΟΑΚΑ, έκανε το 2-0 στη
σειρά και θέλει μόλις μία νίκη αύριο, 

Παρασκευή, στο ΣΕΦ για να πανη-
γυρίσει τον τίτλο (και το νταμπλ) στο
πρωτάθλημα της Basket League.
Όλα κρίθηκαν στο τρίτο δεκάλεπτο,
όπου ο Ολυμπιακός με μπροστάρη-
δες τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ μεί-
ωσε σε 48-43 με ένα επιμέρους 2-11
στα πρώτα δύο λεπτά! Δεν έχει προ-
ηγούμενο αυτό όσον αφορά τον Πα-
ναθηναϊκό. Στο πρώτο ματς του ΣΕΦ,
στην πρώτη περίοδο το σκορ ήταν
23-4 υπέρ των «ερυθρόλευκων»!
Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός
πήρε το ψυχολογικό προβάδισμα, ο
Παναθηναϊκός έπαθε μπλακ άουτ
και η νίκη των «ερυθρόλευκων» ήρ-
θε φυσιολογικά. Κατά γενική παρα-

δοχή, ο Ολυμπιακός αξίζει τον φετι-
νό τίτλο, είναι σαφώς καλύτερος από
τον Παναθηναϊκό με τις έξι σερί νί-

κες εναντίον του, αλλά και στον τελι-
κό του Κυπέλλου, όπου επικράτησε
με 81-73 στο Ηράκλειο. 

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 72-78, αύριο η κούπα Nations League:
Γερμανία - Ιταλία 5-2!

Η εθνική Γερμανίας σεβάστηκε τον θεσμό του
Nations League και «σκόρπισε» 5-2 την πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης Ιταλία, που έπαιξε με αρκετούς
αναπληρωματικούς. Κίμιχ, Μίλερ, Γκουντογκάν
και δύο ο Βέρνερ, τα γερμανικά γκολ. Για τους Ιτα-
λούς σκόραραν Γκνότο και Μπαστόνι. Τόσο βαριά
ήττα είχε να υποστεί η Ιταλία από το 1975, όταν είχε
διαλυθεί 6-1 από την ενωμένη Γιουγκοσλαβία. 

Νούνιες: Στη Λίβερπουλ 
με 100 εκατ. ευρώ!
Είναι οριστικό. Η Λίβερπουλ πλήρωσε 100 εκατ.

ευρώ στην Μπενφίκα και αγόρασε τον Ου-
ρουγουανό σέντερ φορ Ντάργουιν Νού-
νιες, 22 ετών. Έτσι θα καλύψει την απώ-

λεια του διεθνούς Σενεγαλέζου Σάντο Μανέ
που πήγε στην Μπάγερν. Ο Νούνιεζ θεωρεί-

ται, και όχι άδικα, ο συνεχιστής δυο ιερών τε-
ράτων του ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης

στην επίθεση, του Έντινσον Καβάνι και του
Λουίς Σουάρες που έκανε τεράστια καριέρα στην
Μπαρτσελόνα. 

Ο Ράφα θα γίνει μπαμπάς
Ο Ράφα Ναδάλ έγινε τα πάντα στο τένις, ήρθε η

ώρα να γίνει και πατέρας, καθότι είναι το μόνο…
άτεκνο μέλος του Big 3 (Φέντερερ, Τζόκοβιτς). Η
σύζυγός του Μέρι Περεγιό είναι έγκυος στο πρώτο
τους παιδί και την είδηση αποκάλυψε το περιοδικό
«Hola». Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του
2019 ύστερα από 15 χρόνια σχέσης.

Εισαγγελέας ερευνά 
τα… αδιερεύνητα

Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε πρώην ποδοσφαιρι-
στή που έμεινε απλήρωτος από τρεις ομάδες στις
οποίες αγωνίστηκε και ενώ του έχουν επιδικαστεί
ποσά. Γιατί η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ δεν
ασχολείται; Οι ομάδες Super League 1 και Super
League 2 χρωστούν περίπου 50 εκατ. ευρώ σε
παίκτες. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ζα-
χαρίας Κοκκινάκης και ο ανώτατος αθλητικός ει-
σαγγελέας ερευνούν… αδιερεύνητες υποθέσεις
της Επιτροπής Δεοντολογίας. 

Nations League: 
Αγγλία - Ουγγαρία 0-4!
Η εθνική Αγγλίας διαλύθηκε 4-0 από την Ουγγαρία στο Μολινό
(έδρα της Γουλβς) για το Nations League και αυτή είναι η πιο βα-
ριά εντός έδρας ήττα της σε επίσημη διοργάνωση από το 1928!
Προφανώς και οι διεθνείς κοίταζαν προς τις παραλίες, δεν
ασχολούνται με το Nations League, αλλά «η ντροπή είναι ντρο-
πή», επισημαίνει και χλευάζει ο αγγλικός Τύπος.

Ντόρσεϊ: Καταγγελία 
για ρατσιστική συμπεριφορά

Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του δημοσιοποίησε μέσω Twitter ο Τάιλερ Ντόρσεϊ,
αφού ο παίκτης του Ολυμπιακού ανέφερε ότι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον αποκαλούσαν «μαϊμού»
στο ΟΑΚΑ! «Δεν έχω πει ποτέ τίποτα για τους οπαδούς και ούτε με νοιάζει τι λένε αυτοί, όμως οι
φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να συμπεριφέρονται καλύτερα. Δεν μπορεί να αποκαλούν
παίκτες μαϊμούδες, έχουν και αυτοί μαύρους αθλητές στην ομάδα τους».

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Ε
νας από τους πιο λαμπρούς, πολύπλευ-
ρους και καταξιωμένους μουσικούς
της εποχής μας, o θρύλος της παγκό-
σμιας τζαζ σκηνής Αρτούρο Σαντοβάλ,

επιστρέφει στην πόλη των «Ολύμπιων Θεών» για
δύο βραδιές-όνειρο.

Ο Κουβανός πολυβραβευμένος τρομπετίστας,
παραλήπτης του Προεδρικού Μεταλλίου της
Ελευθερίας το 2013 από τον πρόεδρο Ομπάμα, ο
10 φορές βραβευμένος με Grammy και 6 φορές
νικητής του Billboard Award, θα σαγηνέψει τα
πλήθη στις 11 και 12 Ιουλίου στο Gazarte Roof
Stage παρουσιάζοντας ένα συναρπαστικό σόου
με αφροκουβανέζικη τζαζ, Be-Bop και straight
ahead τζαζ μουσική.

Έχοντας συμπληρώσει πάνω από τρεις δεκαε-
τίες στη δισκογραφία, συνεχίζει με live εμφανί-
σεις στις πιο φημισμένες μουσικές σκηνές του
κόσμου, ενώ συχνές είναι οι συναυλίες του με
κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες από όλο τον
κόσμο. Επιφανείς μαέστροι και συνθέτες υποκλί-
νονται στο ταλέντο και τη δεξιοτεχνία του, όπως
και οι Έλληνες θαυμαστές που ανυπομονούν να
τον αποθεώσουν στη σκηνή.

Η καλλιτεχνική διαδρομή του Αρτούρο Σαντο-
βάλ από την Αρτέμισα (μια μικρή πόλη στα περί-
χωρα της Αβάνας, στην Κούβα) μέχρι τα αστέρια
και την παγκόσμια αναγνώριση ήταν μοναχική,
δύσκολη και περιπετειώδης.

Βάζοντας καρδιά, όνειρα, έμπνευση και φαν-
τασία, έγραψε ολόκληρη τη μουσική της ταινίας
«For Love or Country» που βασίζεται στη ζωή του

με πρωταγωνιστή τον χολιγουντιανό πρωταγωνι-
στή Άντι Γκαρσία. Το φιλμ κατέκτησε βραβείο
Emmy ενώ τα κομμάτια έγιναν σούπερ επιτυχίες.

«Ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου»
«Όταν έχεις καλό ήχο, μπορείς να παίξεις μόνο

δύο νότες και ολόκληρος ο κόσμος το εκτιμά. Με
κακό ήχο μπορείς να παίξεις δύο εκατομμύρια
νότες και κανείς δεν θα δώσει προσοχή», δήλωσε
σε συνέντευξή του ο Σαντοβάλ, ο οποίος τα δύο
χρόνια της πανδημίας μεγαλούργησε.

«Θα σας πω ότι οι 18 μήνες που δεν έπαιξα σε
συναυλία ήταν φρικτά. Ήταν η χειρότερη περίο-
δος της ζωής μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
Παίζω μουσική 50 χρόνια ασταμάτητα και να εί-

μαι 18 μήνες χωρίς να δώσω ούτε μία συναυλία;
Αυτός ήταν ένας πόνος μεγάλος! Αλλά δεν ήταν
χαμένος χρόνος. Αντίθετα, τον χρησιμοποίησα.
Ήμουν στο στούντιο, άρχισα να κάνω νέες συνθέ-
σεις και έφτιαξα περίπου 500 βίντεο με καινούρ-
για μουσική που έγραψα και τη μοιράστηκα σε
διαδικτυακά μέσα, δωρεάν για όλους. Έκανα επί-
σης διασκευές μελωδιών που δεν είχα την ευκαι-
ρία να ηχογραφήσω παλιότερα», αποκάλυψε o
μουσικός.

Ο δικός του «Φρανκενστάιν»!
Αναζητώντας νέους ήχους, ο Κουβανός τρομ-

πετίστας είχε τη φαεινή ιδέα να δημιουργήσει
ένα μουσικό όργανο που σήμερα το αποκαλεί
«Φρανκενστάιν»! Ο λόγος; «Το έφτιαξα πριν από
χρόνια, από τρία διαφορετικά κέρατα. Όταν σκέ-
φτηκα την ιδέα στο Μαϊάμι, ο τύπος που του ζήτη-
σα να μου το φτιάξει, είπε: “Είσαι τρελός, θα χα-
λάσεις τρία καλά κέρατα για αυτό το πείραμα;”.
Και είπα, “εντάξει, τώρα προχωρήστε και κάντε
αυτό που θέλω!”. Όταν το σήκωσα για πρώτη φο-
ρά, ήταν ακόμα τραχύ και κολλημένο, αλλά έπαι-
ξα μερικές νότες και είπα, “ναι, το λατρεύω”».

Έρχεται για δύο βραδιές-όνειρο
στις 11 και 12 Ιουλίου 
στο Gazarte Roof Stage

Ο θρύλος
της τζαζ
στην Αθήνα

Α Ρ Τ Ο Υ Ρ Ο  Σ Α Ν Τ Ο Β Α Λ



Με την «κολλητή» 
στην Αστυπάλαια

Στην «πεταλούδα του Αιγαίου» απολαμβάνουν
μοναδικές διακοπές η Μαρία Ναυπλιώτου και η
Ζέτα Δούκα. Οι δύο καλές φίλες επέλεξαν και
αυτό το καλοκαίρι την αγαπημένη τους Αστυπά-
λαια, με την πρώτη να αποκαλύπτει με ενθουσια-
σμό στο Instagram: «Σαν να μην πέρασε μια μέ-
ρα… Άλλη μια χρονιά βρεθήκαμε στην Αστυπά-
λαια. Στην παιχνιδιάρα “πεταλούδα του Αιγαίου”,
με τις συγκλονιστικές ομορφιές, την πιο όμορφη
χώρα, τα κρυστάλλινα νερά και την απεραντοσύ-
νη του νερού να σε αγκαλιάζει όπου και να κοι-
τάξεις».

Σε μέρη μακρινά 
κι ονειρεμένα

Απόδραση σε εξωτικό προορισμό για την Ταμί-
λα Κουλίεβα. Η πρωταγωνίστρια της επικής ται-
νίας «Σμύρνη μου αγαπημένη» έπειτα από έναν
απαιτητικό -επαγγελματικά- χειμώνα, επέλεξε
την πανέμορφη Ταϊλάνδη για ξεκούραση και
ανανέωση: «Το “Κόσμημα της Ασίας” είναι μια
χώρα εξωτική, με πλούσια ιστορία και αμέτρητες
φυσικές ομορφιές. Οι κάτοικοί της συνδυάζουν
με αρμονία τον πολιτισμό τους με τις σύγχρονες
δυτικές επιρροές. Ένα δεκαήμερο ταξίδι από την
πρωτεύουσά της, την Μπανγκόκ, που θα συνεχι-
στεί στο μοναδικό Κράμπι και το νησί Κο Τάο».

Μέχρι το Χόλιγουντ έφτασε η
χάρη της! Το γνωστό μοντέλο
Iωάννα Μπέλλα, που βλέπει την
καριέρα του να απογειώνεται
μετά τα απανωτά εξώφυλλα σε
διάσημα περιοδικά μόδας και
τις φωτογραφίσεις για γνω-
στούς οίκους μόδας, ταξίδεψε
για δουλειά στο Λος Άντζελες
ποζάροντας με λευκό μπουρ-
νούζι και άτσαλο photoshop στο
πρόσωπό της, με το σαγόνι να
έχει «φύγει» από τη θέση του.

«Ξέφυγε» 
το σαγόνι

Σ
υγκίνησε το Instagram ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Ο ηθοποι-
ός με τη διεθνή καριέρα στο Χόλιγουντ απέδειξε πως είναι ο
πιο τρυφερός μπαμπάς της showbiz με τις συγκινητικές δη-

μόσιες ευχές στον γιο του Απόλλωνα που έγινε δύο ετών. «Όσο το
πρόσωπό σου θα λάμπει, μικρέ μου πρίγκηπα, και τρέχεις και χα-
μογελάς και είσαι ελεύθερος, εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου και θα
“γεμίζω” από τη λάμψη σου και την καθαρότητά σου. Στα δύο αυτά
χρόνια της υπεροχής ύπαρξής σου, ο κόσμος αποκτάει άλλο νόημα.
Σε ευχαριστώ κάθε μέρα και κάθε πρωί και βράδυ. Χρόνια σου πολ-
λά, πραγματικέ μου Απόλλωνα. Σ’ αγαπώ πολύ. Ο μπαμπάς», έγρα-
ψε ο πρωταγωνιστής, με τους χιλιάδες εγχώριους και ξένους θαυ-
μαστές του να τον αποθεώνουν στο Instagram.

Με νέα παράσταση
Τη «Φαίδρα» της Μαρίνας Τσβετάγεβα θα υποδυθεί στη σκηνή η
Ηρώ Μουκίου. Η δημοφιλής ηθοποιός, που κατέκτησε φέτος το
βραβείο Α’ ρόλου στα Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης, θα ζων-
τανέψει στο σανίδι τον μύθο της Φαίδρας και του Ιππόλυτου, σε
μια συγκλονιστική ιδέα - μουσική σύλληψη του Μιχάλη Χατζηα-
ναστασίου με τον οποίο φωτογραφήθηκαν μαζί. «Εδώ, ψηλά στο
βουνό! Τα ωραιότερα σχέδια για τον χειμώνα», αποκάλυψε.

Κλινήρης στο σπίτι του στην Αθήνα βρί-
σκεται ο Νάσος Παπαργυρόπουλος μετά το
σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του στη
Μήλο. Για διακοπές ούτε λόγος προς το πα-
ρόν, για αυτό και ο ηθοποιός αρέσκεται να
αναπολεί όμορφες στιγμές από ξέγνοιαστες
διακοπές του στη Σίφνο, σχολιάζοντας με
παράπονο: «Μερικές μέρες πριν, όταν ακό-
μη έσφυζα από ευρωστία και από μεγάλες
ποσότητες βιταμίνης D».
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Ευχές αγάπης 
στον μοναχογιό του

Έχει να θυμάται



Η
ευλογιά των πιθήκων είναι μια
ιογενής ζωονόσος (δηλαδή μετα-
δίδεται στον άνθρωπο από τα
ζώα) με συμπτώματα πολύ παρό-

μοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στο πα-
ρελθόν σε ασθενείς με ευλογιά, αν και κλινι-
κά είναι λιγότερο σοβαρή. Προκαλείται από
τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων που ανήκει
στο γένος των Orthopoxvirus, της οικογένει-
ας Poxviridae. 

Υπάρχουν δύο γενετικοί κλάδοι του ιού της
ευλογιάς των πιθήκων: της Δυτικής Αφρικής
και του Κονγκό (Κεντροαφρικανική). 

Το όνομα monkeypox προέρχεται από την
αρχική ανακάλυψη του ιού σε πιθήκους, σε
εργαστήριο της Δανίας το 1958. Το πρώτο
κρούσμα ανθρώπου εντοπίστηκε σε ένα παιδί
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 1970. Η
ευλογιά των πιθήκων είναι συνήθως αυτοπε-
ριοριζόμενη, αλλά μπορεί να είναι σοβαρή σε
ορισμένα άτομα, όπως παιδιά, έγκυες γυναί-
κες ή άτομα με ανοσοκαταστολή. Το στέλεχος
της Δυτικής Αφρικής φαίνεται να προκαλεί λι-
γότερο σοβαρή νόσο στον άνθρωπο σε σύγ-
κριση με το στέλεχος του Κονγκό (ποσοστά
θνησιμότητας 3,6% και 10,6% αντίστοιχα). 

Ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων μεταδίδε-
ται με την έκθεση πρόσωπο με πρόσωπο
(συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων
στον τομέα της υγείας χωρίς κατάλληλα μέ-
τρα ατομικής προστασίας), άμεση και στενή
σωματική επαφή, επαφή με μολυσμένα αντι-
κείμενα όπως ρούχα ή κλινοσκεπάσματα. Η
μετάδοση μέσω των αναπνευστικών σταγονι-

δίων είναι λιγότερο συχνή και συνήθως απαι-
τεί παρατεταμένη επαφή πρόσωπο με πρό-
σωπο, ενώ η επαφή με τις μολυσματικές δερ-
ματικές βλάβες φαίνεται να είναι ο πλέον πι-

θανός τρόπος μετάδοσης.
Η περίοδος επώασης για την ευλογιά των

πιθήκων είναι συνήθως 7-14 ημέρες, αλλά
μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 21 ημέρες.
Στον άνθρωπο, τα συμπτώματα της ευλογιάς
των πιθήκων είναι παρόμοια αλλά πιο ήπια
από τα συμπτώματα της ευλογιάς, η οποία θε-
ωρείται σήμερα εξαφανισμένη νόσος, λόγω
της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού.

«Η λοίμωξη ξεκινά με υψηλό πυρετό, πονο-
κέφαλο, μυϊκούς πόνους, οσφυαλγία, διογ-
κωμένους λεμφαδένες, ρίγη, εξάντληση. Συ-
νήθως μία έως πέντε ημέρες μετά την εμφά-
νιση των πρώτων συμπτωμάτων εμφανίζεται
το χαρακτηριστικό εξάνθημα με τη μορφή
κηλίδων, που συχνά ξεκινούν συνήθως από
το πρόσωπο πριν εξαπλωθούν σε άλλα μέρη
του σώματος. Κατά τη διάρκεια της λοίμω-
ξης, το εξάνθημα εξελίσσεται γρήγορα από
φλύκταινες σε φυσαλίδες γεμάτες με υγρό,
οι οποίες στην πορεία σχηματίζουν κρού-
στες (εφελκίδες) που αργότερα πέφτουν»,
αναφέρει η κυρία Βασιλική Πιτυρίγκα, ια-
τρός βιοπαθολόγος - επίκουρη καθηγήτρια
Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποιες οι διαφορές μεταξύ τους - 
Το monkeypox μεταδίδεται με 
την έκθεση πρόσωπο με πρόσωπο,
άμεση και στενή σωματική επαφή,
επαφή με μολυσμένα αντικείμενα

Διαφορές 
στα εξανθήματα
Η καθηγήτρια μας βοηθά να ξεχωρίσουμε
τα εξανθήματα της ανεμοβλογιάς από αυτά
της ευλογιάς των πιθήκων. Το εξάνθημα
της ανεμοβλογιάς αρχικά εμφανίζεται με
τη μορφή κηλίδων που σταδιακά μετατρέ-
πονται σε φυσαλίδες και στο τέλος κατα-
λήγουν σε λεπτές κρούστες που καλύ-
πτουν τις πληγές. Χαρακτηριστικό του
εξανθήματος είναι ότι οι αρχικές μορφές
του δεν παράγονται όλες ταυτόχρονα, αλλά
μέσα σε χρονικό διάστημα αρκετών ημε-
ρών, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται
στις ίδιες δερματικές περιοχές βλάβες σε
διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Αντίθετα, οι
δερματικές βλάβες της ευλογιάς των πιθή-
κων εμφανίζονται στις περιοχές του σώ-
ματος ταυτόχρονα, έχουν όλες την ίδια εμ-
φάνιση εξαρχής και ακολουθούν το ίδιο
στάδιο εξέλιξης. Κυρίως εντοπίζονται πε-
ριφερικά του κορμού, στο πρόσωπο, τα χέ-
ρια και τα πόδια, και συχνά στις παλάμες
και τα πέλματα, σε αντίθεση με το εξάνθη-
μα της ανεμοβλογιάς που ξεκινά να εκδη-
λώνεται κυρίως στο κεφάλι και τον κορμό. 

Ανεμοβλογιά ή ευλογιά των πιθήκων;

Βασιλική Πιτυρίγκα, ιατρός
βιοπαθολόγος - επίκουρη
καθηγήτρια Μικροβιολογίας
ΕΚΠΑ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα έχετε να ασχοληθείτε με κάποιες υπο-
θέσεις σας, που για κάποιο λόγο θα πρέπει να
ελέγξετε αρκετές φορές τα δεδομένα πριν απο-
φασίσετε. Ίσως ένα φιλικό σας πρόσωπο να σας
βοηθήσει ουσιαστικά σε ένα θέμα που σας απα-
σχολεί.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αν πρέπει σήμερα να κάνετε αγορές ή κάποιες οι-
κονομικές συμφωνίες, είναι αρκετά πολύπλοκη
μέρα για να έχουν επιτυχία. Βέβαια, κάποια
επαγγελματική πρόταση είναι πιθανό να υπάρξει
αυτές τις μέρες, με πολύ καλά αποτελέσματα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια διφορούμενη μέρα, που μάλλον θα σας
μπερδέψει λίγο με τα πολλά γεγονότα που θα
εξελίσσονται. Οι καταστάσεις θα είναι πολύπλο-
κες, αλλά και κάποια θέματα θα έχουν μια θολή
εικόνα, οπότε και με δυσκολία θα μπορέσετε να
πάρετε την καταλληλότερη απόφαση. Ένα ταξίδι
θα σας φέρει επιτυχία. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους θα παρουσιαστεί μια οι-
κονομική ευκαιρία ή μια πηγή που μπορεί να σας
χαρίσει ένα επιπρόσθετο εισόδημα. Είναι μια μέ-
ρα που κάποια από τα σχέδιά σας δείχνουν ότι θα
ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Λέων
(23/7-22/8)
Αν και κάποια πράγματα σας έχουν πιέσει αρκετά
αυτό το διάστημα, θα έχετε τη δυνατότητα να αντι-
μετωπίσετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις
τυχόν παραφωνίες της ημέρας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του τρίτου δεκαημέ-
ρου θα υπάρξουν κάποια προσωπικά θέματα
που δυστυχώς δεν θα μπορέσετε εύκολα να δια-
χειριστείτε. Επίσης θα έχετε μια πιο ολοκληρω-
μένη άποψη για ένα θέμα της υγείας σας που
σας ταλαιπωρεί και τώρα ήρθε η στιγμή να το αν-
τιμετωπίσετε.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η μέρα σας θα έχει πολύ καλή εξέλιξη, αν μάλι-
στα έχετε κοπιάσει για κάποιο θέμα που αφορά τα
παιδιά σας, αν είστε γονείς, ή για μια υπόθεση
που χρειάζεστε τη συμβουλή κάποιου ειδικού.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, πολ-
λά θέματα βρίσκονται κοντά στη λύση τους, ιδίως
αν έχουν να κάνουν με ένα ακίνητο ή με οικογε-
νειακές υποθέσεις. Και επειδή αυτή η μέρα έχει
πολλά πρόσωπα και κάποια από αυτά είναι επι-
κίνδυνα, μην αφήσετε τα συναισθήματα να καλύ-
ψουν τη λογική σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε σε μια πολύπλοκη μέρα, που σας βασανί-
ζουν κάποια πολύ προσωπικά θέματα, που μάλ-
λον αδυνατείτε τώρα να βρείτε τις πιο κατάλληλες
λύσεις. Αρκεστείτε στο να φροντίσετε την ψυχο-
λογία σας, επικοινωνώντας με πρόσωπα που σας
στηρίζουν.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια
πλούσια μέρα σε γεγονότα. Από τη μια θα έχετε
διάθεση να σκεφτείτε τα οικονομικά σας, από
την άλλη μια επικοινωνία με πρόσωπο από το
περιβάλλον σας θα αποδειχθεί κάλπικη και προ-
βληματική.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι μια πολύ δυνατή μέρα, όπου εσείς του τρί-
του δεκαημέρου θα έχετε έντονη επιθυμία να με-
τουσιώσετε σε έργο μια ιδέα που έχετε ολοκλη-
ρώσει έπειτα από ώριμη σκέψη. Ίσως, μάλιστα,
να σκεφτείτε να κάνετε μια πολύ καλή συμφωνία,
εφόσον είστε έτοιμοι για αυτή.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς θα υπάρξουν κάποια θέματα
που πρέπει να κάνετε πιο ξεκάθαρα στους άλ-
λους. Είναι η στιγμή που τα ψέματα δεν θα μπορέ-
σουν να απομακρυνθούν και θα αποκαλυφθούν
το επόμενο διάστημα. 

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ31

Ο Ήλιος σήμερα θα σχηματίσει μια πολύ
θετική όψη με τον Κρόνο, όπου μας καλεί
να αναλάβουμε δύσκολες υποθέσεις, που
όταν ολοκληρωθούν θα έχουμε κερδίσει

την αναγνώριση και τον σεβασμό. Τα ζώδια του
Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός και Υδροχόος) του τρίτου
δεκαημέρου θα έχουν τη θετική επιρροή αυτής
της όψης.
Επίσης θα πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη όψη,
του Ήλιου με τον Ποσειδώνα, όπου αυτήν τη φορά
υπάρχει αρνητική επιρροή και καλό είναι να
προσέχουμε τις γρήγορες αποφάσεις, όταν
μάλιστα δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες για ένα
θέμα. Τα ζώδια που επηρεάζονται είναι εκείνα
του Μεταβλητού Σταυρού.



Η
ιστορική ρήση του ιδρυτή της Νέας
Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή « Έξω πάμε καλά» αποδει-
κνύεται διαχρονική.

Το προχθεσινό εθνικό μέτωπο και το πυρ
ομαδόν των Ελλήνων βουλευτών της κοινοβου-
λευτικής αντιπροσωπείας μας στο ΝΑΤΟ εναν-
τίον του Τούρκου υπουργού Άμυνας μέσα στην
«έδρα του», στην Κωνσταντινούπολη, εκτός από
αισθήματα ανακούφισης στη συντριπτική πλει-
ονότητα των πολιτών, έστειλαν ένα πολύτιμο
μήνυμα στους ταραγμένους καιρούς που ζού-
με: Ότι στα εθνικά θέματα, στα ιερά και τα δί-
καια της πατρίδας μας, οι Έλληνες είναι ενωμέ-
νοι σαν μία γροθιά, έτοιμοι να επιτεθούν σε
όποιον παραβιάζει κατάφωρα και προκλητικά
τα δίκαια της χώρας.

Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον βου-
λευτή Αιτ/νίας Σπήλιο Λιβανό και τους Μανού-
σο Βολουδάκη (ΝΔ), Θεοδώρα Τζάκρη (ΣΥΡΙΖΑ)
και Ανδρέα Λοβέρδο (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), βρέθη-
κε ενώπιον μιας αναπάντεχης, λόγω της φύσης
της εκδήλωσης, άκρως προκλητικής και καλά
προετοιμασμένης επίθεσης από τον Τούρκο
υπουργό και αντέδρασαν, στο σύνολό τους, με
ενιαία, στεντόρεια φωνή και κοινή γραμμή.

Η αντίδρασή τους, μάλιστα, ήταν τόσο καί-
ρια, τα επιχειρήματά τους τόσο στέρεα και η
στάση τους τόσο αποφασιστική, που ο προπο-
νημένος για ένα ακόμα σόου αναθεωρητι-
σμού Χουλουσί Ακάρ μάζεψε άρον άρον «τα
μπογαλάκια του» και αναχώρησε εν εξάλλω
από την αίθουσα όπου συνεδρίαζαν από κοι-
νού κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του
ΝΑΤΟ και χωρών της Μεσογείου και της Μέ-

σης Ανατολής, με πρόσχημα να προλάβει την
πτήση για Βρυξέλλες. Και ας παρέμεινε επί
δίωρο στο ξενοδοχείο, όπως επιμένουν αυτό-
πτες μάρτυρες.

Οι 4 Έλληνες βουλευτές έπραξαν το καθήκον
τους, χωρίς ούτε μία στιγμή στη συνέχεια να
μπουν στον πειρασμό να εισπράξουν ο καθένας
για λογαριασμό του τη δόξα. Όποιος δημοσιο-
γράφος συνομίλησε μαζί τους μπορεί να επιβε-
βαιώσει ότι, μηδενός εξαιρουμένου, ενημέρω-
ναν τόσο για τη δική τους παρέμβαση όσο και
για εκείνη των συναδέλφων τους.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας κ. Λιβα-
νός, πνευματικό παιδί του Παναγιώτη Κανελλό-
πουλου, γαλουχήθηκε από τα παιδικά του χρό-
νια από μια πολιτική προσωπικότητα που πολέ-
μησε με όλες τις δυνάμεις τον εθνικό διχασμό
και αγωνίστηκε με αυταπάρνηση για την εθνική
συμφωνία και την ενότητα του Έθνους. Προχ-
θές, έδειξε με τη στάση του τον δέοντα σεβασμό
απέναντι σε όλες αυτές τις αξίες. Το ίδιο, όμως,
έπραξαν και οι κ.κ. Βολουδάκης και Λοβέρδος,
καθώς και η κυρία Τζάκρη. 

Μπορεί στην ελληνική Βουλή να ξιφουλκούν
ο ένας εναντίον του άλλου μέχρι τελικής πτώσε-
ως, αλλά εκτός συνόρων και για θέματα που
άπτονται των ελληνικών συμφερόντων στέκον-
ται στην ίδια όχθη. 

Προχθές, οι 4 βουλευτές θύμισαν σε όλους
πόσο καθοριστικές είναι η ενότητα και η ομο-
ψυχία για ένα έθνος όπως το δικό μας. Η εθνική
ενότητα, η οποία αποδέχεται τις διαφορετικές
οπτικές γωνίες των πολιτικών αντιπάλων αλλά
δεν διαπραγματεύεται την ουσιαστική, αποφα-
σιστική και αποτελεσματική θωράκιση και υπε-

ράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και δι-
καιωμάτων.

Το αρραγές εθνικό μέτωπο, που η ισχύς του
μπορεί να αποβεί πολλαπλάσια των πιο προηγ-
μένων εξοπλιστικών. 

Αυτό το αρραγές μέτωπο που αυθόρμητα και
χωρίς δεύτερη σκέψη συγκρότησαν οι 4 Έλλη-
νες βουλευτές ευρισκόμενοι στην Κωνσταντι-
νούπολη είναι αναγκαίο να διατηρηθεί και εντός
των τειχών στα εθνικά θέματα. 

Οι καιροί που ζούμε είναι ταραγμένοι και κυ-
ριαρχεί η αβεβαιότητα. Γεμάτοι σκοπέλους και
παγίδες. Ο Ερντογάν αποδεικνύει καθημερινά
ότι όλες οι κινήσεις του εντάσσονται σε έναν ευ-
ρύτερο σχεδιασμό που σε κάθε περίπτωση εί-
ναι άκρως επικίνδυνος για την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. 

Όποια και αν είναι η συνέχεια, είτε ο Τούρ-
κος πρόεδρος επιβεβαιώσει με τις κινήσεις
του το χειρότερο σενάριο, είτε αποφύγει την
ένταση στο πεδίο, τα μηνύματα της Αθήνας
προς Άγκυρα αλλά και συμμάχους πρέπει να
είναι ξεκάθαρα. Να μην προκαλούν σύγχυση
και να μην προσφέρουν έδαφος προς αξιοποί-
ηση στον Ερντογάν ή τις φιλικές προς την
Τουρκία δυνάμεις.

Οι αντιπαραθέσεις, οι κόντρες, οι ιδεολογικές
και οι πολιτικές μάχες ας αφορούν όλα τα υπό-
λοιπα, πλην των εθνικών μας θεμάτων. Υπάρ-
χουν κλειστές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις
για να κατατεθούν ενστάσεις, προβληματισμοί
και κριτική. Όχι, όμως, τα εν οίκω εν δήμω. Εί-
ναι σαν να πυροβολούμε μόνοι μας τα πόδια μας
την ώρα που φυλάμε σκοπιά για να εντοπίσουμε
την παρουσία του εχθρού. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Οι αντιπαραθέσεις,
οι κόντρες, 
οι ιδεολογικές και
οι πολιτικές μάχες
ας αφορούν όλα 
τα υπόλοιπα, 
πλην των εθνικών
μας θεμάτων

Οι 4 της Πόλης έδειξαν τον δρόμο 


