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«Τ
ο μεγαλύτερο λάθος είναι να μη διορ-
θώνεις τα λάθη σου», έλεγε ο Κομφού-
κιος, αλλά η ελληνική αθλητική κοινό-
τητα φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση

με την αρχαία ανατολική φιλοσοφία. Ούτε βέβαια με
την ελληνική έχει, διότι πολλά από τα κακά που συμ-
βαίνουν στον ελληνικό αθλητισμό και στη φίλαθλη
κοινότητα όχι απλώς θα είχαν αποφευχθεί αλλά δεν
θα διανοούνταν κανένας ότι μπορεί να συμβούν.

Φέτος θρηνήσαμε ένα 19χρονο παλικάρι, τον Άλκη
Καμπανό, θύμα της οπαδικής βίας στη χώρα μας. Πο-
λιτεία, φορείς, ομάδες, αθλητές και φίλαθλοι συνα-
σπίστηκαν, πήραν πρωτοβουλίες σε πολλά επίπεδα,
από το νομοθετικό μέχρι την καταστολή και από τη
διοργάνωση αγώνων προς τιμήν του μέχρι κοινά μη-
νύματα ενάντια στη βία και την ακραία συμπεριφορά -
γενικά έγιναν βήματα για να ξεφύγουμε από αυτό το
βάραθρο που απειλεί ολόκληρη την κοινωνία μας.

Τέσσερις μήνες μετά τον φόνο του Άλκη έχουν
συμβεί τα εξής: έγινε ένας τελικός Κυπέλλου στο ΟΑ-
ΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ο πρώ-
τος με οπαδούς και των δύο αντιπάλων, στον οποίο
σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια, κινδύνευσε η
σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών και
τραυματίστηκε ένας από αυτούς, ενώ η Αστυνομία
προχώρησε σε 20 συλλήψεις.

Και αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη οι τελικοί του
μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθη-
ναϊκό, όπου ευτυχώς εδώ και χρόνια απαγορεύονται
οι μετακινήσεις των οπαδών. Αυτό ωστόσο δεν εμπο-
δίζει τους «φιλάθλους» τής εκάστοτε γηπεδούχου
ομάδας να βρίζουν και να ασχημονούν κατά των 20
ανθρώπων που έχουν διαφορετικά χρώματα από τα
δικά τους. Στην κυριολεξία «διαφορετικά χρώματα
από τα δικά τους», καθώς στο τελευταίο παιχνίδι της
σειράς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού φώναζαν… μαϊ-

μού τον Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού, που παρεμ-
πιπτόντως αγωνίζεται και στην Εθνική μας ομάδα, γε-
γονός που προκάλεσε την έκρηξή του αναφέροντας
σε ανάρτησή του πως και ο ΠΑΟ έχει έγχρωμους
αθλητές στις τάξεις του. Κερασάκι στην τούρτα, μια
άλλη ανάρτηση, αυτή της μπασκετμπολίστριας του
ΟΣΦΠ Ευαγγελίας Βαμβακά, στην οποία «πίκαρε»
τον συνάδελφό της Ιωάννη Παπαπέτρου, που αγωνί-
ζεται στον Παναθηναϊκό, με φωτογραφία που συνο-
δευόταν από τη λεζάντα «6-1, Ιωάννα»!

Με τον σάλο που προκλήθηκε η αθλήτρια αναγκά-
στηκε να ζητήσει συγγνώμη, όμως η σκιά, το «λέρω-
μα» μένει. Όπως και η παραγωγική συλλογιστική, αν
ο αθλητής δεν σέβεται τον αθλητή, πώς θα σεβαστεί η
μάζα των οπαδών τον αθλητή και πώς στη συνέχεια το
άτομο της μιας οπαδικής μάζας θα σεβαστεί το άλλο
άτομο της αντίπαλης οπαδικής μάζας.
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Μ
ε όπλο σημαντικά χρηματο-
δοτικά εργαλεία η κυβέρ-
νηση ρίχνει το βάρος στην
ανάπτυξη προκειμένου να

αναχαιτίσει τις σημαντικές επιπτώσεις
που προκαλούν στην οικονομία ο πόλε-
μος στην Ουκρανία και η ενεργειακή
κρίση. Ο πρωθυπουργός, μιλώντας σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην
Καλαμάτα για το νέο ΕΣΠΑ, τόνισε ότι θα
διατεθούν συνολικά 80 δισ. ευρώ για
αναπτυξιακά κεφάλαια. «Πρόκειται για
μια πηγή που ουσιαστικά δεν έχει προ-
ηγούμενο στη μεταπολεμική Ελλάδα»,
είπε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια σειρά
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως
το νέο ΕΣΠΑ το ύψους του οποίου φτάνει
τα 26,2 δισ. ευρώ, το Ταμείο Ανάκαμψης,
το Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» αλλά
και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στη μικρομεσαία επιχειρηματι-
κότητα, καθώς θα ενισχυθεί σημαντικά
στους τομείς της ψηφιοποίησης της πα-
ραγωγής, της τόνωσης των εξαγωγών,
της πράσινης ενέργειας και της κατάρτι-
σης των εργαζομένων: «Στη μικρομε-
σαία επιχειρηματικότητα θα κατευθυν-
θούν συνολικά παραπάνω από 8 δισ. τα
επόμενα 5 χρόνια. Από το ΕΣΠΑ, από το
“Ελλάδα 2.0” αλλά και από τα αγροτικά
ταμεία». Παράλληλα, εξέφρασε την πε-
ποίθησή του ότι η Ελλάδα θα γίνει πρω-
ταγωνιστής των εξελίξεων στην Ευρώπη
και πως έχει πάψει πλέον να είναι το
«μαύρο πρόβατο».

Ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε την ικα-
νοποίησή του για την αποτελεσματικότητα
της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης,
καθώς οι ρυθμοί των εκταμιεύσεων από
το 2019 μέχρι σήμερα σπάνε το ένα ρεκόρ
μετά το άλλο. 

Παράλληλα, σημείωσε πως η προεκλο-
γική του δέσμευση προς τους περιφερει-
άρχες γίνεται πράξη, καθώς το 1/3 των πό-
ρων ΕΣΠΑ θα κατευθυνθεί σε έργα. «Οι
δράσεις της περιόδου 2021-2027 έχουν
ήδη δρομολογηθεί, με 4 τομεακά προ-

γράμματα και 13 περιφερειακά σχέδια, από
τα οποία πρώτο στην Ευρώπη πήρε ήδη το
“πράσινο φως” το Πρόγραμμα Ανταγωνι-
στικότητας, και ακολουθούν πολύ σύντομα
οι υπόλοιπες εγκρίσεις ώστε η Ελλάδα να
είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με πλήρες
εγκεκριμένο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-

2027». Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις καινοτό-
μες κοινωνικές πολιτικές που θα εφαρμό-
σει άμεσα η κυβέρνηση, όπως η επέκταση
του ωραρίου στα δημοτικά σχολεία, οι
«νταντάδες της γειτονιάς» και ο προσωπι-
κός βοηθός για άτομα με αναπηρία.

Επίσκεψη στο δημαρχείο
Η παρουσία του πρωθυπουργού στη μεσ-

σηνιακή πρωτεύουσα περιελάμβανε και
επίσκεψη στο δημαρχείο της Καλαμάτας.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εξε-
τάστηκαν τα έργα στην πόλη και στην ευρύ-
τερη περιοχή. «Η Καλαμάτα είναι από τις
ανερχόμενες ελληνικές πόλεις, όπως ανερ-
χόμενη είναι και ολόκληρη η Μεσσηνία και
δικό μας χρέος είναι να μπορέσουμε να
υποστηρίξουμε την τοπική κοινωνία να ξε-
διπλώσει όλη την αναπτυξιακή της δυναμι-
κή», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επι-
σήμανε επίσης τη σημασία των έργων που
γίνονται για την αναβάθμιση των περιφερει-
ακών υποδομών αλλά και των σημαντικών
πόρων που αποκτούν οι περιφέρειες χάρη
στο νέο ΕΣΠΑ, ώστε να δώσουν ακόμη με-
γαλύτερη ώθηση στην περιφερειακή ανά-
πτυξη, προστατεύοντας παράλληλα την κοι-
νωνική συνοχή», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.
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«Η Ελλάδα θα γίνει
πρωταγωνιστής των
εξελίξεων στην Ευρώπη, 
έχει πάψει πλέον να είναι 
το… μαύρο πρόβατο»

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

ΝΔ: Μήνυμα με την καρατόμηση Λατινοπούλου 
Ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της

κεντροδεξιάς παράταξης έστειλε η ΝΔ «κόβοντας» την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που η πολιτεύτρια του κυβερνώντος κόμματος με τις αναρ-
τήσεις της στα social media προκάλεσε σάλο στην κοινή γνώμη και εκνευρισμό στην
Πειραιώς. Ωστόσο, η προσωπική επίθεση εναντίον της Δανάης Μπάρκα ήταν η στα-
γόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Αυτήν τη φορά η ΝΔ αντέδρασε άμεσα και δεν έδωσε
κανένα δικαίωμα στον ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευτεί το γεγονός. «Η πολιτεύτρια Αφρο-
δίτη Λατινοπούλου δεν έχει κανένα αξίωμα ή θέση στο οργανόγραμμα της Νέας Δη-
μοκρατίας ούτε σε τοπικό ούτε σε κεντρικό επίπεδο και δεν θα είναι υποψήφια στις
επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφεραν πηγές της ΝΔ, βάζοντας οριστικό τέλος στις
όποιες πολιτικές φιλοδοξίες είχε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στην Πειραιώς είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν δεκτό κανένα «γαλάζιο» στέ-
λεχος που προκαλεί με τις θέσεις και απόψεις που είναι αντίθετες με τα όσα πρε-
σβεύει η ΝΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους
για να ενταχθούν στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, εκτός από τα βιογραφικά τους, θα περ-
νούν από «κόσκινο» και οι αναρτήσεις τους στα social media, ενώ το ίδιο θα ισχύει
και για τους πολιτευτές. Άλλωστε, η μάχη που θα δοθεί, όποτε και αν γίνουν οι εκλο-
γές, χαρακτηρίζεται από στελέχη της ΝΔ ιδιαιτέρως κρίσιμες λόγω της απλής ανα-
λογικής, για αυτό, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, λάθη δεν χωρούν.

80 δισ. στη μάχη για την ανάπτυξη 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  



Ξ
εκάθαρα και στοχευμένα είναι
τα μηνύματα που εκπέμπουν η
Αθήνα αλλά και οι σημαντικότε-
ροι εκ των εταίρων και συμμά-

χων μας προς την Τουρκία ώστε να τερμα-
τίσει άμεσα τις προκλητικές και επιθετι-
κές ενέργειες κατά της Ελλάδας. 

Είναι σαφές εξάλλου ότι τα τελευταία
24ωρα παρατηρείται στο παρασκήνιο έν-
τονη κινητικότητα του διεθνούς παράγον-
τα προκειμένου να «συνετίσει» την Άγκυ-
ρα αλλά και να άρει τις αντιρρήσεις της για
την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της
Φινλανδίας προ της κρίσιμης Συνόδου
Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμα-
χίας στη Μαδρίτη στα τέλη του μήνα.

Όπως σας είχε προϊδεάσει από προχθές
η «Political», το χθεσινό τετ α τετ του
υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτοπού-
λου με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί
Ακάρ, στο περιθώριο της Συνόδου των
Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλ-
λες, αποτελεί την πρώτη απευθείας επα-
φή ανώτερων αξιωματούχων των δύο χω-
ρών εδώ και κάμποσο καιρό, πολλώ δε
μάλλον μετά το περιβόητο «Μητσοτάκης

γιοκ» του Ερντογάν. Στην Αθήνα θεωρούν
εξάλλου αξιοσημείωτο ότι ο κ. Ακάρ επε-
δίωξε τη συνάντηση, την οποία και είχε…
προλογίσει ο ίδιος προχθές μέσω δήλω-
σής του στην εφημερίδα «Καθημερινή»,
στην οποία ισχυρίστηκε πως η Άγκυρα εί-
ναι υπέρ της «επίλυσης των προβλημάτων
των δύο χωρών μέσω συνομιλιών και συ-
ναντήσεων», κάνοντας ειδική αναφορά
στις διερευνητικές επαφές, στα Μέτρα Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) αλλά και
στις συναντήσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 

Δεν εφησυχάζει η Αθήνα
Μολονότι η καθαυτή στιχομυθία των

δύο ανδρών, που διήρκεσε περί τα 4 με 5
λεπτά, δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλή
ένδειξη πως η Άγκυρα έχει επιλέξει τον
δρόμο της αποκλιμάκωσης, και μόνον η
κοινή βούληση των δύο υπουργών Άμυ-
νας να κρατήσουν τον μεταξύ τους δίαυλο
επικοινωνίας ανοιχτό αποτελεί μια αισιό-
δοξη νότα σε ένα περιβάλλον που καθη-
μερινά κατακλύζεται από τις ωμές απει-
λές της ηγεσίας της Τουρκίας κατά της
εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχι-
κών μας δικαιωμάτων. Νοτιότερα, συγκε-
κριμένα στην Αχρίδα, στο περιθώριο του
Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών, οι
υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Νί-
κος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου
αρκέστηκαν σε μια χειραψία κοινωνικού
χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα παραμένει
σε… πορτοκαλί συναγερμό, εκτιμώντας
πως η διαδικασία αποκλιμάκωσης δεν θα
είναι σε κάθε περίπτωση εύκολη, καθώς η
ένταση που καλλιεργεί συστηματικά και
επί καθημερινής βάσης η Άγκυρα δημι-
ουργεί από μόνη της ιδιάζουσες και μάλ-
λον επικίνδυνες συνθήκες στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις. Σήμερα εξάλλου Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Αναστασιά-
δης αναμένεται να συντονίσουν τον βημα-
τισμό τους κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή
τους στη Λευκωσία ενόψει της Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα
στις Βρυξέλλες, όπου ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός θα θέσει το ζήτημα της τουρκικής
επιθετικότητας στους Ευρωπαίους ομολό-
γους τους, ζητώντας μάλιστα και μια αυ-
στηρή ανακοίνωση-προειδοποίηση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου επέ-
μεινε ότι τα μηνύματα που εκπέμπει η
Αθήνα δεν αφήνουν περιθώριο παρερ-
μηνείας. «Η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη
σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εθνικής κυ-
ριαρχίας και τα κυριαρχικά της δικαιώ-
ματα. Έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το
μέρος μας, έχουμε τους συμμάχους στο
πλευρό μας, αλλά έχουμε τη δυνατότητα
και την αποτρεπτική ικανότητα να αντι-
μετωπίσουμε κάθε πρόκληση», σημεί-
ωσε ο κ. Οικονόμου, ο οποίος επανέλαβε
ότι η χώρα μας δεν έχει καμία διάθεση

να εμπλακεί στο γαϊτανάκι της έντασης
στην ευρύτερη περιοχή.

Ανησυχία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Την ίδια ώρα πάντως αυξάνονται οι πιέ-

σεις της διεθνούς κοινότητας προς την
Τουρκία προκειμένου να απέχει από προ-
κλητικές ενέργειες αλλά και να μην προ-
καλεί περιττές τριβές εντός της Βορειοατ-
λαντικής Συμμαχίας ενόψει της Συνόδου
του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στις 29-30 Ιουνίου.
Υπ’ αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ιδωθεί η
μεσολαβητική πρωτοβουλία που έχει
αναλάβει ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμ-
περγκ, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τον
Χουλουσί Ακάρ στις Βρυξέλλες, ενώ
προχθές είχε τηλεφωνική επικοινωνία με
τον Ταγίπ Ερντογάν. Στον κλοιό των δυτι-
κών πιέσεων προς την Τουρκία έχει κατά
πληροφορίες μπει και το Βερολίνο, καθώς
αυτό άφησε να διαφανεί η Γερμανίδα
υπουργός Άμυνας Κριστίν Λάμπρεχτ κατά
τη μακρά συνάντηση που είχε χθες με τον
Νίκο Παναγιωτόπουλο στις Βρυξέλλες.
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«Η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη
σε ό,τι αφορά τα ζητήματα
εθνικής κυριαρχίας και τα
κυριαρχικά της δικαιώματα»,
διαμηνύει η κυβέρνηση

Κωδικός «Αποκλιμάκωση τώρα»

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 



Α
ντιφατικά μηνύματα στέλνει η
Άγκυρα, καθώς ύστερα από μια
περίοδο έξαρσης των ρητορι-
κών επιθέσεων αποφάσισε να

φορέσει το «προσωπείο» του ψύχραιμου
συνομιλητή, κάνοντας άνοιγμα στον ελλη-
νοτουρκικό διάλογο. 

Οι απειλές που εκτόξευε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα η Τουρκία και τα σε-
νάρια περί κατάληψης ελληνικών νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου έφεραν την ελλη-
νική πλευρά σε κατάσταση αυξημένης
ετοιμότητας, με το κλίμα να θυμίζει έντο-
να το καλοκαίρι του 2020. Τις τελευταίες
ώρες, ωστόσο, παρατηρείται μια προσπά-
θεια αναδίπλωσης από την Άγκυρα χωρίς
όμως να μεταφράζεται σε εφησυχασμό
για την ελληνική πλευρά. 

Τον «πάγο» έσπασε η σύντομη συνάντη-
ση που είχαν χθες ο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος και ο Χουλουσί Ακάρ στο περιθώ-
ριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλ-
λες. Οι δύο υπουργοί είχαν τετ α τετ για
πέντε λεπτά μετά την καθιερωμένη φωτο-
γραφία, με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο να
μεταφέρει στον ομόλογό του πως «είναι
ώρα να γίνουν βήματα για την αποκλιμά-
κωση της έντασης», ενώ ιδιαίτερη αναφο-
ρά έγινε στις παραβιάσεις των τουρκικών
μαχητικών και στις προκλητικές δηλώσεις
της Άγκυρας που βάζει συστηματικά στο
«στόχαστρο» την ελληνική κυριαρχία και
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χουλουσί
Ακάρ δεν φάνηκε να εκφράζει αντιρρή-
σεις στο ενδεχόμενο επαναφοράς των δι-
αύλων επικοινωνίας. Άλλωστε, ο ίδιος,

πριν από λίγες ημέρες, είχε εκφράσει την
επιθυμία του να συναντηθεί με τον Έλλη-
να υπουργό Άμυνας και να συζητήσουν
για την «επίλυση των προβλημάτων». 

Η Αθήνα, πάντως, δεν παρασύρεται
από το σκοτσέζικο ντους της Άγκυρας
και περιμένει την ουσιαστική αποκλιμά-
κωση και όχι μόνο σε ρητορικό επίπεδο
αλλά και στο πεδίο, όπου η Τουρκία συ-
νεχίζει τις προκλήσεις. Εκτός από τις
καθημερινές παραβιάσεις του Εθνικού
Εναέριου Χώρου και τις υπερπτήσεις
ακόμη και Μη Επανδρωμένων Αερο-
σκαφών πάνω από ελληνικά νησιά,
τουρκικά σκάφη παραβιάζουν συστη-
ματικά και τα θαλάσσια σύνορα. Κατά το
πρώτο πεντάμηνο του έτους, το Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας κατέγραψε
περισσότερα από 581 περιστατικά πα-

ραβίασης των Εθνικών Χωρικών Υδά-
των, πολλά από τα οποία αφορούν σκά-
φη της τουρκικής ακτοφυλακής. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα
Ασφαλείας, πάντως, παραμένουν σε αυ-
ξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο εκ-
δήλωσης προβοκάτσιας ή υβριδικής
απειλής, ενώ κρίσιμο θεωρείται το διά-
στημα μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ στις 29-30 Ιουνίου. Το βλέμμα της
Αθήνας είναι στραμμένο και στο λιμάνι
της Μερσίνης, όπου βρίσκεται αγκυρο-
βολημένο το τέταρτο και πιο σύγχρονο
πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας, το
οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί σε πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου εντός
του επόμενου χρονικού διαστήματος.
Το σημείο που θα επιλέξει η Άγκυρα για
τις έρευνες υδρογονανθράκων θα δεί-

ξει πόσο διατεθειμένη είναι να κλιμα-
κώσει την ένταση με την Ελλάδα. Αν, για
παράδειγμα, το γεωτρύπανο «Αμ-
πντουλχαμίντ Χαντ» αναπτυχθεί σε πε-
ριοχή του παράνομου τουρκολιβυκού
μνημονίου, οι δύο πλευρές θα βρεθούν
απέναντι σε μια κατάσταση που θα θυμί-
ζει έντονα το καλοκαίρι του 2020 και την
κρίση του «Ορούτς Ρέις».
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Ακάρ και Τσαβούσογλου
εμφανίζονται τώρα διαλλακτικοί
μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις 
που εκτόξευαν 
τις προηγούμενες ημέρες 

Μπρος - πίσω από τους Τούρκους 

Μήνυμα κατά του τουρκικού αναθεωρητι-
σμού έστειλε από την Αχρίδα ο Νίκος Δέν-
διας. Ο υπουργός Εξωτερικών, στην τοποθέ-
τησή του εισερχόμενος στο «Φόρουμ Διαλό-
γου των Πρεσπών», τόνισε ότι πρέπει να απο-
κρουστούν «οποιεσδήποτε επιρροές παρα-
γόντων που θα ήθελαν να οδηγήσουν αυτή
την περιοχή προς μια άλλη, διαφορετική κα-
τεύθυνση, διαφορετική από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Διεθνές Δίκαιο, τις ευρωπαϊκές

αξίες». Ο κ. Δένδιας τόνισε τη σταθερή προ-
σήλωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευ-
ρωπαϊκή οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι το
μέλλον τόσο της Βόρειας Μακεδονίας όσο
και των υπόλοιπων χωρών της περιοχής είναι
στην ΕΕ. 

Ο κ. Δένδιας είχε σύντομο τετ α τετ με τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον οποίο χαιρε-
τήθηκε και αστειεύτηκε για τον... καφέ.

Σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση
του υπουργού Εξωτερικών με τον Ιρλανδό
ομόλογό του, ο οποίος είναι ο πρώτος ΥΠΕΞ
της χώρας που επισκέπτεται την Αθήνα εδώ
και 17 χρόνια. Ο Σάιμον Κόβεντι κατέχει και το
χαρτοφυλάκιο του ιρλανδικού υπουργείου
Άμυνας, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων
αναμένεται να μπουν θέματα αμοιβαίου εν-
διαφέροντος, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και
η τουρκική προκλητικότητα. 

Απάντηση Δένδια κατά του αναθεωρητισμού 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ν
έος κύκλος αίματος ανάμεσα
σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αυτήν τη
φορά για την απόφαση του
Τριμελούς Πλημμελειοδι-

κείου που έκρινε αθώα τη Ρένα Δούρου.
Η Πειραιώς με αφορμή την απόφαση
έκανε λόγο για «πολιτικές ευθύνες που
παραμένουν», ενώ τη συνέδεσε και με τα
ειδικά δικαστήρια για πρώην υπουργούς
του ΣΥΡΙΖΑ. Κύκλοι της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης σχολιάζοντας την απόφαση
τόνισαν πως «σήμερα δικαιώθηκε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ μαζί με τη Ρένα. Σήμερα η Δικαιοσύνη
έδειξε τους πραγματικούς ενόχους, που
δεν είναι άλλοι από τους προστατευόμε-
νους του Κυριάκου Μητσοτάκη». 

Στο ίδιο μήκος κύματος το γραφείο Τύ-
που του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει λόγο για εργα-
λειοποίηση της τυμβωρυχίας από τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας από τον
πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη:
«Μετά την ομόφωνη αθώωση της Ρένας
Δούρου για την τραγωδία στις πλημμύρες
της Μάνδρας, περιμένουμε από τον κ.
Μητσοτάκη και όλη τη ΝΔ να ζητήσει
έστω μία συγγνώμη. Όχι από την ίδια και
τον ΣΥΡΙΖΑ που μόνοι τους δίκασαν και
καταδίκασαν για προεκλογική μικροκομ-
ματική σκοπιμότητα. Αλλά από τους πολί-
τες της Δυτικής Αττικής που κορόιδεψαν
με την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, τη
χυδαία τυμβωρυχία και τα ασύστολα
ψεύδη για να ανέλθουν στην εξουσία. Ό,τι

δηλαδή έκανε προεκλογικά η ΝΔ του κ.
Μητσοτάκη σε όλα τα θέματα, όπως και
στη Συμφωνία των Πρεσπών». 

Τι απαντά η ΝΔ
Από τη Νέα Δημοκρατία τονίζεται ότι

σέβονται την απόφαση του δικαστηρίου,
όμως οι πολιτικές ευθύνες για τη διαχεί-
ριση της τραγωδίας με τους 24 νεκρούς
στη Μάνδρα Αττικής παραμένουν και δεν
αξιολογούνται από τα δικαστήρια. Στη
«γαλάζια» παράταξη τονίζουν ότι οι δύο
αντιπεριφερειάρχες που κρίθηκαν ένοχοι
ήταν εκλεγμένοι με τον συνδυασμό της
Ρένας Δούρου.

Παράλληλα, η ανακοίνωση κάνει λόγο
για επικοινωνιακά σόου του ΣΥΡΙΖΑ κατά
τη διάρκεια των μεγάλων καταστροφών
και για πανηγυρικές ανακοινώσεις που
φανερώνουν «την παντελή έλλειψη αυτο-
κριτικής και ενσυναίσθησης». Πηγές της
Πειραιώς παραπέμπουν και στη χθεσινή
δήλωση του κόμματος, στην οποία ανα-
φέρονται στην ανεξαρτησία της Δικαιο-
σύνης και διερωτώνται με νόημα: «Τώρα
δεν εργαλειοποιείται η Δικαιοσύνη;».

Ρένα Δούρου: «Άδικη δίωξη»
Η τέως περιφερειάρχης Αττικής με δή-

λωσή της υποστήριξε: «Η άδικη δίωξή
μου χρησιμοποιήθηκε στις περιφερει-
ακές αλλά και στις εθνικές εκλογές με τη
διάδοση fake news και την απόπειρα

απροκάλυπτης δολοφονίας χαρακτήρα.
Όταν έχει συμβεί μια τραγωδία, δεν
υπάρχουν περιθώρια ούτε στιγμιαίας χα-
ράς ούτε προσωπικής δικαίωσης. Η από-
φαση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ση-
μείο αναφοράς προς όλους: αντί να εργα-
λειοποιούν τις τραγωδίες για την εξόντω-
ση των πολιτικών αντιπάλων τυμβωρυ-
χώντας, να ενσκήψουν στο πρόβλημα και
να εξετάσουν πώς θα αντιμετωπιστεί η
επερχόμενη λαίλαπα των ακραίων καιρι-
κών φαινομένων».

Για τα στελέχη της περιφέρειας τόνισε
πως πιστεύει ότι στον δεύτερο βαθμό «θα
αναδειχτεί πλήρως ότι ανταποκρίθηκαν
στα καθήκοντά τους, όπως άλλωστε κρί-
θηκε και από τα πορίσματα των σχετικών
διοικητικών ελέγχων». Τέλος, η Ρένα
Δούρου υπογράμμισε ότι «και σήμερα
λοιπόν η σκέψη όλων βρίσκεται στη μνή-
μη των θυμάτων και τις οικογένειές
τους», ευχαριστώντας τα μέλη του κόμ-
ματος και τον πρόεδρο για τη στήριξη.

«Oι πολιτικές ευθύνες
παραμένουν ανοικτές 
παρά την απόφαση 
της Δικαιοσύνης», λένε 
στο κυβερνών κόμμα 

Επιτροπή  
Ανταγωνισμού: 
Υπαναχώρησε 
ο πρόεδρος 
και έληξε το θέμα
Έσβησε η φωτιά που πήγε να ανάψει στα εν-
δότερα της κυβέρνησης με αφορμή την το-
ποθέτηση της Χαρίκλειας Νικολοπούλου
στη θέση της αντιπροέδρου της Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Ένας διορισμός που αρχικά
«σκόνταψε» στον πρόεδρο της Επιτροπής Γ.
Λιανό και εξελίχθηκε σε σύγκρουση με τον
υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, για
να πέσουν οι τόνοι στη συνέχεια με την υπα-
ναχώρηση του προέδρου και τη δέσμευση
ότι θα συνεργαστούν με τη νέα αντιπρόεδρο
για να προχωρήσει το έργο της Επιτροπής.
Ώρες πριν από την ακρόασή του στην Επιτρο-
πή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, ο κ.
Λιανός με επιστολή του στον πρόεδρο Αθ.
Μπούρα και τους αντιπροέδρους της Επι-
τροπής εξέφραζε τις επιφυλάξεις του για
την αναβάθμιση της κυρίας Νικολοπούλου,
επιχειρηματολογώντας πως η ίδια ως αρμό-
δια για την έρευνα στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα της χώρας και τη λειτουργία των
τραπεζών είχε καθυστερήσει να εκδώσει το
σχετικό πόρισμα. Μάλιστα, ο ίδιος προ ημέ-
ρων φέρεται να τη μετακίνησε σε άλλη θέση
της Αρχής.
Τις θέσεις και την επιστολή Λιανού αποδοκί-
μασε ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος υπε-
ραμύνθηκε της κυβερνητικής πρότασης για
την αντιπροεδρία. «Αυτή είναι κυβερνητική
απόφαση και απόφαση της Βουλής και όχι
του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Τώρα είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο κύριος
πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κ.
Λιανός -απολύτως σεβαστό πρόσωπο αναμ-
φίβολα-, όπως έχει και αυτός την υποχρέω-
ση, θα συνεργαστεί με τις επιλογές της κυ-
βέρνησης και της Βουλής. Όποιος δεν μπο-
ρεί να συνεργαστεί παραιτείται», ήταν η κα-
τάληξη των όσων είπε ο κ. Γεωργιάδης.
Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η κυρία Νι-
κολοπούλου είναι έμπειρη νομικός στον
χειρισμό υποθέσεων ανταγωνισμού, ανέλα-
βε τη διεύθυνση Χρηματοπιστωτικών Υπη-
ρεσιών και ήταν επικεφαλής στην έρευνα
με εφόδους σε υποκαταστήματα τραπεζών.
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι σε εξέλιξη
από το 2019 και εκεί εστίασε ο πρόεδρος
διαβλέποντας καθυστέρηση. Ωστόσο και σε
επίπεδο ευρωπαϊκών υπηρεσιών ανταγωνι-
σμού οι αντίστοιχες τραπεζικές έρευνες λό-
γω του όγκου πληροφοριών χρειάζονται 50
μήνες κατά μέσο όρο για να ολοκληρωθούν.
Στα όσα είπε ο υπουργός περί συνερ-
γασίας ή παραίτησης ο κ. Λιανός απάν-
τησε ότι θα συνεργαστεί με την κυρία
Νικολοπούλου: «Οι αποφάσεις της κυ-
βέρνησης είναι σεβαστές και δεν τίθε-
ται θέμα παραίτησης».

ΝΔ ΓΙΑ ΑΘΩΩΣΗ ΔΟΥΡΟΥ: 

«Δεν εργαλειοποιείται 
τώρα η Δικαιοσύνη;»
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Τι ενώνει, εκτός από το κόμ-
μα, τον υπουργό Μεταφορών
και Υποδομών Κώστα Καραμαν-
λή με τον βουλευτή Βασίλη Οι-
κονόμου;

Η αγάπη των παιδιών τους για
τον στίβο. Η κόρη του Κώστα
Καραμανλή είναι αθλήτρια τα-
χύτητας και ο γιος του Οικονό-
μου είναι αθλητής στη σφαίρα.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο
στάδιο του Χολαργού για να
παρακολουθήσουν τις προ-
σπάθειες των παιδιών τους
στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
Στίβου που έγινε στον Χολαργό
και έκαναν απονομές στους
νικητές. Για την ιστορία, και
τα δύο παιδιά διακρίθηκαν
και μπράβο τους... 

Τα παρελκόμενα από 
το γιορτινό τραπέζωμα 
του Αρχιεπισκόπου

Σ
το ησυχαστήριο του εορτάζοντος
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πά-
σης Ελλάδος Ιερώνυμου στη

Ζάλτσα Βοιωτίας βρέθηκε ο πολιτικός
κόσμος το βράδυ της Τετάρτης. Εκεί
βρέθηκαν οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιά-
δης, Τάκης Θεοδωρικάκος με την κόρη
του, Θόδωρος Σκυλακάκης με τη γυναί-
κα του, Σίμος Κεδίκογλου, Μίνα Γκάγκα,
Δόμνα Μιχαηλίδου και Ζωή Ράπτη, ο πε-
ριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης
Σπανός, ενώ στο πλευρό του Αρχιεπι-
σκόπου ήταν και ο μητροπολίτης Θηβών
και Λεβαδείας Γεώργιος. Το κτήμα του
Αρχιεπισκόπου έχει απεριόριστη θέα
στον Κορινθιακό, αλλά είναι σχετικά δύ-
σβατο. Για να πάει κάποιος θέλει τουλά-
χιστον 2,5 ώρες, αφού τα τελευταία 40
χιλιόμετρα είναι ο χωματόδρομος που
έχουν διανοίξει οι ΜΟΜΑ του Στρατού.

Τα πολιτικά στελέχη θαμπώθηκαν
από τους καλοδιατηρημένους κήπους
και τη φάρμα με τα παγόνια, τις πάπιες,
τα ελάφια και τις χήνες που διατηρεί ο
προκαθήμενος της Εκκλησίας μας. Το

μενού πλούσιο αλλά παραδοσιακό. Αρ-
νάκι, κοκορέτσι, πίτες, σαλάτες κ.ά. Ο
Αρχιεπίσκοπος, όπως μου είπαν, συνέ-
στησε στους παρευρισκόμενους να δο-
κιμάσουν το τσίπουρο δικής του παρα-
γωγής. Και όντως, σε όσους το δοκίμα-
σαν άρεσε πολύ. 

Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε μια «ιστορι-
κή ξενάγηση», όπως είπε, στους παρι-
σταμένους για την περιοχή και τα τέσ-
σερα μοναστήρια, κυρίως για τον Όσιο
Σεραφείμ, ξεκινώντας από τη βυζαντι-
νή εποχή και φτάνοντας στην τουρκο-
κρατία, όταν οι μονές έπαιρναν ειδική
άδεια από τον σουλτάνο για να έχουν
τις εκτάσεις τους ανέπαφες. Περιέγρα-
ψε πως όταν ήταν ο ίδιος ένας απλός
παπάς, έκανε οκτώ ώρες με το γαϊδου-
ράκι για να φτάσει στις μονές αυτές. Ο
δρόμος αυτός συμφώνησαν ότι πρέπει
να φτιαχτεί και κάπως μοιραία στο επί-
κεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο Θ.
Σκυλακάκης, το «πορτοφόλι της κυ-
βέρνησης», όπως χαριτολογώντας έλε-
γαν οι παριστάμενοι. 

Αδύνατο το ΠΑΣΟΚ
Ανατολικά με…
φαβορί τον Σμέρο

Παρόλο που το «κυοφορούμενο» ψη-
φοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Ανα-
τολική Αττική φαίνεται αδύνατο, αφού
μάλλον δεν θα κατέβει η Εύη Χριστοφι-

λοπούλου, το κόμμα θα βγάλει
μια έδρα στην περιφέρεια

αυτή. Το 2019, στις κακές
εποχές του κόμματος, για
500 ψηφοδέλτια δεν είχε

πάρει έδρα. Τώρα όμως
που το κόμμα έχει πάρει τα

πάνω του, θεωρείται σίγουρο. Το φαβορί,
παρά τα όσα γράφονται για τη δυναμική
του Μανώλη Χριστοδουλάκη, είναι ο
Γιάννης Σμέρος, κολλητός του Νίκου Αν-
δρουλάκη και υιός του πρώην δημάρχου
Παλλήνης. Η εντοπιότητα παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην περιφέρεια αυτή,
για αυτό και οι «χωνευτοί» ή οι «εμβόλι-
μοι» δεν έχουν τύχη. 

Άρχισε να ξηλώνει
τραπέζια ο δήμος

Moυ λένε ότι ο Δήμος Αθηναίων άρχι-
σε να παίρνει άδειες τραπεζοκαθισμά-
των σε πρωτοκλασάτα μαγαζιά στο Κο-
λωνάκι, στην Αιόλου και στο Κουκάκι,
επειδή κάποιοι το είχαν παρακάνει με

το να καταλαμβά-
νουν αυθαίρετα
τους κοινόχρη-
στους χώρους,

πιστεύοντας ότι τους ανήκουν τα πεζο-
δρόμια. Έτσι, στην προχθεσινή συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίστηκε η Αρχή να είναι σκληρή
με αυτά τα περιστατικά. Πολλά κατα-
στήματα λοιπόν έφαγαν μεγάλη «καμ-
πάνα», που έφτανε και τις 20.000 ευρώ,
ενώ η αφαίρεση των τραπεζοκαθισμά-
των θα «πονέσει» διπλά, καθώς χάνον-
ται πολλά έσοδα. Τουλάχιστον να βά-
λουν μυαλό κάποιοι… 

Για ποιον καθηγητή που
θέλει να κατέβει με το

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ λένε οι
άσπονδοι φίλοι του: «Εδώ δεν

λέει “καλημέρα” σε άνθρωπο, θέ-
λει να ζητήσει και ψήφο;».

Θόδωρος Ρουσόπουλος και Δημήτρης Καιρίδης συνέφαγαν με τις
συζύγους τους στο γνωστό εστιατόριο της Κηφισιάς «Wood» πριν
από λίγες μέρες και η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις εκλο-
γές, για τις οποίες και οι δύο βουλευτές του Βόρειου Τομέα Αθηνών
είναι σίγουροι ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Για αυτό τον λόγο, όπως
έμαθα, θα κάνουν από κοινού μια πολιτική εκδήλωση στο Παλαιό
Ψυχικό στις 30 Ιουνίου με κεντρικό θέμα «Οι επερχόμενες εκλο-
γές». Οι δύο άνδρες έχουν αμοιβαία αλληλοεκτίμηση και ίσως αλ-
ληλοσυμπληρώνονται. Ο Δημήτρης δίνει τα φώτα του στα γεωπολι-
τικά και ο Θόδωρος στα δημοσιογραφικά. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Ορίστηκε 
γραμματέας
στους Γαλάζιους

Ο Νίκος Βασιλειάδης, δικηγόρος, κα-
θηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
πρόεδρος της Ελεύθερης Πατρίδας, ανα-
λαμβάνει τη θέση του οργανωτικού γραμ-
ματέα στους Γαλάζιους, προκειμένου να
συντονίσει δράσεις και πρωτοβουλίες της
κίνησης έως το Ιδρυτικό Συνέδριο, καθώς
και τον μετασχηματισμό της σε κόμμα.
Στόχος των Γαλάζιων είναι έως το Ιδρυτι-
κό Συνέδριο η διευρυμένη οργανωτική
ομάδα να ξεπερνά τα 300 άτομα. Σχεδιά-
ζεται μέσα στον Ιούλιο η στελέχωση Ορ-
γάνωσης Νέων και Οργάνωσης Αποδή-
μων για όλες τις χώρες, όπου υπάρχει το
ελληνικό στοιχείο.

Αγαπούν τον στίβο Καραμανλής - Οικονόμου



Μάχες θα υπάρ-
χουν παντού και
ειδικά στον Βό-
ρειο Τομέα,
όπου το ΠΑ-
ΣΟΚ ευελπι-
στεί να βγάλει
και δεύτερη
έδρα… Ο Αν-
δρέας Λοβέρδος
κατά πάσα πιθανό-
τητα θα σαρώσει,
ενώ για τη δεύ-
τερη θέση
παίζει δυνατά
το όνομα του
Π α ν α γ ι ώ τ η
Βλάχου αλλά
και της πρώην
υπουργού Μιλέ-
νας Αποστολάκη.
Ακόμα, βέβαια,
δεν έχει ορι-
στικοποιήσει
την απόφασή
της να είναι
υ π ο ψ ή φ ι α .
Ακούγονται και
τα ονόματα της
πρώην υπουργού
Κατερίνας Μπατζελή και
του δημάρχου Βριλησσίων Ξένου Μανιατο-
γιάννη. Η υποψηφιότητα του δημοσιογρά-
φου Ανδρέα Παπαδόπουλου δεν ξέρω τι
απέγινε…

ΥΥποψήφια η Σεμίνα;
Από το ΚΚΕ δύσκολα βγάζεις είδηση,

όμως τελευταία κυκλοφορεί έντονα η φήμη
ότι το κόμμα βρίσκεται σε
ανοιχτή γραμμή με
τη Σεμίνα Διγε-
νή, προκειμέ-
νου να περι-
ληφθεί στα
ψηφοδέλτια
του Περισσού.
Τα σενάρια
φούντωσαν κα-
θώς πριν από λίγες
ημέρες, με μια οργισμένη
ανακοίνωση, το ΚΚΕ κατήγγειλε το You Τu-
be για φίμωση και λογοκρισία, με αφορμή
τη διακοπή λειτουργίας του καναλιού της
Σεμίνας Διγενή στη γνωστή πλατφόρμα.
Άλλωστε η κυρία Διγενή είχε κατέβει με το
ΚΚΕ στις προηγούμενες ευρωεκλογές τον
Μάιο του 2019 και είχε έρθει πρώτη σε ψή-
φους, αλλά παραιτήθηκε τότε…

Σκληρή ομολογουμέ-
νως η δήλωση Παυ-
λόπουλου κατά
του Στόλτενμ-
περγκ: «Αποτε-
λούν πραγματική
πρόκληση εναν-
τίον της Ελλάδας και
της διεθνούς νομιμότη-
τας γενικότερα η στάση και οι δηλώσεις του
γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ-
τενμπεργκ, ο οποίος εξισώνει την Τουρκία
όταν απειλεί ευθέως την Ελλάδα κατά παρά-
βαση κάθε έννοιας του Διεθνούς Δικαίου με
την Ελλάδα, η οποία τηρεί στο ακέραιο τις
διεθνείς υποχρεώσεις της. Συμπεριφερό-
μενος έτσι ως εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερν-
τογάν», είπε στα κανάλια ο τέως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας. Πάντως μαθαίνω ότι και
στην κυβέρνηση είναι έξαλλοι με τον γγ του
ΝΑΤΟ… και το έχουν μεταφέρει στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού.

Τελικά όλοι
οι δρόμοι οδη-
γούν στη…
λαϊκή! Είδα
φωτογραφίες
με τον βουλευ-
τή της ΝΔ
Μπάμπη Πα-
παδημητρίου
να συνομιλεί
με παραγωγούς στις λαϊκές αγορές και
λέω «πάει, ήρθαν τα ύστερα του κόσμου».
Ο Μπάμπης, που έκανε μόνο για αναλύ-
σεις για τη Λαγκάρντ και το ΔΝΤ, στη λαϊκή
αγορά της Δάφνης. Θα μου πεις, είχε μαζί
του τον πρόεδρο ΔΗΜΤΟ Δάφνης-Υμηττού
Σταύρο Μητροθανάση και τον πρόεδρο της
ΟΝΝΕΔ Δάφνης-Υμηττού Δημήτρη Καρα-
κώνη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον λαό… 

Συζήτηση 
κατά του πολιτικού
φανατισμού

Οι Γερμανοί και 
το πορτρέτο του

Μ
ια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα συζή-
τηση και πα-

ρουσίαση βιβλίου θα
λάβει χώρα στις 21
Ιουνίου και ώρα 20.00
στην Καλαμάτα. Στην
αίθουσα του Δημοτικού
Πνευματικού Κέντρου «Παν-
ταζοπούλειος Λαϊκή Σχο-
λή» θα γίνει η παρουσία-
ση του βιβλίου του κα-
θηγητή Θανάση Δια-
μαντόπουλου «Ο
Εθνικός Διχασμός και
η κορύφωσή του. Η δί-
κη των “έξι”. Εξιλασμός
ή δικαστικός φόνος;». Την
παρουσίαση θα κάνουν o Άγγε-
λος Συρίγος, υφυπουργός Παιδείας, αν. καθη-
γητής Παντείου Πανεπιστημίου, και ο Ιωάννης
Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος, ιστορικός. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα
«Το ανεξίτηλο αποτύπωμα του πολιτικού φανα-
τισμού» με τον συγγραφέα και την Άννα Δια-
μαντοπούλου, πρόεδρο του Δικτύου για τη Με-
ταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
πρώην επίτροπο ΕΕ, πρώην υπουργό, και τον
Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του σωματείου ΔΙΑ-
ΖΩΜΑ. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο δήμαρ-
χος Καλαμάτας Αθανάσιος Βασιλόπουλος.

Ο Γιάνης κοντεύει να γίνει εθνικό αξιοθέα-
το… Η αντιπροσω-
πεία των Γερμανών
οικονομολόγων που
μαζί με τον υπουργό
Οικονομικών Κρί-
στιαν Λίντνερ επι-
σκέφτηκαν τη χώρα
μας είχαν, ως γνω-
στόν, συνομιλίες με
τον Χρήστο Σταϊκού-
ρα. Όταν πήγαν στο
υπουργείο είδαν στον τοίχο και τα κάδρα με
τους Έλληνες υπουργούς Οικονομικών και
αναγνώρισαν τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον κύ-
ριο «αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες». Όπως
καταλαβαίνετε, έβγαλαν τα κινητά και φωτο-
γράφιζαν… 

Μαθαίνω ότι αρκετοί πρώην
βουλευτές και υπουργοί ή
υφυπουργοί του σημιτικού
καθεστώτος πιέζουν τον

Νίκο Ανδρουλάκη να
κατέβουν υποψήφιοι. Τρεις εξ

αυτών, μάλιστα, τους οποίους γνωρίζω, εδώ και
μία δεκαετία απείχαν από τις εσωτερικές
ζυμώσεις στο ΠΑΣΟΚ, ήταν σε «αγρανάπαυση»
και τούτο το χρησιμοποιούν ως πλεονέκτημα,
ότι δηλαδή δεν έχουν «καεί» πολιτικά. Θα τους
βάλει, μαθαίνω… Και τον Γιάννη και τον Λουκά
και τον Νάσο… 
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Παυλόπουλος 
κατά Στόλτενμπεργκ 

Ο Μπάμπης δίπλα στον λαό
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Τσίπρας: «Ξεχάστε 
τις διακοπές» 

Να ξεχάσουν τις πολυήμερες διακοπές αυτό το
καλοκαίρι ζήτησε από τους συνεργάτες του ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
Αλέξης Τσίπρας, καθώς θεωρεί πλέον σίγουρο
ότι θα επιχειρήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης «απόδραση από την εξουσία» με
πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, όπως τονίζουν χα-
ρακτηριστικά από την Κουμουνδούρου. Η εντολή που
έχει δώσει ο Τσίπρας στα στελέχη του είναι να οργώσουν τις
περιφέρειές τους μέσα στο καλοκαίρι και να είναι σε red alert κοντά στην Αθήνα… 

Η Λατινοπούλου κόβεται από τα ψηφοδέλτια
Σύμφωνα με πηγές της «γαλάζιας» παράταξης, η πολιτεύτρια Αφροδίτη
Λατινοπούλου δεν έχει κάποια θέση στο οργανόγραμμα της Νέας
Δημοκρατίας, ούτε σε τοπικό ούτε σε κεντρικό επίπεδο, και δεν θα είναι
υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο λόγος; Η ανάρτηση που
έκανε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram σχετικά με την εμφάνιση της παρουσιάστριας Δανάης
Μπάρκα. Η κυρία Λατινοπούλου έχει προκαλέσει πολλές φορές με
αναρτήσεις της για τους μετανάστες, για τους ΛΟΑΤΚΙ και τη μητριαρχία
και αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τη Δανάη Μπάρκα. Να σας πω
την αλήθεια, ποτέ δεν την υπολόγιζαν στα σοβαρά στο Μαξίμου, αλλά
πλέον ξεπέρασε κάθε όριο…
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Για μία ακόμα θητεία
πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ
ο Χατζηνικολάου
Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέ-
λευσης της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημε-
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών διενερ-
γήθηκαν εκλογές στις οποίες εξελέ-
γη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης, το οποίο σε πλήρη σύνθεση
συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκρο-
τήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος ο
Νίκος Χατζηνικολάου («Real
News»), αντιπρόεδρος ο Γιώργος Δή-
μας («Τα Νέα»), γραμματέας ο Τάσος
Μπούρας («Sportday»), ταμίας ο
Γιώργος Μιχαλόπουλος («Ελεύθερη
Ώρα») και τακτικά μέλη ο Ανδρέας
Κουρής («Kontra News»), ο Κων-
σταντίνος Νικόλτσιος («Αυγή») και ο
Σωτήρης Πουλόπουλος («Κόκκινος
Πρωταθλητής»). Ως αναπληρωματικά
μέλη εξελέγησαν οι Δημήτρης Στε-
φανάκης («Το Φως») και Κώστας
Γκαβούνας («Ο Λόγος»).

Την άλλη εβδομάδα βλέπω να κορυ-
φώνεται η μάχη Ελλήνων βουλευτών
με τους Τούρκους αξιωματούχους.
Στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα βρε-
θούν η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Τάσος
Χατζηβασιλείου, ο Δημήτρης Καιρί-
δης, η Φωτεινή Πιπιλή, ο Γιώργος
Κατρούγκαλος, ο Γιώργος Παπαν-
δρέου και η Λιάνα Κανέλλη. Έμπει-
ροι όλοι τους, βλέπω να βάζουν φω-
τιά στο Στρασβούργο! Άσε που την
ερχόμενη Τετάρτη στο Συμβούλιο της
Ευρώπης θα μιλήσει και η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου. Στην αντεπίθεση, λοιπόν,
με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. 

Πήρε την ευθύνη 
ο Αυγενάκης 

Αρνητικά σχόλια
προκάλεσε η εικό-
να από τα εγκαίνια
αθλητικών εγκατα-
στάσεων στην παρα-
λία του Καρτερού στο
Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στην ειδικά
διαμορφωμένη εξέδρα για τον αγιασμό
βρίσκονταν όλοι οι επίσημοι προσκεκλη-
μένοι -πολιτικοί, αρχιερείς, τοπικοί πα-
ράγοντες- εκτός του προέδρου της Πα-
ραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργου Κα-
πελλάκη, ο οποίος βρισκόταν μόνος και
μακριά από όλους… Οι διοργανωτές που
τον είχαν προσκαλέσει δεν μερίμνησαν
να τοποθετηθεί ράμπα, ώστε να έχει πρό-
σβαση με το αναπηρικό του αμαξίδιο
στην εξέδρα των επισήμων. Την ευθύνη
ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης που ζή-
τησε συγγνώμη και υποσχέθηκε να μην
επαναληφθεί μια τέτοια εικόνα.

Ξεκίνησαν οι «γαλάζιες» περιοδείες
Οι εντολές Μητσοτάκη γίνονται πράξη. Οι επισκέψεις κλιμακίων της Νέας Δημο-

κρατίας σε ολόκληρη τη χώρα, με βασικό στόχο την προβολή του κυβερνητικού έρ-
γου και την επικοινωνία του σε τοπικό επίπεδο, έχουν ήδη ξεκινήσει… Υψηλόβαθ-
μα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη βρέθηκαν στην Αργολίδα. Σε αυτή την επί-
σκεψη, η επικεφαλής του κλιμακίου, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη
Κεραμέως μαζί με τον βουλευτή του νομού Γιάννη Ανδριανό, τους βουλευτές Χρι-
στίνα Αλεξοπούλου, Βασίλη Οικονόμου και Μιλτιάδη Χρυσομάλλη καθώς και τον
εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Τάσο Γαϊτάνη είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν το
πλούσιο κυβερνητικό έργο που υλοποιείται στην περιοχή.
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Η
τουρκική προκλητικότητα για άλλη μια
φορά χτυπάει κόκκινο. Αυτήν τη φορά η
Τουρκία δοκιμάζει τις αντοχές όχι μόνο

της Ελλάδας αλλά και της Δύσης. Πέρα από την
ένταση που δημιουργεί όσον αφορά την Ελλά-
δα, προκαλεί και με τις δηλώσεις της για την
ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας και της Σουη-
δίας. Η στάση αυτή προβληματίζει διπλά τους
Συμμάχους, καθώς θεωρούν ότι από τη Μαδρί-
τη θα πρέπει να σταλούν ηχηρά σήματα ενότη-
τας και αποφασιστικότητας απέναντι στη Ρωσία
και όχι να εξελιχθούν οι κρίσιμες εργασίες σε
ένα «πάρε δώσε», που θα δημιουργήσει προ-
βλήματα στις σχέσεις των συμμάχων.

Η Κομισιόν, με δήλωση του εκπροσώπου για
θέματα εξωτερικής πολιτικής, καταδίκασε την
τουρκική προκλητικότητα: «Η Τουρκία θα πρέ-
πει να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρα-
τών-μελών της ΕΕ στα χωρικά ύδατα και τον
εναέριο χώρο τους. Έχουμε δηλώσει επανει-
λημμένα ότι κάθε ανοιχτό ζήτημα πρέπει να αν-
τιμετωπίζεται με ειρηνικό τρόπο, μέσω διαλό-
γου, καλής πίστης, πλήρους σεβασμού του Διε-
θνούς Δικαίου και σύμφωνα με την αρχή των
σχέσεων καλής γειτονίας. Η ΕΕ υπήρξε και εί-
ναι ξεκάθαρη στο ότι αναμένουμε από την
Τουρκία να συμπεριφέρεται με εποικοδομητι-

κό τρόπο, να απέχει από βήματα που κλιμακώ-
νουν, από ρητορική ή ενέργειες και να δεσμευ-
τεί στην οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας,
όχι το αντίθετο». Οι ΗΠΑ κινήθηκαν αντίστοιχα
καλώντας την Τουρκία να αποκλιμακώσει την
ένταση.

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που η
Τουρκία παραβιάζει ευθέως την «κόκκινη
γραμμή». Τον Νοέμβριο του 2019 η Τουρκία
υπέγραψε το προκλητικό και παράνομο τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο. Τον Μάρτιο του 2020 εργα-
λειοποίησε το Προσφυγικό στον Έβρο, όπου η
Ελλάδα έκανε σαφές ότι τα σύνορα αυτά είναι
σύνορα όλης της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελ-
λάδας. Το καλοκαίρι του 2020 είχαμε τη μία πα-
ραβίαση μετά την άλλη στο Αιγαίο.

Η κυβέρνηση με τον πιο σαφή τρόπο δηλώνει
ότι η εποχή του επεκτατικού αναθεωρητισμού
και της κωμικοτραγικής ερμηνείας της Ιστο-
ρίας ανήκει στο παρελθόν. Το υπουργείο Εξω-
τερικών, σε μια προσπάθεια κατανόησης από
τη Διεθνή Κοινότητα του τουρκικού αναθεωρη-
τισμού, έδωσε στη δημοσιότητα χάρτες που
απεικονίζουν με παραστατικό και αδιάψευστο
τρόπο τις τουρκικές παράνομες, μονομερείς
ενέργειες και αιτιάσεις και παράλληλα τεκμη-
ριώνουν την έκταση του τουρκικού αναθεωρη-

τισμού με σκοπό την ανατροπή του status quo,

παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο και το Διε-

θνές Δίκαιο της Θάλασσας, απειλώντας την ει-

ρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην

περιοχή.

Οι χάρτες ξεκινούν από το status quo που εί-

χε κατοχυρωθεί με τις Συνθήκες της Λωζάννης

(1923) και των Παρισίων (1947), προβάλλουν τις

τουρκικές αξιώσεις και συμπεριλαμβάνουν την

προσπάθεια υφαρπαγής από την Ελλάδα της

ευθύνης για έρευνα και διάσωση στο μισό Αι-

γαίο τη δεκαετία του ’80, τη θεωρία των «γκρί-

ζων ζωνών» τη δεκαετία του ’90, την κλιμάκω-

ση με νέες άδειες στην Ανατολική Μεσόγειο,

την αποδοχή ως επισήμου δόγματος της «Γα-

λάζιας Πατρίδας», το «τουρκολιβυκό μνημό-

νιο». Τέλος, φθάνουν μέχρι την τουρκική θεω-

ρία περί του καθεστώτος αποστρατιωτικοποί-

ησης των νησιών του Αιγαίου.

Είναι η πρώτη φορά που η Διεθνής Κοινότητα

ενημερώνεται για το τι πραγματικά συμβαίνει

ώστε συσπειρωμένη να τερματίσει το τουρκικό

παραλήρημα άμεσα. Συσπείρωση που είναι

απαραίτητη και αυτονόητα απαιτητή και στο

εσωτερικό της χώρας.

Τέλος στον τουρκικό αναθεωρητισμό

της   
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή - 
Ραυτοπούλου 

Αντιπρόεδρος ΕΟ
& Κ. - Ζάππειο
Μέγαρο,
οικονομολόγος,
ΜΒΑ, πολιτευτής
ΝΔ, Βόρειο Τομέα
Β1 Αθηνών

Ο
πρώτος Πορτορικανός που κατόρθωσε να
ανέλθει στο αξίωμα του ναυάρχου του αμε-
ρικανικού Ναυτικού, ο διοικητής της Νοτι-

οανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ Horacio Rivera,
δήλωνε το 1972 ότι η αριθμητική δύναμη και το υλι-
κό δεν καθορίζουν από μόνα τους τη στρατιωτική
ισχύ, παρά μόνο σε συνδυασμό με την έντονη απο-
φασιστικότητα των στρατών και των λαών στην
προάσπιση της εδαφικής τους ακεραιότητας και
ανεξαρτησίας, την καλή εκπαίδευση, τον ενθου-
σιασμό και την άξια ηγεσία τον ενόπλων δυνάμεων.

Οι διαπιστώσεις αυτές παραμένουν επίκαιρες
και όταν καλούμαστε να εξετάσουμε την κλιμακού-
μενη τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων
εβδομάδων που προοιωνίζεται ένα πολύ θερμό
καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Τα σπουδαιότερα στοιχεία της ελληνικής ισχύος,
οι παράγοντες δηλαδή που θα καθορίσουν το κατά
πόσον οι δυνάμεις του Ερντογάν θα εξακολουθή-
σουν να αποτρέπονται από το να εισβάλουν σε κά-
ποιο από τα νησιά της ελληνικής επικράτειας ή από
το να προκαλέσουν ένα θερμό επεισόδιο ή ακόμη
και μια γενικευμένη σύρραξη, είναι η ΣΤΑΘΕΡΟ-
ΤΗΤΑ και η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Για να κατοχυρώσουμε ότι η ασφάλεια, την οποία

εγκαταστήσαμε κατά το παρελθόν στις σχέσεις μας
με την Τουρκία, θα συνεχίσει να υφίσταται και στο
μέλλον, υπάρχουν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις:

* Ο επίδοξος εισβολέας δεν θα πρέπει να αμφι-
βάλει πως εφαρμόζουμε αυτά που λέμε.

* Η ισχύς και οι δυνατότητες των στρατιωτικών
δυνάμεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι
τέτοιες ώστε να τον κάνουν να καταβάλει ένα τόσο
υψηλό τίμημα, που θα καθιστά απαγορευτική ακό-

μη και τη σκέψη της εισβολής.  Τέλος, στη διάστα-
ση της διεθνούς πολιτικής θα πρέπει να καταστεί
σαφές στον Ταγίπ Ερντογάν ότι οι σύμμαχοι και οι
εταίροι μας θα επιδείξουν και προς την Τουρκία, σε
περίπτωση πολεμικής κλιμάκωσης της επιθετικό-
τητάς της, την ίδια και ακόμη πιο σκληρή στάση με
αυτήν που τηρούν απέναντι στις αναθεωρητικές,
φιλοπόλεμες δράσεις της Ρωσίας του Πούτιν στην
Ουκρανία.

Η σταθερότητα και η αποφασιστικότητα 
ως κυρίαρχοι παράγοντες ισχύος 

του
Χρίστου Χ. 

Λιάπη

Ψυχίατρος, 
διδάκτωρ 

Παν/μίου Αθηνών,
MSc Διεθνούς 

Ιατρικής και 
Διαχείρισης 

Κρίσεων Υγείας,
πρόεδρος 

ΔΣ ΚΕΘΕΑ, μέλος
Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας



«Δ
ιμέτωπο» αγώνα κατά του
ΠΑΣΟΚ από ΝΔ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ κατήγγειλε ευθέως ο
Νίκος Ανδρουλάκης λίγο

μετά τις πρώτες εσωκομματικές ρωγμές
που σημειώθηκαν στην εικόνα του κόμ-
ματος εξαιτίας της κυβερνητικής πρωτο-
βουλίας για αξιοποίηση του Ευάγγελου
Βενιζέλου αλλά και την ηχηρή αποχώρη-
ση του Σπύρου Καρανικόλα. 

Ο κ. Ανδρουλάκης, σε μια προσπάθεια
να αμβλύνει τη δημιουργία εντυπώσεων
αλλά και να δώσει έδαφος για εσωκομμα-
τικές εστίες, πέρασε στην αντεπίθεση. Με
διπλές δημόσιες παρεμβάσεις από τα
Γιαννιτσά και τη Θεσσαλονίκη, όπου πε-
ριόδευσε, υποστήριξε σε ιδιαίτερα υψη-
λούς τόνους ότι υπάρχει «μια κοινή στρα-
τηγική ομοβροντίας επιθέσεων της ΝΔ
και του ΣΥΡΙΖΑ κατά της νέας προσπάθει-
ας που κάνει το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν κοινό
συμφέρον αυτή η παράταξη να μη σηκώ-
σει κεφάλι. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι!
Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε δυναμικά ως πρω-
ταγωνιστής. Για αυτό, αν παρακολουθήσε-
τε τις τελευταίες μέρες τα επιχειρήματά
τους, αυτά είναι ταυτόσημα. Και ο ένας και
ο άλλος έλεγαν μέχρι πριν από κάποιες
εβδομάδες ότι κρύβομαι και δεν λέω με
ποιους θα πάμε». 

Επιχειρώντας δε να τεκμηριώσει τους
ισχυρισμούς του τόνισε: «Ο ένας χθες
απάντησε με αμετροέπεια ότι οι πρώτες
εκλογές που επιβάλλει το Σύνταγμα είναι
βατήρας. Όχι, κύριε Μητσοτάκη, δεν εί-
ναι βατήρας. Σταθερότητα από την πρώτη
Κυριακή. Περιπέτεια είναι η περιπέτεια
που οδήγησες εσύ τη χώρα σε δυόμισι
μήνες εκλογές. Εμείς δεν θα βάλουμε τη
χώρα σε αυτή την περιπέτεια. Ο κ. Τσί-
πρας στην ερώτηση με ποιους θα πάει
μετά τη λαϊκή ετυμηγορία απάντησε “θα
δούμε”. Άρα οι δυο τους έχουν το προνό-
μιο να επιλέξουν μετά τις εκλογές με ποι-
ους θα πάνε, ενώ εμείς θα πρέπει να πού-
με από σήμερα τι θα κάνουμε! Ε όχι, αυ-
τός είναι παραλογισμός». 

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώ-

ρησε χθες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, επα-
νήλθε στη συζήτηση περί μετεκλογικών
συνεργασιών και αφού ξεκαθάρισε ότι
επιθυμεί «κυβέρνηση από την πρώτη Κυ-
ριακή», «πέταξε την μπάλα» στο τερέν της
ΝΔ προσθέτοντας: «Και απαντάει η ΝΔ
“όχι, οι πρώτες εκλογές είναι βατήρας,
δυόμισι μήνες αστάθεια”. Άρα ποιος προ-
σφέρει αστάθεια, εγώ ή η ΝΔ; Η ΝΔ. Όταν
λέει ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός στον κ.
Κουβαρά, τον συνάδελφό σας, ότι οι πρώ-

τες εκλογές είναι βατήρας και όχι εκλο-
γές που η λαϊκή ετυμηγορία μπορεί να
δώσει την ευκαιρία για κυβέρνηση στα-
θερότητας, τότε αυτός που οδηγεί τη χώ-
ρα στην αστάθεια είναι ο πρωθυπουργός,
κανείς άλλος».

Το αντιπολιτευτικό του κρεσέντο κατά
της κυβέρνησης συνεχίστηκε βάζοντας
στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό, απαν-
τώντας ταυτόχρονα στην κριτική που του
ασκήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη περί

αλαζονείας: «Ο πρωθυπουργός πάνω
στην αγωνία του να κρατήσει τη θέση
εξουσίας, καθώς τα πράγματα δεν πηγαί-
νουν καθόλου καλά για αυτόν και για την
κυβέρνηση, θα μας χαρίσει μοναδικές
στιγμές. Είμαι σίγουρος ότι μετά την κα-
ταγγελία του περί αλαζονείας, θα έρθει η
καταγγελία περί οικογενειοκρατίας που
θα με αφορά. Το λέω αυτό χαριτολογών-
τας, διότι καλό θα είναι να αποφεύγουμε
τους χαρακτηρισμούς και να μένουμε
στην πολιτική. Και η πολιτική λέει ότι ο
ελληνικός λαός είναι σε μια εποχή που
βιώνει καταρράκωση της αγοραστικής
του δυνατότητας. Θα έχουμε ένα πολύ
δύσκολο καλοκαίρι, ο κόσμος δεν θα
μπορεί να κάνει διακοπές. Οι τιμές είναι
στα ύψη και πρέπει να γίνουν παρεμβά-
σεις στην οικονομία».
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Σε κυβέρνηση από την πρώτη
Κυριακή επιμένει η Χαριλάου
Τρικούπη, δηλώνοντας 
ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι
πρωταγωνιστής»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

«Διμέτωπο» κατά του ΠΑΣΟΚ 
βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Αρχές Ιουλίου κληρώνονται οι δικαστές για Παππά
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συγκρότηση του Ειδικού Δικα-
στηρίου για την παραπομπή του Νίκου Παππά για παράβαση

καθήκοντος αναφορικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών
αδειών το 2019. Το βούλευμα του Αρείου Πάγου βρίσκεται
ήδη στη Βουλή, ενώ ο Κώστας Τασούλας ενημέρωσε τους
δημοσιογράφους ότι απέστειλε ήδη αίτημα στον υπουργό

Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα προκειμένου να δοθεί από το
υπουργείο ο κατάλογος με τους ανώτατους δικαστές από τον

Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από τα ονόματα
που θα προκύψουν θα κληρωθούν 13 δικαστές, οι οποίοι θα συνθέσουν την έδρα του
Ειδικού Δικαστηρίου. Η κλήρωση των ανώτατων δικαστικών θα γίνει στις αρχές Ιου-
λίου, ενώ θα κληρωθούν 13 τακτικοί και 6 αναπληρωματικοί δικαστές. Δεν μπορούν
να μπουν στην κληρωτίδα όσοι προήχθησαν ως αρεοπαγίτες ή σύμβουλοι Επικρά-
τειας μετά τις 9 Μαρτίου 2021, μέρα υποβολής της πρότασης για την άσκηση δίωξης.
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Μ
ε απόλυτη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκαν οι δοκιμαστι-
κές πτήσεις των πρώτων δύο
αναβαθμισμένων F-16 Viper,

με την Πολεμική Αεροπορία, την κατα-
σκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin και
την ΕΑΒ να εκφράζουν την ικανοποίησή
τους για την πορεία του προγράμματος. 

Η πρώτη δοκιμαστική πτήση πραγματο-
ποιήθηκε στις 11.00 το πρωί της Τετάρτης,
με την ελληνική «Οχιά» να τροχοδρομεί
και να απογειώνεται από την πίστα της 114
Πτέρυγας Μάχης της Τανάγρας, εκεί όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Ελληνι-
κής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Χθες ακο-
λούθησε και η δεύτερη, με το F-16V να
προσγειώνεται λίγο μετά τις 11.30 με Code
1, δηλαδή χωρίς να αναφέρει οποιοδήπο-
τε πρόβλημα. 

Στα χειριστήρια των δύο αεροσκαφών
βρέθηκαν Αμερικανοί πιλότοι της Loc-
kheed Martin, εξειδικευμένοι στις δοκι-
μές μαχητικών, ενώ προτού παραδοθούν
στην Πολεμική Αεροπορία, τα αεροσκάφη
θα πετάξουν και με χειριστές της USAF.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης πτήσης των
ελληνικών Viper δεν εντοπίστηκε καμία
απολύτως δυσλειτουργία, γεγονός που
αναδεικνύει την πολύ προσεκτική δου-
λειά που γίνεται στην ΕΑΒ στο κομμάτι της
αναβάθμισης των 83 F-16. Το αποτέλεσμα
γεμίζει με αισιοδοξία την ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων και φυσικά το Γενικό Επι-
τελείο Αεροπορίας, καθώς ο συγκεκριμέ-
νος τύπος θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
της Πολεμικής Αεροπορίας και αν όλα κυ-
λήσουν ομαλά, μέχρι το τέλος του 2022, η
Ελλάδα θα διαθέτει τουλάχιστον έξι
«Οχιές» στο οπλοστάσιό της, ενώ έως το
2027 θα παραλάβει το σύνολο των ανα-
βαθμισμένων αεροσκαφών. 

Την ίδια στιγμή, το Test Flight αεροσκά-
φος, με τον σειριακό αριθμό «005», παρα-
μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εν-
τός του προσεχούς διαστήματος αναμένε-
ται να ολοκληρώσει τις εξονυχιστικές δο-
κιμές στις οποίες υποβάλλεται στον αέρα
και το έδαφος. 

Η επιστροφή του στην Ελλάδα αναμένε-
ται πριν από το τέλος του έτους και θα ση-
ματοδοτήσει την ένταξη του προγράμμα-
τος στην πλήρη φάση λειτουργίας του.
Ταυτόχρονα οι Αμερικανοί πιλότοι που
βρίσκονται στην Ελλάδα θα πιάσουν δου-
λειά, περνώντας από αυστηρό πτητικό
έλεγχο όλα τα αεροσκάφη που θα παρα-

δοθούν στην Πολεμική Αεροπορία. 
Η ένταξη των Viper στο ελληνικό οπλο-

στάσιο θα φέρει σαρωτικές αλλαγές στην
ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αφού η
Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει πλέον
δύο τύπους μαχητικών που χρησιμοποι-
ούν ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης AE-
SA. Χάρη στα σύγχρονα συστήματα που
διαθέτουν, Rafale και F-16V θα συνεργά-
ζονται στον αέρα ανταλλάσσοντας πληρο-
φορίες για την τακτική εικόνα του πεδίου
επιχειρήσεων, τις οποίες στο άμεσο μέλ-
λον θα μοιράζονται με τα F-35 αλλά και τις
νέες φρεγάτες του Στόλου, τις FDI Belhar-
ra. Στον αντίποδα, η Τουρκία βλέπει το αί-
τημά της για νέα F-16 και αναβάθμιση του
υπάρχοντος Στόλου της να παραμένει
«παγωμένο» στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Την ίδια ώρα, πάντως, το Αεροπορικό
Επιτελείο εξακολουθεί να πιέζει για την
αναβάθμιση των 36 F-16 Block 50 με νέα
συστήματα και απάρτια που αφαιρούνται
από τα Block 52, ώστε η Πολεμική Αερο-
πορία να έχει στη διάθεσή της ένα ακόμη
πανίσχυρο όπλο. Αν και η πολιτική ηγε-
σία έχει διαβεβαιώσει εδώ και καιρό ότι

το πρόγραμμα θα έρθει, και μάλιστα άμε-
σα, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής,
μέχρι στιγμής παραμένει σε αναμονή,
παρόλο που βρισκόμαστε ήδη στα μισά
του 2022.

Ύστερα από την επιτυχή έκβαση των
δοκιμών, ο διευθύνων σύμβουλος της
ΕΑΒ, κ. Δ. Παπακώστας, δήλωσε: «Είμα-
στε απόλυτα ευχαριστημένοι με την πρό-
οδο που επιτελείται, καθώς όλα κυλούν
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Η
εταιρεία υπηρετεί το πρόγραμμα ανα-
βάθμισης του στόλου της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, υποδεικνύοντας συνέπεια,
προσήλωση στο αποτέλεσμα, προσανα-
τολισμό στην οργάνωση και άρτιο στρα-
τηγικό σχεδιασμό, σε αγαστή πάντα συ-
νεργασία με την κατασκευάστρια εται-
ρεία Lockheed Martin και την Πολεμική
Αεροπορία. Η ΕΑΒ είναι η μεγαλύτερη
δεξαμενή τεχνογνωσίας στη χώρα, με
απόλυτη αφοσίωση στην εθνική μας άμυ-
να και ασφάλεια».

Απόλυτα ικανοποιημένος από την επι-
τυχία των πτητικών λειτουργιών δήλωσε
και ο διευθυντής των Ελληνικών Επιχει-

ρήσεων της Lockheed Martin Aero στην
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, κ. Ch-
arles Akers: «Ήμουν μάρτυρας του μεγα-
λείου σήμερα της ομάδας Viper, καθώς
προετοίμασαν και εκτέλεσαν άρτια την
πρώτη πτήση ενός kit proof jet WJ:06. Οι
ομάδες της LMA και της ΕΑΒ είχαν άριστη
συνεργασία με τον πιλότο της LMA και την
ομάδα υποστήριξης, η οποία εκπόνησε το
σχέδιο και το εκτέλεσε άψογα. Τι επίδειξη
επαγγελματισμού και τεχνογνωσίας. Εί-
μαι τόσο περήφανος για την ομάδα, είναι
τιμή μου που ήμουν μέρος της και είμαι
ευγνώμων που έγινα μάρτυρας της εξαι-
ρετικής αυτής επίδοσης».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία θα θωρακίσει 
την Πολεμική Αεροπορία 
με τουλάχιστον έξι
αναβαθμισμένα αεροσκάφη 
F-16 Viper μέσα στο 2022

Δέος στην 
Τανάγρα με 
τα F-16 Viper 



Ο
ι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων χω-
ρών της ΕΕ επισκέφθηκαν χθες το Κίε-
βο, στέλνοντας ένα ηχηρό και άκρως
συμβολικό μήνυμα αλληλεγγύης κατά

της ρωσικής εισβολής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ
Σολτς και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι
διαβεβαίωσαν τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι ότι «θα τα ξαναχτίσουμε όλα», τονίζοντας
ότι «η Ουκρανία αντιστέκεται, πρέπει και μπορεί
να κερδίσει».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που ταξίδεψαν με ειδικό
τρένο από την Πολωνία, έφτασαν στο Κίεβο υπό
τους ήχους των σειρήνων της αντιαεροπορικής
άμυνας και μετέβησαν, μαζί με τον πρόεδρο της
Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις, εκπρόσωπο των χω-
ρών της Ανατολικής Ευρώπης, στο βομβαρδισμένο
προάστιο Ιρπίν, τόπο ανελέητων βομβαρδισμών και
«εγκλημάτων πολέμου» από τους Ρώσους, σύμφω-
να με το Κίεβο.

Στις συνομιλίες που είχε αργότερα η ευρωπαϊκή
τρόικα με τον Ζελένσκι, συζητήθηκαν οι αποστολές
δυτικών όπλων και η ουκρανική υποψηφιότητα για
ένταξη στην ΕΕ, για την οποία οι τρεις υποσχέθηκαν
άμεση προώθηση, ενόψει της Συνόδου Κορυφής
στις 23-24 Ιουνίου, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος κα-
τέθεσε νέες προτάσεις για κυρώσεις στη Ρωσία, με
εμπάργκο στο φυσικό αέριο.

Ευχαριστήριο στις ΗΠΑ για τα όπλα
Ο Λευκός Οίκος χαμήλωσε τους τόνους χθες το

απόγευμα, λέγοντας ότι «στο τέλος η σύγκρουση
πρέπει να σταματήσει μέσω διπλωματίας», τονίζον-
τας, πάντως, ότι «δεν πρόκειται να ασκήσουμε πίε-
ση στην Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρή-
σεις στη Ρωσία».

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Ζελένσκι είχε εκ-
φράσει την ευγνωμοσύνη του στις ΗΠΑ για το νέο
πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, το οποίο περιλαμ-
βάνει κυρίως όπλα πυροβολικού, οβίδες και αντι-
πλοϊκούς πυραύλους, αξίας ενός δισ. δολαρίων. 

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι ο στρατιωτικός εξοπλι-
σμός που αποστέλλει «θα βοηθήσει την Ουκρανία
να μεταβεί από τη σοβιετική εποχή στον σύγχρονο
εξοπλισμό», ενώ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε χθες
«μάταιες» τις παραδόσεις των δυτικών όπλων στην

Ουκρανία, και ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην ΕΕ
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διακοπεί πλήρως
η λειτουργία του γερμανορωσικού αγωγού φυσικού
αερίου Nord Stream 1, της σημαντικότερης γραμ-
μής ανεφοδιασμού για τη Γερμανία.

Απειλή για τις ΗΠΑ - Στρατιωτικές επιχειρήσεις πέρα από τα σύνορά της επιτρέπει η Κίνα 
Ο πρόεδρος της Λαϊκής Κίνας Σι

Τζινπίνγκ υπέγραψε νομικές εν-
τολές που επιτρέπουν στρατιω-
τικές επιχειρήσεις πέρα από τα
σύνορα της χώρας, εν μέσω αυ-
ξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ,
καθώς το Πεκίνο επιμένει ότι τα
στενά της Ταϊβάν αποτελούν κινεζικά
χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του
«Guardian», ο Σι ενέκρινε δια-
τάγματα που επιτρέπουν «κάθε
είδους στρατιωτικές επιχειρή-
σεις εκτός από πόλεμο», ώστε

να διασφαλιστούν «η εθνική κυ-
ριαρχία, η ασφάλεια και τα αναπτυ-

ξιακά συμφέροντα της Κίνας» στα στενά
της Ταϊβάν.

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι τα στενά αποτε-
λούν διεθνή θαλάσσιο δρόμο, με την ελευ-
θερία της ανοιχτής θάλασσας να είναι εγ-
γυημένη βάσει του Διεθνούς Δικαίου. «Οι
ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πετούν, να πλέουν
και να επιχειρούν όπου το Διεθνές Δίκαιο
επιτρέπει, και αυτό περιλαμβάνει τη διέ-
λευση μέσω των στενών της Ταϊβάν», δή-
λωσε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσω-

πος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

έχει εγείρει φόβους στη σύμμαχο των ΗΠΑ
Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο θεωρεί το νησί
«αποσχισθείσα κινεζική επαρχία» και δεν
έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο «βί-
αιης επανένωσής» του με τη «μητέρα πα-
τρίδα», κυρίως αν οι ταϊβανέζικες Αρχές
κηρύξουν επισήμως την ανεξαρτησία.

Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι ταξίδεψαν με τρένο
στο Κίεβο και διαβεβαίωσαν τον Ζελένσκι 
ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Ουκρανίας
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«Θα τα ξαναχτίσουμε όλα»

Την προθυμία της Τουρκίας να φιλοξενήσει «τε-
τραμερή συνάντηση» με τα Ηνωμένα Έθνη, τη Ρω-
σία και την Ουκρανία για τη διοργάνωση με-
ταφοράς σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα,
εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου.
Εκατομμύρια τόνοι σιτηρών παραμένουν
μπλοκαρισμένοι σε ουκρανικά λιμάνια
λόγω του πολέμου, γεγονός που απειλεί με
επισιτιστική κρίση εκατομμύρια ανθρώπους
στον πλανήτη. 
«Στηρίζουμε το σχέδιο του ΟΗΕ για τη διευκόλυν-
ση των εξαγωγών, αλλά πρέπει να απαντήσουμε

στις ανησυχίες όλων… Η Ρωσία θέλει διαβεβαί-
ωση ότι τα πλοία δεν θα φέρουν όπλα, και η Ουκρα-

νία θέλει να είναι σίγουρη ότι η Ρωσία δεν θα
χρησιμοποιήσει αυτούς τους διαδρόμους

για να επιτεθεί», είπε ο Τσαβούσογλου. 
Την ίδια ώρα, η Τουρκία απέρριψε την
πρόσκληση του ΝΑΤΟ να συμμετάσχει

σε τριμερείς συνομιλίες με τη Φινλανδία
και τη Σουηδία, προκειμένου να βρεθεί

λύση για την άρση του βέτο της Άγκυρας στην
ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στη Συμμα-
χία. «Δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί», διαμήνυσε ο
Ερντογάν.

Τουρκία: Τετραμερή για τα ουκρανικά σιτηρά 



Ο
λοκληρώνεται το παζλ του θανά-
του της Μαλένας και της Ίριδας,
καθώς μέσα στα επόμενα 24ωρα
αναμένεται να παραδοθεί το πό-

ρισμα των ιατροδικαστών για τα αίτια που
στέρησαν τη ζωή από τα δύο αγγελούδια,
ενώ στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωπο-
κτονιών λαμβάνονται οι τελευταίες αλλά και
πιο σημαντικές καταθέσεις.

Το πρωί της Τετάρτης, κλιμάκιο του Τμή-
ματος Ανθρωποκτονιών της Γενικής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Αττικής μετέβη στην
Πάτρα. Στην αχαϊκή πρωτεύουσα συναντή-
θηκε με την ιατροδικαστή Αγγελική Τζιόλα, η
οποία ήταν αυτή που είχε πραγματοποιήσει
τη νεκροψία-νεκροτομή στο μικρότερο παι-
δί της οικογένειας, την Ίριδα. Το μόλις έξι
μηνών κοριτσάκι έφυγε από τη ζωή στις 21
Μαρτίου του 2021. Η μητέρα του Ρούλα Πι-
σπιρίγκου έχει ισχυριστεί πως βρήκε το μω-
ρό νεκρό στην κούνια του. Δίπλα του υπήρχε
και ένα πανάκι με ένα υγρό το οποίο έμοιαζε
με αίμα. Η τότε ιατροδικαστική έκθεση της
Αγγελικής Τζιόλα έκανε λόγο για πνευμονι-
κό οίδημα και αγενεσία φλεβόκομβου. 

Έτσι, άνδρες του Ανθρωποκτονιών που
έχουν αναλάβει την υπόθεση του θανάτου
των τριών παιδιών από την Πάτρα είχαν πεν-
τάωρη συνάντηση με την ιατροδικαστή. Η
κατάθεσή της έγινε κάτω από άκρα μυστικό-
τητα και σύμφωνα με πληροφορίες, η Αγγε-
λική Τζιόλα εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια
όλες τις απορίες των αστυνομικών, ενώ ανέ-
φερε και τι είχε διαπιστώσει τότε η ίδια.

Πάλι στη ΓΑΔΑ ο Δασκαλάκης
Σχεδόν 24 ώρες αργότερα, τετ α τετ με

τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωπο-
κτονιών είχε αυτή τη φορά ο πατέρας των νε-
κρών κοριτσιών. Ο Μάνος Δασκαλάκης, που
μέσα σε διάστημα μικρότερο των 3,5 ετών
έχασε και τα τρία του παιδιά, βρέθηκε χθες
γύρω στη μία το μεσημέρι και έπειτα από
προγραμματισμένο ραντεβού στο Μέγαρο
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττι-
κής στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί απάντη-

σε στις ερωτήσεις των αστυνομικών και
έδωσε τη δική του εκδοχή για τους θανάτους
της Ίριδας και της Μαλένας. 

Οι καταθέσεις, όμως, δεν σταματούν εδώ.
Κι αυτό γιατί σήμερα ενώπιον των αστυνομι-
κών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αναμέ-
νεται να βρεθούν οι γονείς του Μάνου Δα-
σκαλάκη. Ο πατέρας του θα μεταβεί στη ΓΑ-
ΔΑ, ενώ η μητέρα του θα δώσει τις δικές της
εξηγήσεις στο κλιμάκιο του Ανθρωποκτο-
νιών που έχει πάει στην Πάτρα.

Και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε εν αναμο-
νή του πορίσματος των ιατροδικαστών Νίκου
Καρακούκη και Νίκου Καλογρία για τον θά-
νατο των δύο κοριτσιών που έφυγαν από τη
ζωή πριν από την Τζωρτζίνα, η οποία σύμ-
φωνα με το κατηγορητήριο δολοφονήθηκε

από τη μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου.
Οι πληροφορίες για τις τοξικολογικές εξε-

τάσεις των δύο κοριτσιών, που ολοκληρώ-
θηκαν τις προηγούμενες ημέρες, αναφέ-
ρουν ότι ήταν καθαρές, καθώς δεν ανιχνεύ-
τηκε από το εξιδεικευμένο εργαστήριο του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλο-
νίκης στον οργανισμό τους κάποια επικίνδυ-
νη ουσία που να συνέβαλε στον θάνατό τους. 

Το σενάριο της ασφυξίας
Το πνευμονικό οίδημα, όπως και στη Ίρι-

δα, ήταν η μία από τις δύο αιτίες θανάτου και
της Μαλένας. Στο 3,5 ετών κοριτσάκι, όμως,
που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2019
στη νεκροψία-νεκροτομή που είχε γίνει τότε,
είχε αναγραφεί και ηπατική ανεπάρκεια, ενώ

παράλληλα διαπιστώθηκαν στη ρινική χώρα
(μύτη) του παιδιού και δύο μικροεκδορές.

Έτσι, το βασικό σενάριο που εξετάζεται
πλέον είναι ο ασφυκτικός θάνατος της Ίρι-
δας και της Μαλένας, κάτι το οποίο θα δού-
με εάν θα επαληθευτεί και στο πόρισμα των
δύο ιατροδικαστών που θα δοθεί στο Αν-
θρωποκτονιών της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής το αργότερο έως την
ερχόμενη Τετάρτη.
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Στις επόμενες μέρες το πόρισμα
των ιατροδικαστών για την αιτία
θανάτου των δύο παιδιών 

Φτάνει η ώρα της αλήθειας
για τη Μαλένα και την Ίριδα

Εν μέσω αντεγκλήσεων και αντιπα-
ραθέσεων συνεχίστηκε και χθες στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθή-
νας η δική του Δημήτρη Λιγνάδη. Η
πολιτικός και στενή φίλη του ηθοποι-
ού Ελένη Κούρκουλα κατέθεσε για
άλλη μία ημέρα σαν μάρτυρας υπερά-
σπισης του ηθοποιού.

Η κυρία Κούρκουλα ανάφερε ότι
πολλοί ηθοποιοί θα ήθελαν να κατα-
θέσουν υπέρ του Δημήτρη Λιγνάδη,
αλλά δεν προσήλθαν στο δικαστήριο, επειδή υπήρχε κλίμα
τρομοκρατίας.

Η μάρτυρας κατά τη διάρκεια της
εξέτασης ανέφερε ότι οι καταγγέλλον-
τες της φαίνονται «περίεργες προσω-
πικότητες». Για τον χαρακτηρισμό της
αυτό, η μάρτυρας δέχθηκε σωρεία
ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπε-
ράσπισης των καταγγελλόντων. 

«Είναι κάποιοι νεαροί που λένε ότι
ονειρεύονταν να γίνουν Ρουβάς ο ένας,
μεγάλος σταρ ο άλλος. Αναρωτιέμαι,
εκτός από την επαφή τους με τον Λι-

γνάδη, έκαναν κάτι άλλο προς αυτή την κατεύθυνση, προσπά-
θησαν να μπουν σε αυτό τον χώρο; Πήγαν σε ένα ωδείο; Σε μια

σχολή; Μου φαίνονται περίεργοι άνθρωποι αυτοί που λένε τον
“πήρα από το αεροδρόμιο τηλέφωνο, πήγαμε σπίτι μου, μου
την έπεσε και ξαναπήγα σπίτι του διότι ήθελα να γίνω Ρουβάς”.
(…) Έχω καταλάβει ότι ο Αλί (σ.σ.: καταγγέλλων) έκανε για λί-
γο καιρό δεσμοφύλακας στη Σουηδία και μετά είδα ότι είχε μια
περίεργη επαγγελματική ζωή στο Ντουμπάι. Είδα φωτογρα-
φίες του. Πώς ξαφνικά βρέθηκε να κάνει real estate; Εγώ στη
ζωή μου δεν έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους, πρώτη φο-
ρά εδώ…», είπε μεταξύ άλλων η κυρία Κούρκουλα.

Όταν ρωτήθηκε από τους δικηγόρους για τα κίνητρα των κα-
ταγγελλόντων, ανάφερε τα εξής: «Ο φθόνος. Δεν θεωρώ ότι
έχει να κάνει με προσωπικά, βρήκαν έναν ζωηρό ερωτικά άν-
θρωπο για να πλήξουν την κυβέρνηση».

Κούρκουλα: «Κλίμα τρομοκρατίας ηθοποιών που ήθελαν να καταθέσουν υπέρ Λιγνάδη»
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 IOYNIOY 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ15

Τέλος οι «χρυσές 
μπίζνες» για κύκλωμα
διακίνησης μεταναστών

Δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί,
υπό την καθοδήγηση της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφαλείας Αθηνών, συμμε-
τείχαν στη μεγάλη επιχείρηση για το
«ξήλωμα» κυκλώματος διακίνησης
παράνομων μεταναστών και κατάρτι-
σης πλαστών ταξιδιωτικών εγγρά-
φων. Πρόκειται για μια συμμορία που
εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο
έκανε «χρυσές μπίζνες» με παράνο-
μους μετανάστες, με την ΕΛΑΣ να
πραγματοποιεί δεκάδες έρευνες σε
σπίτια, αποθήκες και καταστήματα,
ενώ έγιναν και τουλάχιστον 20 συλ-
λήψεις (αλλοδαποί οι περισσότεροι).
Ανάμεσά τους και τα φερόμενα ως
ηγετικά στελέχη του κυκλώματος
που φέρεται να διακίνησαν εκατον-
τάδες παράνομους μετανάστες
έναντι χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με
πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί πλα-
στά και κλεμμένα ταξιδιωτικά έγ-
γραφα, «μήτρες» για την κατάρτιση
διαβατηρίων, χρηματικά ποσά και
πλήθος σημειώσεων. Οι ίδιες πηγές
αναφέρουν ότι τα μέλη του κυκλώ-
ματος έφερναν αρχικά τους παράνο-
μους μετανάστες από τα σύνορα στην
Αττική, τους έκρυβαν σε διάφορα οι-
κήματα και στη συνέχεια τους προ-
ωθούσαν σε χώρες της Ευρώπης,
αφού τους προμήθευαν με πλαστά ή
παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Κ.ΠΑΠ.

Σ
ε μείζον θέμα για την ομαλή λει-
τουργία των μεγάλων ΑΕΙ της
χώρας ανάγει η κυβέρνηση τον
θεσμό της Πανεπιστημιακής

Αστυνομίας, προχωρώντας, σύμφωνα με
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε
600 νέες προσλήψεις ειδικών φρουρών
που προορίζονται για τη στελέχωση των
Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι 600 επι-
πλέον ειδικοί φρουροί θα προσληφθούν
από τη λίστα επιλαχόντων του διαγωνι-
σμού από την προκήρυξη της 31ης Μαΐου
2021. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι 480
νέοι ειδικοί φρουροί της ΕΛΑΣ θα προέρ-
χονται από την κατηγορία Α’ (υποψήφιοι
που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο
τίτλο λυκείου) και οι υπόλοιποι 120 από
την κατηγορία Β’ (υποψήφιοι με απολυ-
τήριο από ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ). Η διαδικασία των
προκαταρκτικών εξετάσεων θα πραγμα-
τοποιηθεί μέσα στον ερχόμενο Ιούλιο,
ενώ ήδη χορηγούνται στους υποψηφίους
τα δελτία υγειονομικών εξετάσεων.

Κάμερες ελέγχου και τουρνικέ
Πηγές του υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη σχολίαζαν ότι «οι παραπάνω
προσλήψεις αποτελούν έμπρακτη εφαρ-
μογή του κυβερνητικού σχεδιασμού και
εντάσσονται στο πλαίσιο της διαρκούς
προσπάθειας του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυ-
νομίας για την αναβάθμιση και ενίσχυση
της ασφάλειας προσώπων και υποδομών
των ΑΕΙ και κατ’ επέκταση του κοινωνι-
κού συνόλου». 

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να ση-
μειώσουμε ότι μια μερίδα της πανεπι-
στημιακής κοινότητας αντιδρά με τις
συγκεκριμένες προσλήψεις, κάτι που
φάνηκε και από τη συγκέντρωση πριν
από λίγες μέρες έξω από την Πολυτε-
χνειούπολη. Χρήζει επίσης αναφοράς το
γεγονός ότι ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος θέτει και
πάλι επί τάπητος το ζήτημα της ελεγχό-
μενης εισόδου, με τα πανεπιστήμια να
προμηθεύονται κάμερες ελέγχου και
τουρνικέ για τις κάρτες εισόδου. «Το
επόμενο διάστημα να έχουμε πλήρη και
ολοκληρωμένη επιχειρησιακή δυνατό-
τητα για τις ΟΠΠΙ, που είναι ένας θεσμός
που αφορά συγκεκριμένα πανεπιστή-
μια», διαμηνύει χαρακτηριστικά ο κ. Θε-
οδωρικάκος. 

Για την ώρα πάντως, οι νεοπροσλη-
φθέντες ειδικοί φρουροί παίρνουν... γεύ-
ση από την ΕΛΑΣ απασχολούμενοι είτε σε
αστυνομικά τμήματα είτε στο πλευρό πιο
έμπειρων συναδέλφων τους.

Ενισχύεται με 600
ειδικούς φρουρούς

Θα προσληφθούν από  τη λίστα
επιλαχόντων  του διαγωνισμού
από  την προκήρυξη
της 31ης Μαΐου 2021
- Ο Τάκης Θεοδωρικάκος 
θέτει και πάλι επί τάπητος 
το ζήτημα της ελεγχόμενης 
εισόδου στα ΑΕΙ

Αθώοι η Δούρου 
και άλλοι δώδεκα 
για τις φονικές 
πλημμύρες 
της Μάνδρας

Αθώα κρίθηκε η τέως περιφερειάρχης
Αττικής Ρένα Δούρου, όπως και άλλοι
δώδεκα κατηγορούμενοι για τη φονική
πλημμύρα στη Μάνδρα το 2017 με 25 νε-
κρούς, σύμφωνα με απόφαση του Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Συγ-
κεκριμένα, η κυρία Δούρου κρίθηκε
ομόφωνα αθώα για την παράβαση καθή-
κοντος και κατά πλειοψηφία αθώα για τα
αδικήματα της ανθρωποκτονίας εξ αμέ-
λειας, της πλημμύρας εξ αμέλειας και
των σωματικών βλαβών εξ αμέλειας.

Αθώοι κρίθηκαν οι δώδεκα εκ των 21
κατηγορουμένων για το σύνολο των
αξιόποινων πράξεων που κατηγορούν-
ταν, μεταξύ αυτών ο τότε δήμαρχος Με-
γάρων και ο τότε δήμαρχος Ελευσίνας,
υπάλληλοι πολεοδομίας και υπάλληλοι
επιτροπής αστυνόμευσης ρεμάτων.

Αντίθετα, το δικαστήριο κατά πλειοψη-
φία έκρινε ενόχους άλλους οκτώ κατη-
γορουμένους για κατά περίπτωση αδική-
ματα της πλημμύρας, της ανθρωποκτο-
νίας και σωματικών βλαβών από αμέ-
λεια, ενώ και αυτοί κρίθηκαν ομόφωνα
αθώοι για την πράξη της παράβασης κα-
θήκοντος. Μεταξύ αυτών, δύο αντιπερι-
φερειάρχες και η τότε δήμαρχος Μάν-
δρας Ιωάννα Κριεκούκη.

Οι ποινές των οκτώ ενόχων θα ανακοι-
νωθούν στις 23 Ιουνίου, καθώς η δίκη
διακόπηκε για τότε, με την εισαγγελέα
έδρας να επιφυλάσσεται για πρότασή της
επί των ελαφρυντικών στην επόμενη συ-
νεδρίαση.

Η Ρένα Δούρου με δήλωσή της υπο-
στήριξε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι στον
δεύτερο βαθμό θα αποδειχτεί ότι τα στε-
λέχη της περιφέρειας ανταποκρίθηκαν
στα καθήκοντά τους».
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Ο
ι μάσκες έπεσαν, ο κόσμος χα-
λάρωσε και η αυξημένη κινη-
τικότητα λόγω του τουρισμού
έφερε και αύξηση κρουσμά-

των σε πολλές περιοχές της χώρας μας.
Τις τελευταίες μέρες, οι ειδικοί παρατη-
ρούν μια ταχύτατη αύξηση της μεταδοτι-
κότητας που οδήγησε σε αύξηση κρου-
σμάτων, ειδικά σε δημοφιλείς προορι-
σμούς με πολλούς τουρίστες, όπως η
Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ζά-
κυνθος και η Κέρκυρα. 

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης,
μιλώντας στο δελτίο του Star, ανέφερε
πως τις τελευταίες δέκα μέρες παρατη-
ρείται μια αύξηση κρουσμάτων σε αρκε-
τές περιοχές που φτάνει και το 80%, τονί-
ζοντας ωστόσο πως «αυτό που είναι
άγνωστο ακόμα είναι ο πραγματικός
βαθμός διασποράς των παραλλαγών
Όμικρον 4 και Όμικρον 5 στη χώρα και
αυτό θα κρίνει πότε θα έρθει το επόμενο
έντονο κύμα στη χώρα και αν θα μιλάμε
για ένα κύμα που θα έρθει στο τέλος Αυ-
γούστου με αρχές Σεπτέμβριου ή αν θα
έρθει τον Ιούλιο».

«Να τηρούμε μέτρα προφύλαξης»
Οι υποπαραλλαγές Όμικρον 4 και

Όμικρον 5 που εμφανίστηκαν κυρίως
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την
Κρήτη φαίνεται πως έχουν αρχίσει ήδη
να δίνουν νέα κρούσματα και επαναμο-
λύνσεις. 

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, τόνισε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ήταν αναμενόμενη αυτή η αύξηση κρου-
σμάτων, ωστόσο είναι ανούσια τα περιο-

ριστικά μέτρα.  Ο αναπληρωτής καθηγη-
τής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρι-
κής Δημήτρης Παρασκευής, μιλώντας
στην «Political» τόνισε: «Εκτιμάται ότι
κατά τη θερινή περίοδο τα χαρακτηριστι-

κά του κύματος είναι διαφορετικά λόγω
του ότι έχουμε μεγάλο αριθμό μετακι-
νουμένων πληθυσμών όπως τουριστών,
επισκεπτών, οι οποίοι είναι και νεαρότε-
ρης ηλικίας κατά κανόνα. Χωρίς αυτό να

σημαίνει ότι δεν επιτηρούμε την έξαρση
αυτή, τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των
κρουσμάτων όσο και σε ό,τι αφορά τα χα-
ρακτηριστικά του πληθυσμού. Η πανδη-
μία κυκλοφορεί ανάμεσά μας και έχει
σημασία να θυμόμαστε ότι η τήρηση των
μέτρων είναι αυτή η οποία θα μας προφυ-
λάξει από τη διασπορά και τη μόλυνση με
τον ιό. Μεγαλύτερη έμφαση στην τήρηση
των μέτρων πρέπει να γίνεται από τις ευ-
παθείς ομάδες». 

Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
αυξήθηκε η ζήτηση για σελφ τεστ, για τα
οποία υπάρχει επάρκεια στα φαρμακεία.
Το στοίχημα είναι να κρατηθούν σε χαμη-
λά επίπεδα οι νοσηλείες, ώστε να μη γε-
μίσουν μέσα στο καλοκαίρι οι ΜΕΘ. Μέσα
σε αυτό το κλίμα οι πολίτες δεν θα πρέπει
να ξεχάσουν να εγγραφούν στην πλατ-
φόρμα για την επιλογή του προσωπικού
τους γιατρού. Από την 1η Ιουλίου θα ξεκι-
νήσουν οι εγγραφές είτε ηλεκτρονικά ή
διά ζώσης με αποδεικτικά έγγραφα σε
μονάδες της ΠΦΥ και ο θεσμός του προ-
σωπικού γιατρού ουσιαστικά θα μπει σε
πλήρη λειτουργία από τον Σεπτέμβριο. 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Σε αρκετές τουριστικές 
περιοχές έφτασε μέχρι και 
το 80% - Πολλαπλασιάστηκε 
η ζήτηση για σελφ τεστ
στα φαρμακεία μετά 
του Αγίου Πνεύματος

Covid: Η χαλάρωση έφερε
αύξηση των κρουσμάτων

Απορρίπτοντας τα περί πιθανής «συμφωνίας» με την
Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα,
εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου ξεκαθάρισε
χθες ότι συζητά μόνο για τον προσωρινό δανεισμό τους,
τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν και δεν προγραμματίζονται
συνομιλίες με την Ελλάδα για κανένα άλλο ζήτημα.

Η περίπτωση δανεισμού απορρίπτεται από την Αθήνα,
καθώς συνεπάγεται και προϋποθέτει την αποδοχή της
βρετανικής ιδιοκτησίας των Γλυπτών.

O πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ
Όσμπορν προκάλεσε εντύπωση λέγοντας στο δίκτυο 
LBC ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία για να

μοιραστούν τα Γλυπτά στο Μουσείο της Ακρόπολης και
στο Βρετανικό Μουσείο. 

Νωρίτερα, ο Όσμπορν είχε δηλώσει ότι «υπάρχει μια

συμφωνία που μπορεί να γίνει» με την ελληνική πλευ-
ρά και ότι θα πρέπει «να καθίσουμε κάτω ως λογικοί
άνθρωποι» να συζητήσουμε, αλλά εντέλει είπε ότι εν-
νοεί μια πιθανή αποστολή των Γλυπτών στην Αθήνα για
λίγο, προτού επιστρέψουν στο Λονδίνο, δηλαδή για
έναν δανεισμό. Τον περασμένο Νοέμβριο, η UNESCO
ζήτησε οι συζητήσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα να
γίνονται πλέον μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και όχι
μεταξύ των δύο μουσείων, σε μια απόφαση που ήταν
νίκη για την Αθήνα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εται-
ρείας YouGov, το 59% των Βρετανών πιστεύει ότι τα Γλυπτά
«ανήκουν στην Ελλάδα». 

«Ε, όχι και να μας δανείσουν οι Βρετανοί τα δικά μας Γλυπτά του Παρθενώνα…»

ΕΕ: Αγόρασε 109.090 δόσεις εμβολίων
για την ευλογιά των πιθήκων 
Η ΕΕ προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία Bavarian Nordic για την αγορά
109.090 δόσεων του εμβολίου 3ης γενιάς, μέσω της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπι-
σης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης HERA, ως απάντηση στην επιδημία
της ευλογιάς των πιθήκων. Η προμήθεια των κρατών-μελών θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος
του τρέχοντος μηνός και θα δοθεί προτεραιότητα στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγ-
κες. Αυτή τη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 1.500 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις
ευλογιάς των πιθήκων, σε 25 χώρες της Ευρώπης, οι οποίες συνιστούν περίπου το 85%
του συνόλου των διαγνώσεων παγκοσμίως.



Διαφορές για υποθέσεις «προστα-
σίας της νύχτας» βλέπουν οι διωκτι-
κές αρχές πίσω από το πιστολίδι που
είχε σηκώσει στο πόδι την Αστυνομία
το βράδυ της 26ης Αυγούστου 2021
στην περιφερειακή οδό της Θεσσα-
λονίκης, με στόχο αυτοκίνητο που
οδηγούσε 29χρονος, ενώ συνοδηγός
ήταν και ένας 34χρονος - ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.
Το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ταυ-
τοποίησε τα στοιχεία των κατηγορουμένων και σχημάτισε
δικογραφία σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας
κατά συρροή.

Πρόκειται για τρεις Αλβανούς ηλικίας 30, 40 και 41

χρόνων, οι οποίοι ήδη από τον περα-
σμένο Απρίλιο οδηγήθηκαν στις φυ-
λακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά
κρατούμενοι για μια σειρά υποθέσε-
ων εκβιασμών σε καταστήματα της
Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Στη συγκεκριμένη δικογραφία φέρε-
ται ότι είχαν αποσπάσει 70.000 ευρώ

και απαιτούσαν επιπλέον 50.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι
ταυτοποιήθηκαν ως τα πρόσωπα που επέβαιναν στο αυ-
τοκίνητο και προσέγγισαν το αυτοκίνητο των θυμάτων
πυροβολώντας το. Το «χτύπημα» αξιολογήθηκε ως «μή-
νυμα» από την πλευρά των εκβιαστών. Πλέον εξετάζεται
το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.

Μετά τα προβλήματα που δημιούργησε η πρόσφατη νε-
ροποντή, η Κατερίνα Νοτοπούλου βρέθηκε στα γραφεία
της ΕΥΑΘ, όπου είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο και τον αντιπρόεδρο της εταιρείας. Μάλιστα, η επι-
κεφαλής της δημοτικής παράταξης μετά τις συναντήσεις

εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Κωνσταντίνου Ζέρβα, λέ-
γοντας πως «μισή ώρα βροχής ήταν αρκετή για να καταρ-
ρίψει το αφήγημα του δημάρχου περί ετοιμότητας της πό-
λης, που αποδείχτηκε πως πιάστηκε για μια ακόμη φορά
απροετοίμαστη».

Νέα πυρά κατά του Ζέρβα εξαπέλυσε η Κατερίνα Νοτοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κόλλησε κορονοϊό
ο Γ. Γεωργαντάς

«Διαγνώστηκα θετικός στην Covid-
19 μετά τον καθιερωμένο προληπτικό
έλεγχο. Χάρη στον εμβολιασμό έχω
ήπια έως καθόλου συμπτώματα. Τις
επόμενες μέρες θα ασκώ τα καθήκον-
τά μου από το σπίτι», ανέφερε σε
ανάρτησή του ο βουλευτής Κιλκίς και
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς: «Να
προσέχετε και σε όσους δεν έχετε
ακόμη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό
προτρέπω να το κάνετε σύντομα».
Αξίζει να σημειωθεί πως την Τετάρτη
το πρωί ο κ. Γεωργαντάς έκανε το τεστ
μαζί με τον υφυπουργό Περιβάλλον-
τος Γιώργο Αμυρά, ο οποίος και ήταν
αρνητικός. Οι δυο τους περιόδευσαν
σε Κιλκίς, Χίλια Δένδρα και Δοϊράνη. 

Ο Τσαβδαρίδης
είδε τη «βασίλισσα»

Στις εξέδρες του γηπέδου της
Βέροιας βρέθηκε ο βουλευτής
Ημαθίας της ΝΔ Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης προκειμένου να απο-
λαύσει την αγαπημένη του ομά-
δα. Και όπως έγραψε σε ανάρτη-
σή του στο Facebook, «μπορεί η
“βασίλισσα του Βορρά” να μην τα
κατάφερε στον πρώτο αγώνα των
μπαράζ για την άνοδό της στη Su-
per League, όμως τίποτα ακόμη
δεν τελείωσε. Όπως και στη ζωή,
ο στόχος παραμένει ίσα μπροστά
και η προσπάθεια συνεχίζεται
πάντα με μέθοδο, ψυχραιμία και
προσήλωση. Ως υγιείς φίλαθλοι
χειροκροτούμε, στηρίζουμε και
αγαπάμε πάντα την ομάδα στα εύ-
κολα και κυρίως στα δύσκολα».

Πιστός στην υγιεινή
διατροφή
ο Δ. Κούβελας

Η πρόσφατη επίσκεψη του βου-
λευτή Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δη-
μήτρη Κούβελα στη λαϊκή αγορά
της Μαλακοπής μάς επιβεβαίωσε
την αγάπη του και για την υγιεινή
διατροφή, καθώς φεύγοντας ψώνι-
σε πολλά φρούτα για όλη την οικο-
γένεια. Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι
φορές που τον έχουμε δει μαζί με
τα παιδιά του να κάνει ποδήλατο
στην παραλία της Θεσσαλονίκης,
αποδεικνύοντας ότι παράλληλα με
την προσεγμένη διατροφή φροντί-
ζει να αθλείται κιόλας, όσο το πρό-
γραμμα το επιτρέπει.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών από «προστάτες
της νύχτας» το πιστολίδι της περιφερειακής

Μαζεύει τα στελέχη 
ο Θόδωρος Μητράκας

Δύο εκδηλώσεις, μία στα ανατολικά και μία στα δυ-
τικά, με στελέχη της κεντρικής πολιτικής σκηνής ορ-
γανώνει ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της
ΝΔ Θόδωρος Μητράκας. Η μία εκ των δύο μάλλον
προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ
μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα έχει γίνει
και η δεύτερη. Οι θεματικές θα αφορούν την οικονο-
μία, τις υποδομές, τον τουρισμό και την απασχόληση. 

Ο Τασούλης υποψήφιος
δήμαρχος στον Εύοσμο
Αυξάνονται και πληθύνονται
οι υποψήφιοι δήμαρχοι στον
Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου.
«Παρών» στις δημοτικές
εκλογές δήλωσε επίσημα ο
Μίλτος Τασούλης, ανακοινώ-
νοντας πως θα συγκροτήσει
μια παράταξη ωφέλιμη για
τον τόπο και θα διεκδικήσει
την ψήφο των δημοτών με
στόχο να συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις
ώστε ο δήμος να κάνει βήματα μπροστά. Ο κ. Τα-
σούλης, αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός
στο επάγγελμα, έχει διατελέσει γενικός γραμμα-
τέας του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, ενώ σήμερα
κατέχει την ίδια θέση στον Δήμο Σερρών.

Αντάμωμα των συμβούλων
έπειτα από δύο χρόνια

Έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας οι δημοτικοί
σύμβουλοι του Δήμου Νεάπολης - Συκεών συναντή-
θηκαν και πάλι από κοντά! Στον συγκεκριμένο δήμο
τα δημοτικά συμβούλια διεξάγονταν όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Μά-
λιστα, ήταν από τους ελάχιστους δήμους που συνέχι-
ζαν την ίδια τακτική παρά τη χαλάρωση των υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων. Οπότε η χαρά που ξαναβρέθη-
καν από κοντά ήταν μεγάλη!

Το φθινόπωρο ο νέος
ανασχηματισμός

Τη δυνατότητα μιας ακόμη αλλαγής στο σχήμα δι-
οίκησής του έχει βάσει νόμου ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο ανασχηματισμός θα
γίνει τον Σεπτέμβριο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές
και μέχρι τότε ουδείς γνωρίζει τι έχει στο μυαλό του ο
δήμαρχος και σε ποιες αλλαγές θα προχωρήσει. Το
σίγουρο είναι πως κάποιοι κάθονται στα... καρφιά για
το αν θα διατηρήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, ενώ άλ-
λοι αγωνιούν για το αν θα επιστρέψουν ή θα αναλά-
βουν νέες θέσεις ευθύνης. Πάντως, η ομάδα του
φθινοπώρου θα είναι αυτή που θα οδηγήσει την πα-
ράταξη του κ. Ζέρβα στην κάλπη των εκλογών τον
Οκτώβριο του ’23.
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Κάρπαθος

Συνεργασία με υπουργείο
Ναυτιλίας και ΕΕΤΑΑ

«Τριγωνική Προγραμ-
ματική Σύμβαση» υπέ-
γραψαν το υπουργείο
Ναυτιλίας, ο Δήμος Καρ-
πάθου και η ΕΕΤΑΑ, με
σκοπό την αποκατάστα-
ση του κτιρίου του Λιμε-
ναρχείου του νησιού.
Προς τούτο, έχει εξα-
σφαλιστεί από το υπουρ-
γείο Ναυτιλίας η απαραί-
τητη πίστωση για την εκ-
πόνηση σχετικής μελέ-

της και υλοποίησης του έργου. Ταυτόχρονα, ο δήμος ζητά τη
δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ) στο
νησί, για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τό-
σο για την κατασκευή του χώρου όσο και για τα λειτουργικά
έξοδα. Σε πρόσφατη συνάντησή τους, ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ
Δημήτρης Μαραβέλιας και ο δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης
Νισύριος αποφάσισαν τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Θεσσαλία

Κονδύλι 57,8 εκατ. ευρώ
για νέους γεωργούς

Το ποσό των 57.852.000 ευρώ για την κάλυψη της δημό-
σιας δαπάνης θα διατεθεί και θα κατανεμηθεί από την Περι-
φέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, για
την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική
περίοδο 2021 και 2022. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά τη χο-
ρήγηση ενισχύσεων, οι οποίες «θα προκληθούν από την
εφαρμογή της παρούσας για το υπομέτρο 6.1 σε εφαρμογή
της υπ’ αρ. 3764/24-9-2021 υπουργικής απόφασης, με θέμα,
3η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς έν-
ταξη στο υπομέτρο 6.1». 

Με τους δημάρχους των 42 νησιών της χώρας με
πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων συναντήθηκε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο
Μαξίμου. Οι δήμαρχοι των μικρών νησιωτικών δήμων
αναφέρθηκαν στα έργα που έχουν προχωρήσει στα
νησιά τους, στη συνεργασία που έχουν με την
κυβέρνηση αλλά και στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν ακόμη.
«Μόνο στα 42 νησιά που εκπροσωπούνται σήμερα, οι
συνολικές επιχορηγήσεις αγγίζουν σχεδόν τα 500
εκατομμύρια, το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”, το
πρόγραμμα “Τρίτσης”, στο οποίο υπερεκπροσωπούνται
τα μικρά νησιά από τα υπουργεία, από το ΕΣΠΑ. Σε
λίγο θα υπάρχει πρόσθετη χρηματοδότηση και από το
Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ δρομολογείται και ένα

καινοτόμο πρόγραμμα, το “Νέαρχος”, που είναι ένα
ταμείο για ειδικά τοπικά έργα, σε δίκτυα ύδρευσης, σε
μονάδες αφαλάτωσης, που είναι τόσο σημαντικές για

τα νησιά μας, στη διαμόρφωση λιμένων, αλλά και σε
έργα ανανεώσιμων πηγών», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Περιφέρειες

Κατά παρέκκλιση
αναθέσεις για δακοκτονίες

Με το άρθρο 7 της 1331/196/10.6.2022 Νομο-
θετικής Τροπολογίας, θεσπίστηκαν και για το
2022 κατά παρέκκλιση διατάξεις για τις περι-
φέρειες. Συγκεκριμένα, «για το έτος 2022 η Οι-
κονομική Επιτροπή κάθε περιφέρειας της χώ-
ρας μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημο-
σίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση
του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο
έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρω-
θεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρι-
νούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των δια-
γωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμ-
βάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργα-
σιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων
συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται
νόμιμα, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης α)
βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση
της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δα-
πάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το πε-
ριεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών
και παγιδοθεσίας δακοκτονίας».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ρόδος

Επανέρχεται το θέμα
διάσπασης του ενιαίου δήμου

Τη διάσπαση του ενιαίου δήμου της Ρόδου σε
πέντε αποφάσισαν να διεκδικήσουν οι πρόεδροι
των 42 δημοτικών κοινοτήτων της Ρόδου, κατά τη
γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν την πε-
ρασμένη Δευτέρα. Στη συνέλευση ενέκριναν
ψήφισμα (θα κληθούν να το εγκρίνουν επίσης
και τα οικεία τοπικά συμβούλια) στο οποίο ζη-
τούν τη διάσπαση σε πέντε δήμους, με τα εξής
όρια: Συνένωση Δημοτικής Ενότητας Ρόδου με
τη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας. Συνένωση Δη-
μοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου με τη Δημοτική
Ενότητα Αφάντου. Συνένωση Δημοτικής Ενότη-
τας Καμείρου με τη Δημοτική Ενότητα Αταβύρου.
Συνένωση Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού με τη
Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων. Συνένωση Δη-
μοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου με τη Δημοτική
Ενότητα Λινδίων. Η ενιαία πρόταση, όπως απο-
φάσισαν οι πρόεδροι, δεν θα σταλεί στο δημοτικό
συμβούλιο Ρόδου, αλλά θα προωθηθεί απευθεί-
ας στο υπουργείο Εσωτερικών και στο γραφείο
του πρωθυπουργού, με παράλληλη κοινοποίηση
στους βουλευτές.
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Μικροί νησιωτικοί δήμοι

Στο Μαξίμου 42 δήμαρχοι, συνάντηση με πρωθυπουργό



Η
αντίστροφη μέτρηση για το 2ο Φε-
στιβάλ Νεολαίας του Δήμου Αγίας
Παρασκευής φτάνει στο τέλος, κα-

θώς αύριο, Σάββατο 18, και την Κυριακή 19
Ιουνίου η δημοτική αρχή της πόλης καλεί
όλους τους νέους στην κεντρική πλατεία
της πόλης, σε μια σειρά εκδηλώσεων και
δράσεων μόνο για αυτούς! Μεταξύ άλλων
το φεστιβάλ περιλαμβάνει επίδειξη αθλη-
μάτων, δωρεάν βόλτα
με ηλεκτρικά ποδήλα-
τα και πατίνια, fitness
and street food, work-
shops, συναντήσεις
με εκθέτες από την
εκπαίδευση, career’s
office με προσφορά
θέσεων εργασίας, τε-
χνολογία, βραβεύσεις
νέων της πόλης και
youth & school music
bands για ψυχαγωγία με χορό από συλλό-
γους της πόλης και πολλή μουσική. Την Κυ-
ριακή στις 21.00, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα
κλείσει με μεγάλη συναυλία των Onirama. 

Η διοργάνωση αυτή, που έγινε πλέον θε-
σμός για την πόλη της Αγίας Παρασκευής,
αποτελεί μια πρωτοβουλία του δημάρχου
Βασίλη Ζορμπά και μια δημιουργική προ-
σπάθεια του αντιδημάρχου Νεολαίας Νικό-
λαου Ζόμπολα, που δίνει τη σκυτάλη και
στρέφει τα φώτα στους νέους. Οι νέοι έχουν
την ευκαιρία με τη συμμετοχή τους να εκ-
φράσουν τις επιθυμίες και τις ιδέες τους
μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων και

να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους με
τη συμμετοχή τους. Όπως τονίζει ο κ. Ζόμ-
πολας: «Θέλουμε να έχουμε επικοινωνία
με τους νέους, είναι μια δύσκολη κοινωνι-
κή ομάδα, που τα τελευταία χρόνια αντιμε-
τωπίζει πολλές δυσκολίες και προβλήματα.
Συνηθίζω να χαρακτηρίζω τους νέους “ευ-
παθή κοινωνική ομάδα της εποχής μας”,
βάλλονται στην εποχή μας από παντού. Με
αυτές τις εκδηλώσεις ερχόμαστε πιο κοντά
τους και χρειάζεται να τους ακούμε».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλες τις
δράσεις του φεστιβάλ η είσοδος είναι ελεύ-
θερη.

Πρόγραμμα ανταποδοτικής
ανακύκλωσης 
στη Νέα Σμύρνη

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, προσανατολι-
σμένος στην κυκλική οικονομία και τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Εθνικό
Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδο-
τική Ανακύκλωση», εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης,
στο οποίο όλοι οι δημότες μπορούν να ανακυκλώνουν άδειες συσκευασίες, συμβάλλοντας
ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα
για την περιοχή. Ήδη έχουν τοποθετηθεί τέσσερα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» σε καίρια ση-
μεία της πόλης όπου οι πολίτες μπορούν να επιστρέφουν για ανακύκλωση πλαστικές, με-
ταλλικές και γυάλινες συσκευασίες με ανταποδοτικό κίνητρο. Για κάθε 33 συσκευασίες
που ανακυκλώνουν, τους επιστρέφεται 1 ευρώ, το οποίο μπορούν είτε να το εξαργυρώσουν
στα συνεργαζόμενα σουπερμάρκετ για δωρεάν αγορές, είτε να το δωρίσουν υπέρ του κοι-
νωνικού έργου της «Αποστολής» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στον Νέο Κόσμο 
το 9ο «πάρκο τσέπης» 

Στον Νέο Κόσμο, ένα αναξιοποίητο
οικόπεδο 200 τμ, στη συμβολή των
οδών Αρτέμωνος και Αετίωνος, με-
ταμορφώθηκε σε ένα όμορφο πάρ-
κο το οποίο κάτοικοι και επισκέ-
πτες της περιοχής μπορούν πλέον
να απολαύσουν όλες τις ώρες της
ημέρας. Πρόκειται για το 9ο «πάρ-
κο τσέπης», που δημιουργήθηκε
μέσω του προγράμματος του Δήμου
Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη
σου» και με την πολύτιμη συμβολή
της P&G, και την επιμέλεια της Ορ-
γάνωσης Γη, παραδίδεται στους
κατοίκους της περιοχής, αναβαθ-
μίζοντας ένα ακόμη σημείο της πό-
λης. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος
Κώστας Μπακογιάννης: «Το 9ο
“πάρκο τσέπης” αποτελεί τη δυνα-
μική συνέχεια ενός πολύ σημαντι-
κού πρότζεκτ που ξεκίνησε ο δή-
μος για να δώσει χρώμα και ποιότη-
τα ζωής στις γειτονιές της πόλης, οι
οποίες συνεχίζουν να αλλάζουν λί-
γο λίγο, κάθε μέρα».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, εί-
ναι πολύ πιθανό στις εκλογές
του 2023 να δούμε τη μεγαλύ-
τερη ανανέωση πολιτικού προ-
σωπικού; Δεν αναφερόμαστε
στην απόφαση που θα πάρουν
οι ψηφοφόροι αλλά στις προ-
θέσεις των αιρετών… Ήδη κα-
ταγράφουμε σαν ισχυρό ενδε-
χόμενο να αποχωρήσει ο δή-
μαρχος, ανακοίνωσε την απο-
χώρησή του ο επικεφαλής της
τέταρτης σε δύναμη παράταξης
ενώ το σκέφτεται σοβαρά να
αποχωρήσει ο επικεφαλής της
τρίτης… Αναμένουμε τις εξε-
λίξεις!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ενισχύεται η «άμυνα»
του Υμηττού
Η ανατολική πλευρά του Υμηττού ενι-
σχύεται με ένα ακόμα πυροσβεστικό
όχημα και με εξοπλισμό για τους εθε-
λοντές της Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Παιανίας. Στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο
Παιανίας μεταξύ του προέδρου του
ΣΠΑΥ και δημάρχου Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου, του
δημάρχου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη
και του διοικητή Πυροσβεστικών Υπη-
ρεσιών Ανατολικής Αττικής αρχιπύ-
ραρχο Γιάννη Ζαμάνη συζητήθηκαν τα
έργα πρόληψης που βρίσκονται σε
εξέλιξη. Στη συνέχεια πραγματοποι-
ήθηκε αυτοψία στα έργα που βρίσκον-
ται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γλυ-
κών Νερών για τη συντήρηση των δα-
σικών δρόμων, τους καθαρισμούς και
τις εκτεταμένες κλαδεύσεις. Σύμφω-
να με την ενημέρωση, θα συνεχιστούν
από τον ΣΠΑΥ οι παραδόσεις πυρο-
σβεστικού εξοπλισμού και μέσων ατο-
μικής προστασίας για τους εθελοντές
του Υμηττού.

Ανανεώνει 
τον στόλο
απορριμματοφόρων 

Με επτά νέα απορριμματοφόρα ενι-
σχύεται το έργο της Υπηρεσίας Καθα-
ριότητας του Δήμου Μαρκόπουλου.
Πρόκειται για ολοκαίνουργια οχήμα-
τα σύγχρονης τεχνολογίας και υψη-
λών προδιαγραφών ασφαλείας που
προστίθενται στον μηχανοκίνητο στό-
λο του δήμου, σε μια συνολική προ-
σπάθεια ανανέωσης του εξοπλισμού.
Τα οχήματα παρελήφθησαν ήδη από
τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Αλλαγιάν-
νη, ο οποίος τόνισε ότι «η μάχη για την
καθαριότητα του δήμου είναι σκληρή
και δίνεται καθημερινά από τους ερ-
γαζόμενους στα συνεργεία καθαριό-
τητας, αλλά σε αυτήν τη μάχη καλού-
μαστε όλοι να μετέχουμε προστα-
τεύοντας το περιβάλλον. Τα νέα μέσα
που αποκτήθηκαν αποτελούν εφόδια
για την υπηρεσία και την ακόμη δρα-
στικότερη αναβάθμισή της».

Δ Η Μ Ο Σ  Α Γ Ι Α Σ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
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Ξεκινά το δεύτερο
Φεστιβάλ Νεολαίας



Α
νοιξε η πλατφόρμα για την
υποβολή αιτήσεων στο
πρόγραμμα του Κοινωνικού
Τουρισμού. Οι δικαιούχοι

θα είναι 300.000 και το πρόγραμμα θα
«τρέξει» από την 1η Αυγούστου 2022
ως τις 31 Ιουλίου 2023. Ο προϋπολογι-
σμός του είναι ύψους 35 εκατ. ευρώ,
ποσό αυξημένο κατά 5 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το πρόγραμμα της περιόδου
2021-2022.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβλη-
θούν έως τις 23 Ιουνίου και ώρα 14.00
μέσω του συνδέσμου https://www.
gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphali-
se/apozemioseis-kai-parokhes/koi-
nonikos-tourismos.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαί-
τερα ενισχυμένο και ελκυστικό φέτος,
τόσο για τους δικαιούχους όσο και για
τους παρόχους, καθώς χαρακτηρίζε-
ται από μειωμένη έως μηδενική ιδιω-
τική συμμετοχή για τους δικαιούχους
στο κόστος της διανυκτέρευσης στα
τουριστικά καταλύματα και αυξημένες
τιμές επιδότησης στους παρόχους.

Οι κατηγορίες καταλυμάτων
Οι φετινές αυξημένες τιμές επιδό-

τησης αφορούν όλες τις κατηγορίες
καταλυμάτων (5%-12% σε ξενοδοχεία
και 3%-8% σε ενοικιαζόμενα δωμάτια),
ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κό-
στος και να εξασφαλιστεί μεγάλη συμ-
μετοχή. Επιπλέον, για τον μήνα αιχμής
Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της
επιδότησης κατά 20%, όπως και πέρσι,
ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμε-
τοχή των τουριστικών επιχειρήσεων
τη συγκεκριμένη περίοδο. Η αύξηση
θα ισχύει για όλο τον χρόνο για τα κα-
ταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της
Σάμου.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι
μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6
διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατά-
λυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο
Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθεί-
ας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Μυ-
τιλήνη, Χίο, Κω και στον Νομό Έβρου
μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10
διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική
συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα των
Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντου-

δίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Βόρειας
Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να
πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτε-
ρεύσεις εντελώς δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά
καταλύματα επιδοτούνται και ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γε-
νικής κατηγορίας των δικαιούχων
ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε
20%. Για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
διατίθενται δωρεάν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του
περσινού προγράμματος που δεν
έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις επιτα-
γές μπορούν να κάνουν διακοπές μέ-
χρι τις 31 Ιουλίου 2022.

Τέλος, προβλέπεται ότι όσοι δι-
καιούχοι λάβουν επιταγή και δεν την
ενεργοποιήσουν, δεν θα έχουν δι-
καίωμα συμμετοχής στα επόμενα δύο
προγράμματα, ώστε να μη στερούν
από άλλους δικαιούχους τη συμμετο-
χή στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και

άνεργοι που το 2021 πραγματοποίησαν
50 μέρες: Εργασίας στην ασφάλιση
του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) ή Ειδικής
παροχής προστασίας μητρότητας ή

Επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας
ανεργίας ή Συνδυασμό των παραπάνω.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι εγγε-
γραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέρ-
γων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Επιπλέον, για να είναι κάποιος δι-
καιούχος, δεν πρέπει να έλαβε Επι-
ταγή Κοινωνικού Τουρισμού πέρσι
(πρόγραμμα 2021-2022) και να μη
λάβει φέτος συναφή παροχή από άλ-
λο φορέα (πχ, «Τουρισμός Για
Όλους» του υπουργείου Τουρισμού).
Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δι-
καιούχοι που έχουν δηλώσει ωφε-
λούμενο ή μη μέλος ΑμεΑ στην αίτη-
σή τους μπορούν να λαμβάνουν Επι-
ταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνε-
χόμενα προγράμματα.

Τα προγράμματα που τρέχουν
Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα

που τρέχουν είναι ο Τουρισμός για
Όλους, ο Κοινωνικός Τουρισμός του
ΟΑΕΔ καθώς και ο Κοινωνικός Τουρι-
σμός του ΟΠΕΚΑ.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για
Όλους, όπως ενημέρωσε ο γενικός
γραμματέας του ΕΟΤ, θα ανοίξει από
τις 5 Ιουλίου, με τη σχετική πλατφόρμα

για τις αιτήσεις να ξεκινά να λειτουργεί
τις επόμενες ημέρες.

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτού-
μενο από το ΕΠΑ και αφορά 200.000
δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν μια
ψηφιακή κάρτα ύψους 150 ευρώ, για
την επιδότηση των τουριστικών δαπα-
νών διαμονής τους.

Το νέο πρόγραμμα χρησιμοποιεί ως
βάση την εφαρμογή του Freedom
Pass, σε μια διαδικασία πλήρως ψη-
φιακή και απλή.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο εί-
ναι πως το πρόγραμμα Τουρισμός για
Όλους μπορεί να το αξιοποιήσει κά-
ποιος όποια εποχή του χρόνου επιθυ-
μεί, ακόμη και τον χειμώνα.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Άνοιξε η πλατφόρμα - 
Η διαδικασία, τα κριτήρια
και οι δικαιούχοι - 
Ο προϋπολογισμός 
είναι ύψους 35 εκατ., ποσό
αυξημένο κατά 5 εκατ. 
σε σχέση με πέρυσι

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Σ  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Διακοπές στο… τζάμπα 
για 300.000 δικαιούχους



Ι
στορικής σημασίας κρίνεται η
χθεσινή απόφαση του Eurogro-
up για την οριστική έξοδο της
Ελλάδας από το καθεστώς ενι-

σχυμένης εποπτείας, στο οποίο είχε
μπει το 2018, με την παροχή ενός τρι-
πλού μπόνους που οδηγεί με μαθη-
ματική ακρίβεια στην επίσπευση της
ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας
για την οικονομία μας. 

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της
14ης αξιολόγησης, η αποδέσμευση
ποσού 750 εκατ. ευρώ από τα κέρδη
των κεντρικών τραπεζών επί των ελ-
ληνικών ομολόγων και τα νέα μέτρα
στήριξης των ομολόγων της Ευρω-
ζώνης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα αποτελούν ένα τριπλό μπό-
νους, πριν η χώρα μας ενταχθεί εκ
νέου στο κλαμπ των… κανονικών
χωρών, που θα μπορούν να δανεί-
ζονται από τις αγορές. Η τελική τυπι-
κή επικύρωση της εξόδου από τον
σκληρό πυρήνα των μνημονίων ανα-
μένεται προς το τέλος Αυγούστου,
καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
καταθέσει επισήμως το κείμενο, στο
οποίο θα αναλύονται οι λόγοι για

τους οποίους δεν πρέπει να υπάρξει
παράταση του καθεστώτος ενισχυ-
μένης εποπτείας. Η ολοκλήρωση της
διαδικασίας εξόδου από το… μαρτύ-
ριο των αξιολογήσεων έγινε ομόφω-
να δεκτή από τους υπουργούς Οικο-
νομικών της Ευρωζώνης χθες στο
Λουξεμβούργο, παρουσία του Έλλη-
να υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα.

Οι καθοριστικοί παράγοντες
Σημειώνεται ότι προ τριμήνου η

Ελλάδα προχώρησε στην πλήρη
αποπληρωμή των δανείων που είχε
λάβει από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, ενώ μετά τις τελευταίες απο-
φάσεις της ΕΚΤ και του Eurogroup,
οι οίκοι αξιολόγησης αναμένεται να
δώσουν επενδυτική βαθμίδα στην
Ελλάδα, το αργότερο έως το τέλος
Μαρτίου 2023. Καθοριστικοί παρά-
γοντες για μια τέτοια εξέλιξη είναι οι

αναπτυξιακοί πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης-Ανθεκτικότητας και του
ΕΣΠΑ 2021-2027, οι υψηλές τουρι-
στικές εισπράξεις της φετινής χρο-
νιάς, οι αυξημένες εξαγωγές και η
υψηλή ιδιωτική κατανάλωση. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις εκθέ-
σεις των θεσμών αλλά και των οίκων
αξιολόγησης, το δημόσιο χρέος της
Ελλάδας, παρά την οικονομική κρίση
και τον υψηλό πληθωρισμό, βρίσκε-
ται σε τροχιά απόλυτου ελέγχου, πα-
ρουσιάζοντας σταθερούς ρυθμούς
αποκλιμάκωσης, ως αποτέλεσμα των
ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης. Τέλος,
πρέπει να επισημανθεί ότι η επιστρο-
φή της Ελλάδας στην κανονικότητα
των αγορών θα γίνει με αυξημένο δί-
χτυ προστασίας, λόγω της ειδικής
μέριμνας της ΕΚΤ για τα ομόλογα. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μητσοτάκης:
Σημαντική επιτυχία,
δεν είμαστε πια το
μαύρο πρόβατο της ΕΕ

Για μια σημαντική εθνική επιτυχία
έκανε λόγο ο πρωθυπουργός στο χθεσι-
νοβραδινό μήνυμά του με αφορμή το τέ-
λος των επώδυνων μνημονίων. «Η Ελλά-
δα και οι Έλληνες υποδέχονται, σήμερα,
μία σημαντική εθνική επιτυχία: με τη
σφραγίδα του Eurogroup, η οικονομία
μας απελευθερώνεται, πλέον, από το κα-
θεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Κλεί-
νει, έτσι, ένας επώδυνος κύκλος που
άνοιξε πριν από 12 χρόνια. Και, ταυτό-
χρονα, ανοίγει μια νέα εποχή αυτόνομων
επιλογών για την ανάπτυξη της χώρας
και την ευημερία των πολιτών της. 

Έτσι, μετά την άρση των κεφαλαιακών
περιορισμών και την εξόφληση των δα-
νείων του ΔΝΤ, επιτυγχάνεται και ο τρί-
τος στόχος που εξαρχής είχε θέσει η κυ-
βέρνηση ανοίγοντας τον δρόμο για τον
μεγάλο εθνικό στόχο: την ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας που ξεκλειδώνει
ακόμη περισσότερες ευκαιρίες ευημε-
ρίας για όλους. Και όλα αυτά ενώ, εδώ
και τρία χρόνια, μένει σταθερό το τιμόνι
του τόπου, παρά τις συνεχείς εξωγενείς
κρίσεις και τις αλλεπάλληλες προκλή-
σεις. 

Την εξέλιξη αυτή συνοδεύουν τα νεό-
τερα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου,
σύμφωνα με τα οποία οι πολίτες εμπι-
στεύονται, τώρα, περισσότερο τους ευ-
ρωπαϊκούς, αλλά και τους εθνικούς θε-
σμούς. Μία απάντηση στον λαϊκισμό.
Που αποδεικνύει ότι, μαζί με την οικονο-
μική ευρωστία, η Πολιτεία ανακτά και τη
λαϊκή αποδοχή, την οποία τόσο πολύ εί-
χαν κλονίσει οι δοκιμασίες όλων των
προηγούμενων ετών. 

Η Ελλάδα δεν είναι, πια, το “μαύρο
πρόβατο” της Ευρώπης. Αλλά ένας αξιό-
πιστος εταίρος. Ένα κράτος που δεν δέ-
χεται υποδείξεις, αλλά συνδιαμορφώνει
τις εξελίξεις. Που δεν αδικείται, αλλά
ηγείται. Με το βλέμμα στην ανάπτυξη της
οικονομίας και τη σκέψη στην ανακού-
φιση της κοινωνίας. Μετατρέποντας τα
καθημερινά βήματα προς τα εμπρός σε
ένα μεγάλο άλμα προς το μέλλον. Για την
Ελλάδα που αξίζουμε». 
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Πάμε για επίσπευση 
της ανάκτησης
επενδυτικής βαθμίδας 
για την οικονομία μας - 

Eurogroup: Τριπλό 
μπόνους στην Ελλάδα
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε
να βήμα πριν από το επίση-
μο «λανσάρισμα» βρίσκεται
το πρόγραμμα «Ανακυκλώ-
νω - Αλλάζω Συσκευή» από

το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, καθώς, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, εκτός απροόπτου την επό-
μενη Παρασκευή, 24 Ιουνίου, θα ανοί-
ξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
υποβολή αιτήσεων για αντικατάσταση
παλιών ψυγείων, καταψυκτών και κλι-
ματιστικών. 

Ειδικότερα, το πληροφοριακό σύ-
στημα θα παραμείνει ανοιχτό για δύο
εβδομάδες, ώστε στη συνέχεια από τις
αιτήσεις που θα κατατεθούν να καταρ-
τισθεί η λίστα των δικαιούχων, αλλά
και των επιλαχόντων.

Αν και δυνατότητα δήλωσης συμμε-
τοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όλα τα
φυσικά πρόσωπα, η κατάταξη των αι-
τήσεων θα γίνει με βάση οικονομικά
και κοινωνικά κριτήρια. Έτσι, θα δημι-
ουργηθεί σειρά προτεραιότητας, ώστε
ξεκινώντας από την κορυφή της λίστας
να καλυφθούν οι αιτήσεις μέχρι την
εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Για την κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί
ένα σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο
το εισόδημα θα αναλογεί σε 46 μόρια.
Στην περίπτωση ύπαρξης ΑμεΑ στο
νοικοκυριό θα προστίθενται 15 μόρια,
για μονογονεϊκή οικογένεια 15 μόρια,
ενώ για τα προστατευόμενα μέλη θα
προστίθενται 6 μόρια ανά άτομο, με
ανώτατο όριο τα τέσσερα.

Από τον κατάλογο προτεραιότητας
που θα δημιουργηθεί, εκτιμάται ότι οι
δικαιούχοι θα ανέλθουν σε 350.000. Η
επιδότηση που θα λάβουν (σε μορφή
voucher) θα κυμαίνεται από 30% έως
50%, ανάλογα με το εισόδημα. Έτσι, θα
ανακυκλωθούν 380.000 συσκευές,
αντικαθιστώντας τες με νέα μοντέλα,
καθώς ο προϋπολογισμός του προ-
γράμματος έχει αυξηθεί στα 150 εκατ.
ευρώ. Για τους επιλαχόντες, θα ανα-
ζητηθούν στην πορεία επιπλέον κον-
δύλια, ώστε να καλυφθούν και αυτές
οι αιτήσεις.

Να είναι σε λειτουργία
Για να επιδοτηθεί ένας καταναλω-

τής, θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά
να αντικαταστήσει την αντίστοιχη πα-
λιά συσκευή του, η οποία βρίσκεται

σε λειτουργία (δηλαδή δεν έχει βλά-
βη). Όπως ανέφερε σε πρόσφατη συ-
νέντευξή του ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας, ένας δικαιούχος δεν θα μπορεί
να πάρει δύο ψυγεία ή δύο καταψύ-
κτες, αλλά μπορεί να πάρει δύο κλι-
ματιστικά. Όπως πρόσθεσε, στόχος
είναι να μειωθεί ο λογαριασμός ρεύ-
ματος κατά 30%.

Όπως είναι φυσικό, το ανώτατο όριο
οφέλους από την εξοικονόμηση αφο-
ρά τα κλιματιστικά, τα οποία χρειάζον-
ται μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας για να προσφέρουν ψύξη ή
θέρμανση. Έτσι, ένα νέο κλιματιστικό
σε σχέση με ένα παλιότερο μοντέλο
εξοικονομεί έως και 50% ενέργεια.

Από την άλλη πλευρά, εξοικονόμη-
ση από 47% έως 71% προσφέρει ένα
νέο ψυγείο, σε σχέση με ένα παλιότε-
ρο πιο ενεργοβόρο μοντέλο, η οποία
μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος περί-
που 90 ευρώ από τους λογαριασμούς
ρεύματος.

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν

Από 24 Ιουνίου 
οι αιτήσεις για
την επιδότηση

Επιδοτείται 
η αντικατάσταση παλιών
ψυγείων, καταψυκτών 
και κλιματιστικών - 
Με οικονομικά κριτήρια 
και μόρια το πρόγραμμα

Τον Ιούλιο ολοκληρώνεται η εξαγορά
της ΔΕΠΑ Υποδομών από την Italgas
Η Italgas αναμένεται να ολοκληρώσει την εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών
τον Ιούλιο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής εταιρείας Πάολο
Γκάλο την Τετάρτη, όπως μετέδωσε το Reuters.
Ειδικότερα, ο όμιλος που διαχειρίζεται περίπου 74.000 χιλιόμετρα αγωγών
φυσικού αερίου, ενημέρωσε ότι θα επενδύσει 8,6 δισ. ευρώ έως το 2028
για να ολοκληρώσει την αναβάθμιση του ιταλικού δικτύου του και να εκ-
συγχρονίσει το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Στο προηγούμενο business plan, η Italgas δέσμευε 7,9 δισ. ευρώ για κε-
φαλαιουχικές δαπάνες. Το νέο σχέδιο για το 2028 προβλέπει επενδύσεις
4,5 δισ. ευρώ για την Ιταλία και 1,8 δισ. για την Ελλάδα έως το 2028.
Η Italgas, που ήρθε σε συμφωνία πέρσι για την εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδο-
μών έναντι 733 εκατ. ευρώ, δήλωσε ότι θα ενοποιηθεί με την ελληνική επι-
χείρηση στους τελευταίους τέσσερις πέντε μήνες του τρέχοντος έτους.

Εκτοξεύονται οι τιμές φυσικού αερίου -
Πιθανή παύση του αγωγού Nord Stream 1

Άλματα καταγράφει η τιμή του φυσικού αερίου στο ολλανδικό hub φυσικού αε-
ρίου TTF, προκαλώντας ευρεία ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Αφορμή αποτέλεσε η είδηση της Τετάρτης για νέα μείωση στις ροές ρωσικού
φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 1, πράγμα που συνεχίστηκε για δεύτερη
συνεχόμενη μέρα και την Πέμπτη, εκτοξεύοντας την τιμή για τα συμβόλαια παρά-
δοσης Ιουλίου στο ολλανδικό χρηματιστήριο TTF στα 142 ευρώ ανά μεγαβατώρα
ως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές. 

Σημειώνεται ότι ο αγωγός Nord Stream 1 που προμηθεύει ρωσικό αέριο στην
Ευρώπη, μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του λόγω προβλημάτων με την επι-
διόρθωση εξαρτημάτων στον Καναδά, όπως δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στην ΕΕ
χθες. Παράλληλα η Σλοβακία γνωστοποίησε ότι οι ποσότητες ρωσικού αερίου
που λαμβάνει μειώθηκαν χθες κατά 30%. Το πρόβλημα αυτό προστίθεται στη μεί-
ωση 60% των ποσοτήτων προς Γερμανία και κατά 15% προς Ιταλία. 
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Α
πογειώνεται η τουριστική κί-
νηση στη χώρα μας και τα
σκήπτρα στην αυξημένη ζή-
τηση κρατούν παραδοσιακά

τα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Μέρες...
2019 ζουν ήδη επιχειρηματίες και εργα-
ζόμενοι στον τουρισμό, καθώς, σύμφω-
να με τα στατιστικά στοιχεία που διατη-
ρούν τα αεροδρόμια της Ρόδου, της Κω,
της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της
Σάμου, σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο
τουρίστες κατέκλυσαν τα νησιά μόνο τον
μήνα Μάιο.

Και επειδή τα νούμερα «μιλούν» πάν-
τα από μόνα τους, 1.342.521 επιβάτες
πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού
προσγειώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο σε σύ-
νολο 11.165 πτήσεων.

Τους περισσότερους τουρίστες δέ-
χτηκε το νησί της Ρόδου, δίνοντας το
στίγμα τού τι πρόκειται να ακολουθήσει
τους μήνες της τουριστικής αιχμής. Συγ-
κεκριμένα, στη Ρόδο προσγειώθηκαν
608.161 επιβάτες συνολικά. Από αυτούς
551.631 προήλθαν από πτήσεις εξωτερι-
κού, με τον αντίστοιχο αριθμό επιβατών
το 2021 να φτάνει τις 50.327, εκτοξεύον-
τας έτσι το ποσοστό στο 996,1%.

Ακολουθεί η Κως με συνολικό αριθμό
αποβιβάσεων τις 282.153, από αυτές οι
261.392 αφορούσαν επιβάτες εξωτερι-
κού, έναντι 24.812 τον ίδιο μήνα του
2021, με την ποσοστιαία αύξηση να
σκαρφαλώνει στο 953,5%.

Την ειδυλλιακή Σαντορίνη επέλεξαν
συνολικά 273.940 επισκέπτες, από τους
οποίους οι 152.472 ήταν από το εξωτερι-
κό έναντι μόλις 19.111 αλλοδαπών τουρι-
στών τον Μάιο του 2021, με την αύξηση
να φτάνει στο 697,8%.

Ακολουθεί η κοσμοπολίτικη Μύκονος,
στο αεροδρόμιο της οποίας αφίχθησαν
συνολικά 136.903 επιβάτες. Από αυτούς

οι 81.323 ήταν επιβάτες πτήσεων εξωτε-
ρικού, καταγράφοντας αύξηση από τον
περσινό Μάιο στο 629,7%.

Άκρως εντυπωσιακά είναι τα ποσο-
στά που καταγράφει φέτος η Σάμος,
ένα νησί με απαράμιλλη ομορφιά,
στην οποία τον Μάιο προσγειώθηκαν
συνολικά 41.364 ταξιδιώτες σε σύνο-
λο 500 πτήσεων. Το εντυπωσιακό εί-
ναι πως πέρυσι το νησί είχαν επισκε-
φθεί μόλις 947 επισκέπτες, ενώ το
ποσοστό της για φέτος διαμορφώνε-

ται στο αστρονομικό 2.732,9%.
Από τη Βρετανία, την Ιταλία και τη

Γερμανία προέρχονται κατά κύριο λόγο
οι τουριστικές ροές των νησιών του Αι-
γαίου. Η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμα-
νία καταλαμβάνουν την πρώτη και τη
δεύτερη θέση στο νησί της Ρόδου και
αντίστροφα οι ίδιες ροές στο νησί της
Κω, ενώ για τα νησιά της Σαντορίνης και
της Μυκόνου οι δεξαμενές των επισκε-
πτών προέρχονται κυρίως από τη Με-
γάλη Βρετανία και την Ιταλία. 

Ο διεθνούς φήμης Βρετανός δημοσιογράφος γαστρο-
νομίας και ταξιδιού Jonathan Phang ταξίδεψε στην Κρή-
τη με σκοπό να αποτυπώσει μέσα από τον τηλεοπτικό του
φακό την τοπική γαστρονομία και την οινική παράδοση
του νησιού.

Με την πολύτιμη συνεργασία της ομάδας του θα μεταφέ-
ρει στη μικρή οθόνη την πλούσια κρητική γαστρονομία με
έμφαση στις ποικίλες ποιοτικές επιλογές και τις αυθεντι-
κές εμπειρίες που προσφέρει η Κρήτη.

Στη διάρκεια των τηλεοπτικών γυρισμάτων αποτυπώ-
θηκαν τόσο η παραδοσιακή κρητική κουζίνα σε αγρόκτη-
μα με βιολογικά προϊόντα, με τη συνοδεία λύρας, όσο και
η γευσιγνωσία γηγενών ποικιλιών κρασιού σε αμπελώνα

αλλά και η δοκιμή της ολόφρεσκης ψαριάς μέσα σε παρα-
δοσιακό καΐκι.

Τόσο ο ίδιος ο παρουσιαστής όσο και οι συνεργάτες του
ενθουσιάστηκαν από την ποιότητα των παραδοσιακών προ-
ϊόντων και των πρώτων υλών αλλά και από την τεχνογνωσία
του ανθρώπινου δυναμικού. Βίωσαν την παραδοσιακή κρη-
τική φιλοξενία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις του νησιού
και αναχώρησαν με ένα μεγάλο χαμόγελο αποτυπωμένο
στο πρόσωπό τους με την υπόσχεση να επιστρέψουν.

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του έργου «Δράσεις Τουρι-
στικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021», εντεί-
νει τις δράσεις της ώστε να καθιερώσει την Κρήτη ως βιώ-
σιμο γαστρονομικό τουριστικό προορισμό.

Οι τουρίστες «βούλιαξαν»
το Νότιο Αιγαίο

Μέρες... 2019 
ζουν Ρόδος, Κω,
Σαντορίνη, Μύκονος 
και Σάμος, με τους
επιβάτες πτήσεων 
στα αεροδρόμια 
των νησιών να αγγίζουν
τους 1.350.000

Ταξίδι στον κόσμο με τον φακό του Jonathan Phang για την κρητική γαστρονομία
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T
ο διεθνές κλίμα θα
κρίνει τον βασικό
διαμορφωτή της τά-

σης στο ελληνικό χρημα-
τιστήριο, με τους αναλυτές
να εκτιμούν ότι για να βελ-
τιωθεί το κλίμα απαιτείται
μια σημαντική ανοδική
αντίδραση. Τεχνικά όσο ο
Γενικός Δείκτης δίνει
κλεισίματα χαμηλότερα
των 848 και ακόμη χειρό-
τερα χαμηλότερα των 837
μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ
30 μηνών), η «καταπακτή»
προς τις 789 - 786 μονά-
δες παραμένει ανοιχτή. Οι
αντιστάσεις στις 883 - 898
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60
και 200 ημερών), 904 και
944 μονάδες. Όσο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 2.054 μονάδων (εκθετικός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων), δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 1.975 - 1.970 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 2.090
- 2.092, 2.110, 2.135 - 2.169 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 2.192 και 2.202 μονάδες.

Μεγαλώνει ο στόλος 
της Sky Express

Ένα ακόμη υπερσύγχρονο και ολοκαί-
νουργιο Airbus A320neo εντάσσει στον
στόλο της η Sky Express. Η νέα αυτή
προσθήκη εντάσσεται στο συνεχιζόμενο
επενδυτικό πλάνο της Sky Express. Πρό-
κειται για το ένατο κατά σειρά Airbus
A320, συγκεκριμένα ενός ακόμη Airbus
A320neo, «που έρχεται να συνδράμει τη
δυναμικότητα της εταιρείας και τη συνο-
λική προσπάθεια δημιουργίας των κα-
τάλληλων προϋποθέσεων για την ανάδει-
ξη του εθνικού τουριστικού προϊόντος»,
τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ελινόιλ: Πρόταση 
για διανομή μεικτού
μερίσματος 0,0737 ευρώ
Τη διανομή μερίσματος ποσού
1.747.240 ευρώ προ της παρακράτησης
φόρου και εξαιρουμένων των 115.585
ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία
και αντιστοιχεί σε 0,0737 ευρώ ανά με-
τοχή (μεικτό ποσό) θα προτείνει η Ελι-
νόιλ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων. Σύμφωνα με το
τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολό-
γιο της εισηγμένης, ως ημερομηνία
αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η
Δευτέρα 18 Ιουλίου. Ως ημερομηνία
έναρξης της καταβολής του μερίσματος
ορίστηκε η Παρασκευή 22 Ιουλίου.

B&F: Μερική διάσπαση 
του κλάδου επενδυτικών
ακινήτων

Η B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων ανακοίνωσε
ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού
της Συμβουλίου στις 14/6 αποφασίστηκε
η μερική διάσπαση του κλάδου των επεν-
δυτικών ακινήτων της με σύσταση νέας
νομικής οντότητας, υπό τη μορφή ανώνυ-
μης εταιρίας, και μεταβίβασης σε αυτήν
του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού του κλάδου των επενδυτι-
κών ακινήτων της διασπώμενης εταιρεί-
ας έναντι απόδοσης στους μέτοχους της
διασπώμενης μετοχών της επωφελούμε-
νης κατ’ αναλογία (pro rata). 

Η Mediterranean Gas AE παρουσίασε σε επί-
σημη εκδήλωση, που διεξήχθη στο ξενοδοχείο
«Μεγάλη Βρεταννία», την πλωτή μονάδα εισα-
γωγής, αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU)
υγροποιημένου φυσικού αερίου «Αργώ» στον
Βόλο με κεντρικό ομιλητή τον γενικό γραμματέα
του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών
(ΟΠΕΚ) Mohammad Sanusi Barkindo. Το FSRU
«Αργώ» είναι ένας σύγχρονος τερματικός σταθ-
μός παγκόσμιας κλάσης που σχεδιάζεται να τε-
θεί σε λειτουργία στις αρχές του 2024. Συνιστά

μια νέα πύλη εισόδου στο κέντρο του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, που θα διοχετεύει έως και 4,6
δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως και θα αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού
αερίου της χώρας μας.

Lamda: Διαδικτυακή παρουσίαση του The Ellinikon Park

Σε στενωπό το χρηματιστήριο

Mediterranean Gas: Παρουσίαση FSRU «Αργώ»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Tον σχεδιασμό της για τη δημιουργία του
The Ellinikon Park, του μεγαλύτερου πα-
ράκτιου πάρκου στην Ευρώπη, που θα δε-
σπόζει στην καρδιά του Ελληνικού, παρου-
σίασε την Τετάρτη διαδικτυακά η Lamda
Development. Πρόκειται για την πέμπτη
κατά σειρά διαδικτυακή ενημέρωση της
εταιρείας για τα έργα της μεγάλης ανάπλα-
σης του Ελληνικού. Όπως ανακοινώθηκε,
το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Sasaki, το οποίο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μερικά από τα με-
γαλύτερα και πιο εντυπωσιακά αστικά πάρκα σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με το ελληνικό γραφείο Δο-
ξιάδη υπογράφει τον σχεδιασμό και τη μελέτη του The Ellinikon Park.
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T
ο τρίπτυχο «κλίμα, ενέργεια, ανταγωνιστικό-
τητα (ειδικά της βιομηχανίας)» περιέγραψε ο
πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπου-

λος ως βασικές προτεραιότητες για την επόμενη
χρονική περίοδο, σε ομιλία του αμέσως μετά την
επανεκλογή του στην προεδρία του συνδέσμου.
Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, στο ΔΣ
του ΣΕΒ εισέρχονται ως νέα μέλη η Πέγκυ Αντωνά-
κου της Google ΝΑ Ευρώπης, η Νάγια Καλογεράκη
της Coca-Cola HBC AG (CCHBC) και η Ασημίνα Τζί-
κα της βιομηχανίας αλουμινίου ΕΛΒΙΑΛ.

Χρονιά ανάπτυξης το 2021
για την Oktabit

H&M: Μεγαλύτερη 
του αναμενομένου 
η αύξηση πωλήσεων

Η H&M, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία
πώλησης ρούχων λιανικής, κατέγραψε αύ-
ξηση πωλήσεων μεγαλύτερη του αναμενο-
μένου στο τρίμηνο από τον Μάρτιο. Οι καθα-
ρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% σε ετή-
σια βάση ή κατά 12% με βάση το τοπικό νόμι-
σμα στα 54,5 δισ. κορόνες (5,4 δισ. δολάρια)
στο β’ τρίμηνο χρήσης, όπως τόνισε η σουη-
δική εταιρεία. Οι αναλυτές ανέμεναν πωλή-
σεις 52,8 δισ. κορόνων.

Πετρόπουλος: Από 24 Ιουνίου
το μέρισμα των 0,3 ευρώ

Σε 0,3 λεπτά
του ευρώ ανά
μετοχή καθορί-
στηκε το μέρι-
σμα της εταιρεί-
ας Πέτρος Πε-
τρόπουλος για
τη χρήση 2021
με απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της 15ης Ιουνίου 2022. Σύμφωνα με τη σχετι-
κή ανακοίνωση, το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί
με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 527.321
ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κα-
τά 0,0241776540 ευρώ ανά μετοχή και συνε-
πώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά
μετοχή θα ανέλθει σε 0,3241776540 ευρώ.
Από το άνω μεικτό ποσό παρακρατείται, βάσει
του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ο αναλογών
στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%
(0,01620888270 ευρώ ανά μετοχή) και συνε-
πώς το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι
δικαιούχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό
0,3079687713 ευρώ ανά μετοχή.

Εγκρίθηκε από ΕΕ το πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα»
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», το γνω-
στό ΕΠΑνΕΚ. Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα» με προϋπολογισμό 3,89 δισ. ευρώ
(συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ 2,66 δισ. ευρώ),
θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, επιχει-
ρηματικότητα και καινοτομία της χώρας για
μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Στο με-
ταξύ, παράταση καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής αιτήσεων δόθηκε για τη δράση
του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την
πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν με-
γάλες φυσικές καταστροφές» έως την Πα-
ρασκευή 8 Ιουλίου και ώρα 15.00.

ΣΕΚΠΥ: Επιτυχία η συμφωνία
Mevaco - Naval Group για ΕΑΒΙ

Σημαντική επιτυχία για την Ελληνική Αμυν-
τική Βιομηχανία αποτελεί η υπογραφή της
συμφωνίας-πλαισίου της ελληνικής εταιρείας
Mevaco με τη γαλλική Naval Group, στο πλαί-
σιο της προμήθειας των νέων φρεγατών FDI
του Πολεμικού Ναυτικού που έγινε σήμερα 15
Ιουνίου 2022. Η υπογραφή έγινε στο πλαίσιο
της διεθνούς αμυντικής έκθεσης «Eurosatory
2022» στο ελληνικό περίπτερο. Παρών στην
υπογραφή της συμφωνίας ήταν ο πρόεδρος
του ΣΕΚΠΥ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευα-
στών Αμυντικού Υλικού) Τάσος Ροζολής.

ΣΕΒ: Κλίμα, ενέργεια
και ανταγωνιστικότητα 
οι βασικές προτεραιότητες

Δέκα βραβεία από ΕΤΕ
για καινοτομία, τεχνολογία

Με την τελετή βράβευσης 10 νέων καινοτόμων
ομάδων και επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε ο διαγω-
νισμός «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» που διοργά-
νωσε για δωδέκατη συνεχή χρονιά η Εθνική Τράπε-
ζα, στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business
Seeds. Η «Γιορτή της Καινοτομίας» πραγματοποι-
ήθηκε στο Μέγαρο Μελά, αποτελώντας μια ακόμη
επιβεβαίωση ότι η Εθνική στηρίζει σταθερά και εν-
θαρρύνει τις καινοτόμες επιχειρήσεις, την τεχνο-
λογική πρόοδο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της οικονομίας.

Με ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης κινήθηκε και
το 2021 η Oktabit, μια από τις μεγαλύτερες
εταιρείες στον χώρο της διανομής προϊόντων
τεχνολογίας και ανάπτυξης εξειδικευμένων
λύσεων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, σε μια χρονιά με αρκετές προκλή-
σεις λόγω των συνεχιζόμενων μέτρων αντιμε-
τώπισης της Covid-19 και με τις επιχειρήσεις
να προχωρούν με σταθερά βήματα προς τον
ψηφιακό τους μετασχηματισμό, η Oktabit ξε-
πέρασε τα 100 εκατ. ευρώ με κύκλο εργασιών
που ανήλθε στα 106,3 εκατ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 26,6% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο του 2020, που είχε διαμορφωθεί στα 84
εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων έφτασαν
στα 4,4 εκατ. ευρώ πέρυσι έναντι 3,2 εκατ. ευ-
ρώ το 2020.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Τ
ούρκοι επιχειρηματίες, προ-
φανώς κατόπιν εντολής του
νεοσουλτάνου Ερντογάν και
με κρατικά χρήματα, έκαναν

ρεσάλτο στην Ξάνθη για να αποκτή-
σουν την ιστορική ομάδα από τον αμφι-
λεγόμενο Ελληνοαυστραλό Μπιλ Πά-
πας (Βασίλης Παπαδημητρίου). Θα εί-
ναι ψυχολογική ήττα για την Ελλάδα
και την ευρύτερη περιοχή να γίνει αυ-
τό το deal ανάμεσα στον Μπιλ Πάπας,
τον οποίο κυνηγούν όλες οι τράπεζες
της Αυστραλίας, και τους Τούρκους.
Επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, ο
Ιβάν Σαββίδης είχε πειστεί και είχε
αγοράσει τη ΣΕΚΑΠ για να μην πέσει
στα χέρια των Τούρκων. Τώρα σειρά
έχει το ποδόσφαιρο.

Η προσέγγιση των Τούρκων επιχει-
ρηματιών γίνεται σε μια εποχή που ο
Ερντογάν έχει ξεσαλώσει και επιτίθε-

ται προσωπικά στον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, απειλώντας με πόλεμο, αποκλει-
σμούς νησιών κ.λπ. Η Ξάνθη δεν πρέ-
πει να μείνει ούτε να αισθάνεται ανο-
χύρωτη. Ήδη, στο άκουσμα της είδη-
σης προκλήθηκε αναστάτωση στην πό-
λη. Διότι είναι προφανείς οι λόγοι που
τα ενεργούμενα του Ερντογάν θέλουν
να αρπάξουν την ΠΑΕ από τον Πάπας. 

Και δεν είναι η πρώτη φορά που οι
Τούρκοι βάζουν στόχο το θρακιώτικο
ποδόσφαιρο. Το 2008 ο Πανθρακικός
είχε ανέλθει στην Α’ Εθνική κατηγορία
(σημερινή Super League 1) και έναν
χρόνο μετά οι Τούρκοι προσπάθησαν
χωρίς επιτυχία να τον αγοράσουν. Το
2015 ο ιδιοκτήτης της Φενέρμπαχτσε,
Αζίζ Γκιλντιρίμ, προφανώς με προτρο-
πή του Ερντογάν, είχε ζητήσει από τον
τότε ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Skoda Ξάνθη,
Χρήστο Πανόπουλο, την εταιρεία. Ο

Πανόπουλος ενήργησε ως πατριώτης
και δεν ενέδωσε.

Μετά ακολούθησε η γνωστή ιστορία
πολυϊδιοκτησίας, όπου ο Ιβάν Σαββί-
δης κατηγορήθηκε ότι μέσω του ανι-
ψιού του Καλπαζίδη προσπάθησε να
αγοράσει την ΠΑΕ, κάτι που αντίκειται
στους κανόνες του ποδοσφαίρου. Δι-
καιώθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά η Ξάνθη
έμεινε ξεκρέμαστη και στο μεταξύ εί-
χε υποβιβαστεί στη Super League 2. 

Τότε εμφανίστηκε ο Ελληνοαυστρα-
λός Μπιλ Πάπας, «σωτήρας» της ΠΑΕ.
Όμως, έγινε γνωστό μόλις την περα-
σμένη εβδομάδα ότι με απόφαση του
προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα
«μαύρου χρήματος», Χαράλαμπου
Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περι-
ουσιακά στοιχεία καθώς και οι μετο-
χές της ΠΑΕ του Μπιλ Πάπας, επειδή
αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη

εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ εις
βάρος τριών διεθνών τραπεζών. Το αρ-
νήθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει
επίσημη ενημέρωση. Τόνισε, όμως, ότι
είναι έτοιμος να πουλήσει την ΠΑΕ σε
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Και ο
ενδιαφερόμενος προέκυψε εξ ανατο-
λών. Σχεδόν έναν χρόνο πριν, είχε δη-
λώσει ενώπιον δικαστηρίου της Αυ-
στραλίας ότι είχε πουλήσει τις μετοχές
της ΠΑΕ! 

Τουρκικό ρεσάλτο 
για την ΠΑΕ Ξάνθη!

Θέλουν να την αγοράσουν
από τον Μπιλ Πάπας που
κατηγορείται στην Ελλάδα
για ξέπλυμα «μαύρου
χρήματος»



Η
ταν τόσο πολλά τα χρήματα
που πρόσφεραν οι Καταρια-
νοί της Παρί Σεν Ζερμέν

στον Κιλιάν Εμπαπέ για να μην προ-
τιμήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, που μία
εβδομάδα μετά ο 23χρονος Γάλλος
σούπερ σταρ άρχισε τις business με
το Χόλιγουντ! 

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της
Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ
δήλωνε στην ισπανική τηλεόραση
ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση
από τον Εμανουέλ Μακρόν, ώστε ο
Εμπαπέ να παραμείνει στο Παρίσι.
Που είναι, φυσικά, μεγάλη αλήθεια,
αλλά πάντα η πολιτική εμπλεκόταν
στο ποδόσφαιρο. Ο αείμνηστος Αρ-
γεντινός Αλφρέδο ντι Στέφανο είχε
υπογράψει στην Μπαρτσελόνα και
ο δικτάτορας Φράνκο τον πήγε στη
Ρεάλ.

Όσον αφορά τον Εμπαπέ, έχει ήδη

συστήσει εταιρεία παραγωγής ται-
νιών με την ονομασία «Zebra Val-
ley», η οποία θα συνεργάζεται με
το Χόλιγουντ και μαζί με το πρακτο-

ρείο WME, θα δημιουργήσει περιε-
χόμενο γύρω από τον αθλητισμό, τη
μουσική, τον πολιτισμό, την τεχνο-
λογία και τα βιντεοπαιχνίδια.

Και κινηματογραφικός παραγωγός ο Εμπαπέ Σεξιστική ανάρτηση για 
τον Ιωάννη Παπαπέτρου

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε στον χώρο του
αθλητισμού γενικότερα η ανάρτηση στα social
media της μπασκετμπολίστριας του Ολυμπιακού
Ευαγγελίας Βαμβακά (μετέπειτα ζήτησε συγνώ-
μη) για τον διεθνή μπασκετμπολίστα του Παναθη-
ναϊκού και πρώην «ερυθρόλευκο» Ιωάννη Παπα-
πέτρου. Τον αποκάλεσε… «Ιωάννα», άκρως σεξι-
στική συμπεριφορά από μια κοπέλα 30 ετών. Έτσι
τον χλεύαζε ο κόσμος του Ολυμπιακού στα ματς
των τελικών.

Ελ Αραμπί μέχρι το 2024
Για δύο ακόμα χρόνια θα φορά τη φανέλα του
Ολυμπιακού ο διεθνής Μαροκινός επιθετικός Γι-

ουσέφ Ελ Αραμπί, καθώς τα βρήκε σε όλα με
τον Βαγγέλη Μαρινάκη και έπεσαν οι υπο-

γραφές. Ο Ελ Αραμπί είναι 35 ετών και
πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού τα τρία

περασμένα χρόνια. Δεν έγιναν γνωστά τα
οικονομικά στοιχεία. Ο Ολυμπιακός φαίνεται

να κρατά και τον Τικίνιο αλλά και τον Χασάν,
που επέστρεψε από την Τουρκία.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Την Τρίτη 
για τη νέα Τούμπα

Την προσεχή Τρίτη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει
όλο το πλάνο για την ανέγερση της νέας Τούμπας. Ο
«δικέφαλος», μετά την υπογραφή του Προεδρικού
Διατάγματος από την κυρία Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, προχώρησε σε ανταλλαγή εγγράφων με
τον αμερικανικό κατασκευαστικό κολοσσό Popu-
lous για τη μελέτη και την κατασκευή του γηπέδου.
Η εν λόγω εταιρεία έχει χτίσει και τα γήπεδα της
Άρσεναλ, της Τότεναμ, το Γουέμπλεϊ κ.ά.

Ο Ναλιτζής τιμ μάνατζερ
στην ΑΕΚ

Ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και, φυσι-
κά, του Πανιωνίου Δημήτρης Ναλιτζής είναι ο νέος
τιμ μάνατζερ της Ένωσης, με απόφαση του Δημή-
τρη Μελισσανίδη. Θα διαδεχτεί τον Βασίλη Δημη-
τριάδη, που παραιτήθηκε πριν από έξι μήνες περί-
που. Ο Ναλιτζής είχε υπογράψει με την ΑΕΚ του
Μάκη Ψωμιάδη το καλοκαίρι του 2002, δανεικός
από την Ουντινέζε, η οποία τον είχε αποκτήσει από
τον ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός για Τζούμπα Άκπομ
Τον Άγγλο, νιγηριανής καταγωγής και πρώην φορ του ΠΑΟΚ,
Τζούμπα Άκπομ έχει βάλει στόχο ο Παναθηναϊκός. Τελείωσε
ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ από τη Μίντλεσμπρο και οι Άγγλοι
τού διαμήνυσαν να βρει ομάδα. Ο Σέρβος προπονητής Ιβάν
Γιοβάνοβιτς τον θέλει στη Λεωφόρο, καθώς είναι υπό
αναχώρηση τα δύο από τα τρία σέντερ φορ, Καρλίτος και
Μακέντα. Μένει μόνο ο Ιωαννίδης.

Ο ΠΑΟΚ
πλήρωσε 
3 εκατ. ευρώ

Ο Πορτογάλος προπονητής Άμπελ Φερέιρα αποκάλυψε στη βραζιλιάνικη τηλεόραση ότι ο ΠΑΟΚ,
προκειμένου να τον φέρει στην Τούμπα πριν από δύο χρόνια πλήρωσε ρήτρα 3 εκατ. ευρώ 
στην Μπράγκα! Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ τον… πούλησε στη βραζιλιάνικη Παλμέιρας
με 600.000 ευρώ. Με αυτή την ομάδα ο Φερέιρα κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες, 
το Champions League της Λατινικής Αμερικής.
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Η
θρυλική και πιο επιτυχημένη παράστα-
ση των τελευταίων ετών «Συμπέθεροι
από τα Τίρανα», η οποία φέτος σημεί-
ωσε και μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία,

ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία ανά την Ελ-
λάδα, σε σκηνοθεσία Σταύρου Καραγιάννη.

Το δίδυμο των επιτυχιών, Θανάσης Παπαθανα-
σίου και Μιχάλης Ρέππας, έγραψε την ξεκαρδι-
στική κωμωδία το 2008 και από τότε παιζόταν συ-
νεχώς έως το 2012.

Το έργο
Η προσπάθεια των μεταναστών να ενταχτούν

στην ελληνική κοινωνία μέσω μεικτών γάμων
γίνεται το κεντρικό θέμα στην κωμωδία. Το συγ-
γραφικό δίδυμο καυτηριάζει με τον μοναδικό
και εμπνευσμένο τρόπο του τα ξενοφοβικά και
ρατσιστικά πρότυπα των σύγχρονων Ελλήνων,
ώστε ο καταξιωμένος κριτικός θεάτρου Κώστας
Γεωργουσόπουλος να το κατατάξει δίπλα στους
μεγάλους της ελληνικής κωμωδίας, Αλέκο Σα-
κελλάριο - Χρήστο Γιαννακόπουλο, Νίκο Τσιφό-
ρο - Πολύβιο Βασιλειάδη και Κώστα Πρετεντέ-
ρη - Ασημάκη Γιαλαμά. Η πρεμιέρα θα δοθεί
στις 26 Ιουνίου στο Faliro Summer Theater,
ενώ στη συνέχεια η παράσταση θα περιοδεύσει
ανά την Ελλάδα.

Η Πένη και ο Λυκούργος είναι ένα ευκατά-

στατο ζευγάρι το οποίο ζει σε μια μεγάλη επαρ-
χιακή πόλη της Κεντρικής Ελλάδας. Έχουν
αποκτήσει μια κόρη, τη Λίζα, η οποία σπουδάζει
στο Λονδίνο. Όλα τους τα προβλήματα μοιάζουν
να είναι λυμένα, ζώντας στο περιβάλλον της νε-
οπλουτίστικης πολυτέλειας και το όνειρό τους
είναι ένα: να δουν τη μοναχοκόρη τους αποκα-
τεστημένη με έναν καλό γαμπρό! Σχεδόν δίπλα
από το σπίτι τους μένει η Πωλίνα, η αδερφή της
Πένης, και ο άντρας της, ο Βασίλης, σε αντίστοι-
χα εύπορο περιβάλλον. Λίγες ημέρες πριν από
το Πάσχα, η Λίζα έρχεται από το Λονδίνο με το
αγόρι της, έναν νεαρό φοιτητή, τον Άλφρεντ, τον
οποίο γνώρισε στο Λονδίνο. Οι γονείς της Λίζας
αλλά και οι θείοι της ενθουσιάζονται όταν γνω-
ρίζουν τον όμορφο και ευγενικό νεαρό. Γρήγο-
ρα, όμως, θα πέσουν από τα σύννεφα όταν θα
μάθουν ότι ο Άλφρεντ δεν είναι Άγγλος αλλά
Αλβανός!

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Σταύρο Καραγιάννη,
τα σκηνικά στη Λία Ασβεστά και τα κουστούμια
στην Έβελυν Σιούπη. Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταν-
τινίδου, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βασίλης Κού-
κουρας, Σοφία Παυλίδου, Κώστας Καζάκας, Νατά-
σα Κοτσοβού, Χριστίνα Πετρολέκα, Ντανιέλ Νούρ-
κα και ο Πάνος Σταθακόπουλος. Προπώληση:
https://www.viva.gr/tickets/theater/tour/sympe-
theroi-ap-ta-tirana/.

«19 ημέρες»: 
Το νέο βιβλίο του Δημήτρη
Ευαγγελοδήμου 
Ο δημοσιογράφος Δημή-
τρης Θ. Ευαγγελοδήμος,
έπειτα από μια σειρά επι-
τυχημένων βιβλίων,
όπως «Ο Κερδώος Ερ-
μής σταμάτησε στο Καρ-
πενήσι» με την οικονο-
μική και εμπορική ιστο-
ρία της πόλης, κυκλο-
φορεί το νέο του βιβλίο
με τίτλο «19 ημέρες - Η τελευταία ανα-
λαμπή του Εμφυλίου», μιλώντας για τον τελευ-
ταίο χρόνο του Εμφύλιου Πολέμου, με αφορμή
την κατάληψη και τον έλεγχο του Καρπενησίου
από τους αντάρτες, για 19 ημέρες, πριν αρχίσει
η διάλυση του Δημοκρατικού Στρατού.
Όπως αναφέρει η παρουσίαση στο οπισθό-
φυλλο του βιβλίου: «Η “Μάχη του Καρπενη-
σίου” και η κατάληψη της πόλης από τον Δη-
μοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) επί 19 ημέ-
ρες, αν και ήταν μια από τις κορυφαίες φά-
σεις του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949), εν-
τούτοις αποτέλεσε την αρχή του τέλους του. Η
διήγηση των γεγονότων αποκαλύπτει τα πολ-
λά επίπεδα της ανάγνωσης της τραγωδίας: Το
δράμα εκείνων που βρέθηκαν στη μέση, το
αδιέξοδο της ουτοπίας, τους μικρούς εμφυ-
λίους εντός των αντιμαχόμενων πλευρών, την
ανεπάρκεια των μηχανισμών, την ανικανότη-
τα προσώπων με καθοριστικό ρόλο, τις αντι-
φατικές στοχεύσεις κ.ά., που όμως είχαν ως
αποτέλεσμα πολύ αίμα, πόνο και δάκρυα.
Όλα αυτά αναδεικνύονται μέσα από επίσημα
κείμενα και έγκυρες αφηγήσεις». 

Οι συμπέθεροι από 
τα Τίρανα περιοδεύουν…



Είχα ξεχάσει…

« Έμεινα Αθήνα το τριήμερο. Για μένα αυτό
δεν το λες καλό. Τριήμερο και να μη φύγω, να
μην πάω στην Άνδρο; Τι να κάτσω να κάνω εδώ;
Είχα ξεχάσει ότι το ένα μου παιδί είχε εξετά-
σεις! Πώς μου ξέφυγε εμένα αυτό; Μη γελάτε
με τις ταινίες που κάποτε γέλαγα κι εγώ. Όχι!
Κάποτε θα χάσεις την μπάλα. Είχα εξετάσεις τη
Δευτέρα με ένα παιδί και ξεμείναμε τα δυο μας.
Όλοι έφυγαν. Μείναμε εγώ κι αυτή μονάχες.
Μέτρησα όλα τα σκαλοπάτια του σπιτιού μας.
Ήταν για μένα πολύ περίεργο», είπε χαρακτηρι-
στικά η Ελένη Μενεγάκη στον αέρα του «Ελέ-
νη» και ξέσπασε σε γέλια.

Shopping therapy 
στην Πάρο

Στην Πάρο ταξίδεψε για το τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος ο Λάκης Γαβαλάς. Ο γνωστός επιχει-
ρηματίας, που βρίσκεται στο νησί από το Σάββα-
το, έκανε τα τελευταία του ψώνια, πριν από την
επιστροφή του στην Αθήνα. Με το μοναδικό και
εκκεντρικό στιλ του, ο Λάκης Γαβαλάς, ομιλητι-
κός και χαμογελαστός με τον κόσμο αλλά και με
τις κοπέλες του μαγαζιού, επέλεξε όπως βλέπε-
τε μοναδικά σύνολα για την γκαρνταρόμπα του.

Ιδιαίτερη ημέρα είναι η 14η Ιουνίου για
τη Μυρτώ Αλικάκη, αφού έχει τα γενέ-
θλιά της και όπως ανακοίνωσε στην τε-
λευταία της δημοσίευση, έκλεισε τα 50.
Την ίδια ώρα, στην ανάρτησή της, η ηθο-
ποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς
της φίλους την έκπληξη που της ετοίμα-
σαν οι μαθητές της από το θέατρο. 

«Γενέθλια σήμερα!  Έκλεισα τα 50! 
Και οι αγαπημένοι μου μαθητές του

πρώτου έτους στο Θέατρο Τέχνης μου
έκαναν μία υπέροχη έκπληξη! Ευχαρι-
στωωωωωωωωωωώ», έγραψε στη λε-
ζάντα της δημοσίευσής της.

Τα γενέθλια της Μυρτώς

H
Ιωάννα Τούνη θέλησε να… ξεκαθαρίσει το τοπίο και να απαν-
τήσει στα δημοσιεύματα που την παρουσιάζουν να έχει χωρί-
σει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το ζευγάρι πέρασε το τριή-

μερο του Αγίου Πνεύματος σε διαφορετικούς προορισμούς, με απο-
τέλεσμα οι φήμες του χωρισμού να φουντώσουν. Ειδικότερα, η Ιωάν-
να Τούνη βρέθηκε με τους φίλους της στη Μύκονο, σε αντίθεση με τον
Δημήτρη Αλεξάνδρου που προτίμησε να πάει για κάμπινγκ με την πα-
ρέα του. Έτσι, η δημοφιλής influencer ανάρτησε ένα story στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Instagram και φρόντισε να ξεκαθαρίσει
δημόσια τι ισχύει για τη σχέση της. Όπως έγραψε, εκείνη και ο Δημή-
τρης Αλεξάνδρου παραμένουν μαζί και απλώς αποφάσισαν να αφιε-
ρώσουν χρόνο στις παρέες τους, παρά να είναι συνεχώς μαζί. «Δεν
έχω χωρίσει για όλους τους καλοθελητές που έσπευσαν να γράψουν
άρθρα, επειδή τολμήσαμε και περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο ξεχω-
ριστά με το αγόρι μου! Θεωρείται υγεία μεταξύ δύο ανθρώπων, πέρα
από την κοινή ζωή, να έχει ο καθένας προσωπικές στιγμές, εξόδους
και δικές του παρέες. Έλεος», έγραψε.

Ο ξέφρενος χορός της Δανάης
Στη Μύκονο πέρασε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η Δανάη
Μπάρκα. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Πάμε Δανάη» εκμε-
ταλλεύτηκε αυτό το μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της
υποχρεώσεις και επέλεξε να επισκεφτεί το «νησί των ανέμων»
για να απολαύσει τη θάλασσα. Η κάμερα του Mykonos Live TV την
εντόπισε να διασκεδάζει σε γνωστό beach bar στην Παράγκα.
Ντυμένη στα λευκά, η παρουσιάστρια απόλαυσε τη νυχτερινή
ζωή του νησιού και χόρεψε με την ψυχή της. Ο δήμαρχος της
Μυκόνου βρισκόταν και εκείνος στην παρέα της και φρόντισε να
απαθανατίσει τη στιγμή με το κινητό του τηλέφωνο.

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο
Νικηφόρος Χαραγκιώνης είναι
ένα από τα πιο αγαπημένα ζευ-
γάρια της ελληνικής showbiz.
Οι δυο τους έχουν δημιουργή-
σει μια πολύ όμορφη οικογέ-
νεια, την οποία έχουν επιλέξει
να κρατούν μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας. Το ζευγάρι
είναι εννέα χρόνια παντρεμένο,
αλλά σπάνια κάνει κοινές εμ-
φανίσεις, ενώ στα social media
η ηθοποιός δεν δημοσιεύει συ-
χνά προσωπικές της στιγμές.
Ωστόσο έκανε μία εξαίρεση και
δημοσίευσε στον προσωπικό
της λογαριασμό στο Instagram
μια φωτογραφία με τον σύζυγο
και τον γιο τους αγκαλιά.
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Απάντησε στις φήμες… Σπάνια
φωτογραφία



Η
Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (NIA) εί-
ναι ένα χρόνιο νόσημα με βασικό σύμ-
πτωμα την ανάπτυξη φλεγμονής των
αρθρώσεων, αλλά και πόνο, διόγκωση

και περιορισμό της κινητικότητας της άρθρωσης.
Είναι πάθηση αγνώστου αιτιολογίας, με τα πρώτα
συμπτώματα να εμφανίζονται πριν από την ηλικία
των 16 χρόνων. Για την ίδια πάθηση έχουν χρησι-
μοποιηθεί και άλλοι όροι, όπως νεανική ρευματο-
ειδής αρθρίτιδα ή νεανική χρόνια αρθρίτιδα. 
«Η ΝΙΑ είναι μια πολύ συχνή πάθηση, καθότι πε-
ρίπου ένα στα χίλια παιδιά αναπτύσσει κάποιο εί-
δος χρόνιας αρθρίτιδας. Η αρθρίτιδα μπορεί να
εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αν και σπάνια
εμφανίζεται πριν από τους πρώτους δώδεκα μή-
νες της ζωής. Η νεανική αρθρίτιδα μπορεί να πε-
ριλαμβάνει μία ή περισσότερες αρθρώσεις και
μπορεί επίσης να συνοδεύεται από φλεγμονή του
ματιού. Μπορεί ακόμη να προκαλέσει άλλα συμ-
πτώματα όπως πυρετό ή εξάνθημα», ανέφερε ο κ.
Λάμπρος Φώτης, παιδίατρος-παιδορευματολό-
γος, επίκουρος καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΠΓΝ «Αττι-
κόν» στο webinar που πραγματοποίησε η Ελληνι-
κή Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα μέσω της σε-
λίδας της στο Facebook. 

Η αίτια της ΝΙΑ παραμένει άγνωστη και για αυτό
τον λόγο ονομάζεται και ιδιοπαθής. Ωστόσο, πι-
στεύεται ότι οφείλεται σε δυσλειτουργία του ανο-

σοποιητικού συστήματος που οδηγεί στη φλεγμο-
νή της εσωτερικής επένδυσης της άρθρωσης που
είναι γνωστή και ως αρθρικός υμένας. Συνέπεια
της φλεγμονής της άρθρωσης, εφόσον αυτή δεν
θεραπευτεί, είναι η προοδευτική καταστροφή της
άρθρωσης, με αποτέλεσμα δυσκολία στην κίνη-
ση. Για να γίνει η διάγνωση της ΝΙΑ, το παιδί πρέ-

πει να εξεταστεί από ειδικό παιδορευματολόγο, ο
οποίος θα πραγματοποιήσει λεπτομερή κλινική
εξέταση όλων των αρθρώσεων.

Για μερικούς ασθενείς μπορεί να απαιτηθούν
εξετάσεις αίματος ή και απεικονιστικός έλεγχος
(υπέρηχος, ακτινογραφία, μαγνητική τομογρα-
φία). Η διάγνωση της ΝΙΑ μπορεί να είναι δύσκο-
λη, επειδή μερικά παιδιά μπορεί να μην παραπο-
νιούνται για πόνο ή η διόγκωση των αρθρώσεων
μπορεί να μην είναι εμφανής στα αρχικά στάδια.
Δεν υπάρχει κάποια εξέταση αίματος που να μπο-
ρεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Πριν επιβεβαι-
ωθεί η διάγνωση, θα πρέπει να αποκλειστούν άλ-
λες καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αρθρίτιδα
και οι οποίες μοιάζουν με τη ΝΙΑ.

Ο συνολικός στόχος της θεραπείας είναι ο
έλεγχος των συμπτωμάτων, η πρόληψη της βλά-
βης των αρθρώσεων και η διατήρηση της καθημε-
ρινότητας. Οι διαθέσιμες θεραπείες είναι οι ενδο-
αρθρικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών, τα ανο-
σοτροποποιητικά φάρμακα με κυριότερο τη με-
θοτρεξάτη και οι βιολογικοί παράγοντες. 
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Περίπου 1 στα 1.000 παιδιά
αναπτύσσει κάποιο είδος 
χρόνιας αρθρίτιδας

Ο ρόλος της διατροφής
Η διατροφή διαδραματίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην αντιμετώπιση της Νεανικής Ιδιο-
παθούς Αρθρίτιδας. Στην παθοφυσιολογία
της νόσου εμπλέκονται εκτός των άλλων
και διατροφοεξαρτώμενοι παράγοντες
όπως είναι η απορρύθμιση του ανοσοποι-
ητικού λόγω έλλειψης της βιταμίνης D, η
φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες. Επομέ-
νως, κατά πρώτο λόγο η βιταμίνη D είναι
ένα κομβικό διατροφικό συστατικό για την
αντιμετώπιση της Νεανικής Ιδιοπαθούς
Αρθρίτιδας. Επιπλέον, ως αιτίες πρόκλη-
σης χρόνιας φλεγμονής θεωρούνται δια-
τροφικοί παράγοντες όπως γλουτένη, κα-
ζεΐνη, επεξεργασμένα τρόφιμα, fast food,
ζάχαρη, γλυκοζυλιωμένα προϊόντα (φλεγ-
μονώδη υποπροϊόντα του μεταβολισμού
των σακχάρων) και η εντερική φλεγμονή.

Μια νόσος με… άγνωστη αιτία
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς του τρίτου δεκαημέρου, τα οι-
κονομικά σας σχέδια αρχίζουν να ολοκληρώνον-
ται, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε επίσης τους
φόβους σας σε κάποιες οικονομικές δοσοληψίες,
που έχουν αρκετό ρίσκο. Το ίδιο ισχύει για την προ-
σωπική σας ζωή, που δυστυχώς κάποια πράγματα
χρειάζονται υπομονή. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη με τον Βόρειο Δεσμό στο δικό σας ζώ-
διο έρχονται σε σύνοδο και δημιουργούν μια καρ-
μική συχνότητα σε όσους ανήκετε στο τρίτο δεκαή-
μερο και συγκεκριμένα σε όσους έχετε γεννηθεί
12, 13, 14/5. Επίσης θα έχετε την πεποίθηση ότι τώ-
ρα θα συμβούν στη ζωή σας συναισθηματικές ανα-
κατατάξεις και έχετε απόλυτο δίκιο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Βρίσκεστε γενικότερα σε μια αρκετά ευνοϊκή πε-
ρίοδο, ενώ θα δεχθείτε σε λίγες μέρες και την
Αφροδίτη που θα συμβάλει στη μεγάλη αλλαγή
της προσωπικής σας ζωής, έως τα μέσα Ιουλίου.
Φροντίστε για σήμερα να καταλάβετε τις κατα-
στάσεις, πέρα από εκείνα που σας παρουσιάζουν
οι άλλοι. Προφυλάξτε τα κεκτημένα σας και
ακούστε την εσωτερική σας φωνή, που θα σας
καθοδηγήσει σωστά.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η μέρα σας θα έχει κάποιες εξελίξεις σε προσωπι-
κό επίπεδο ή θα παρουσιαστεί ένα νέο πρόσωπο
που θα σας γεμίσει με ενδιαφέρον και πολύ πιθα-
νόν να σας σαγηνέψει με την προσωπικότητά του. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, κυρίως του τρίτου δεκαη-
μέρου, κάποιες επαγγελματικές ανακατατάξεις
ίσως γίνουν η αιτία να έρθετε πιο κοντά με κάποιο
πρόσωπο. Επίσης, μη σας παρασύρουν τα συναι-
σθήματά σας σε λάθος σκέψεις, είναι πιο ξεκά-
θαρα τα πράγματα, αρκεί να έχετε τη διάθεση να
τα καταλάβετε.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους υπάρχουν πολλές εναλ-
λαγές γεγονότων, καταστάσεων και συνθηκών. Κυ-
ρίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου, καλό είναι να μη
γίνεστε εμμονικοί με κάποια πράγματα, όταν μάλι-
στα όλα σας δείχνουν το τελείως αντίθετο από εκεί-
νο που πιστεύετε. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρξουν
κάποιες αλλαγές στην προσωπική σας ζωή, που
μπορεί να σας δημιουργούν έντονα συναισθήμα-
τα, αλλά συγχρόνως και απογοητεύσεις. Γενικό-
τερα, καλό είναι να μην αφήσετε τις καταστάσεις
να σας εξαντλήσουν ψυχικά και σωματικά.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο θα έχετε κατα-
λάβει ότι αυτή η χρονική περίοδος σας έχει φέρει
αλλαγές, πίεση στις σχέσεις σας με τους άλλους,
αλλά και νέες ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Ίσως
ένα πρόσωπο μπει τώρα στη ζωή σας, βάζοντας
καινούργια δεδομένα σε ό,τι ισχύει έως τώρα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Αφροδίτη κινείται στον έκτο ηλιακό σας τομέα,
βάζοντας ενέργεια στα επαγγελματικά σας και
νέες γνωριμίες. Αν το επάγγελμά σας έχει να κά-
νει με δημόσιες σχέσεις, αυτές οι μέρες θα έχουν
ευκαιρίες και κέρδη.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε γεμάτοι ενθουσιασμό για ένα πρόσωπο που
γνωρίσατε αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορεί
επίσης να υπάρξει μια επιτυχία που θα αφορά το
παιδί σας, αν είστε γονείς.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, οικογενει-
ακά θέματα θα σας προβληματίσουν αρκετά.
Μπορεί να σας σοκάρουν οι αποκαλύψεις ενός
αγαπημένου σας προσώπου ή να μη συμφωνείτε
με τις αποφάσεις που παίρνουν κάποιοι για πράγ-
ματα που σας αφορούν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η επικοινωνία σας γίνεται έντονη και πολύ δημι-
ουργική. Αν είστε καλλιτέχνες, θα υπάρξουν ανα-
νεωτικές τάσεις και καλές προοπτικές. Είναι πι-
θανό σήμερα να κάνετε μια νέα γνωριμία, που θα
σας γεμίσει έντονα συναισθήματα.
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Σ ήμερα θα αναφερθώ στην όψη της
Αφροδίτης σε σύνοδο με τον Βόρειο
Δεσμό, που πραγματοποιείται στο
τελευταίο δεκαήμερο του Ταύρου. Αυτή η

σύνοδος επηρεάζει κυρίως Ταύρους και
Σκορπιούς, που έχετε γεννηθεί 12, 13, 14/5 και
14, 15, 16/11, ή έχετε τον ωροσκόπο σας ή
κάποιο πλανήτη στις 22 περίπου μοίρες αυτών
των ζωδίων. Αυτή η σύνοδος θα δημιουργήσει μια
σχέση ή μια κατάσταση που ζητά να αφήσετε
κάτι παλιό, για να προχωρήσετε σε νέες
καταστάσεις. Μέσα στα θετικά θα υπάρχουν και
κάποιες δυσκολίες που δυστυχώς θα πρέπει να
τις αντιμετωπίσετε, λόγω κρόνειας επιρροής, που
συμμετέχει, από το ζώδιο του Υδροχόου.



Π
ριν από δύο μόλις 24ωρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έρι-
ξε βολές προς την κυβέρνηση, κατηγο-
ρώντας την ευθέως ότι εργαλειοποιεί τη
Δικαιοσύνη για να υπηρετήσει τους

εκλογικούς της σχεδιασμούς και να ξεφύγει από τον
αφόρητο κλοιό της ακρίβειας που έχει επιβάλει(!)
στους πολίτες, με αφορμή την αμετάκλητη απόφαση
για παραπομπή του πρώην υπουργού Νίκου Παππά
στο Ειδικό Δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση των
τηλεοπτικών αδειών και την παραπομπή σε δίκη τού
πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημή-
τρη Παπαγγελόπουλου και της εισαγγελέως Ελένης
Τουλουπάκη για τη Novartis.

Χθες, η Δικαιοσύνη αθώωσε την πρώην περιφε-
ρειάρχη και προβεβλημένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
κυρία Ρένα Δούρου για τις φονικές πλημμύρες στη
Μάνδρα. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι στην πρωθύ-
στερη εισήγησή της η εισαγγελέας ήταν καταπέλ-
της, ζητώντας να κηρυχθεί ένοχη για πρόκληση
πλημμύρας διά παραλείψεως, ανθρωποκτονία από
αμέλεια κατά συρροή διά παραλείψεως και σωματι-
κή βλάβη από αμέλεια διά παραλείψεως. Σημειωτέ-
ον, δε, ότι με τη χθεσινή απόφαση αθωώθηκε «το
αφεντικό», όχι όμως και οι δύο υφιστάμενοί του αν-
τιπεριφερειάρχες Αττικής, οι οποίοι καταδικάστη-
καν από το ίδιο Σώμα.  Αλήθεια, για την αθώωση της
κυρίας Δούρου, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Υπήρξε ή όχι εργα-
λειοποίηση της Δικαιοσύνης και αν ναι, από ποιον; 

Πριν από πέντε περίπου μήνες, τον περασμένο Ια-
νουάριο, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου είχε κατα-
κεραυνώσει δημόσια τον γνωστό και μη εξαιρετέο

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη για την από-
φασή του να καλέσει σε συγκέντρωση έξω από το
ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ώστε να υπάρξει
διαμαρτυρία για την απόφαση των δικαστικών λει-
τουργών να καλέσουν σε απολογία τον εκδότη-δη-
μοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη για τη φερόμενη εμ-
πλοκή του στην υπόθεση της λεγόμενης «σκευω-
ρίας». «Όσοι επιθυμούν πραγματικά να προστατέ-
ψουν τη Δικαιοσύνη, δεν έχουν παρά να την αφή-
σουν, οριστικά, έξω από πολιτικές αντιπαραθέσεις
και σκοπιμότητες. Οι αναφορές στις συνθήκες απο-
νομής δικαιοσύνης στη χώρα μας, με απαξιωτικές
και μάλιστα υπό μορφήν δόγματος κρίσεις για αυ-
τήν, με σαφείς υπαινιγμούς για την ανεξαρτησία της,
επιχειρούν αυτό ακριβώς που καταγγέλλουν: Να
εργαλειοποιήσουν δηλαδή τη Δικαιοσύνη, είτε για
να κάμψουν το ηθικό των δικαστικών λειτουργών
και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη
είτε για να προκαταλάβουν την κρίση των δικαστών,
η οποία είναι και θα παραμείνει ανεξάρτητη», είχε
υπογραμμίσει τότε η κυρία Γεωργίου. 

Προ διημέρου, η Δικαιοσύνη αθώωσε τον κ. Κ.
Βαξεβάνη για τις κατηγορίες που τον είχαν εμπλέξει
στην υπόθεση. Αποτελούσε, άραγε, προϊόν εργαλει-
οποίησης της Δικαιοσύνης η απόφαση αυτή; Και αν
ναι, από ποιον; Ή μήπως «σκιάχτηκαν» οι δικαστές
από τη συγκέντρωση του κ. Πολάκη, με αποτέλεσμα
να επηρεαστεί η κρίση τους; 

Αυτά είναι αστεία πράγματα, και επικίνδυνα.
Όπως είναι άκρως επικίνδυνο να υπάρχουν πολιτι-
κοί που μάλιστα έχουν διατελέσει και υπουργοί μιας

δημοκρατικής χώρας του δυτικού κόσμου που πι-
στεύουν ότι, εργαλειοποιώντας μια πολυπληθή συγ-
κέντρωση πολιτών, μπορούν να ασκήσουν πίεση
προς τους δικαστές. Κάτι τέτοιο υπονομεύει τη Δη-
μοκρατία και ουσιαστικά καταργεί τη δικαστική
εξουσία. 

Είναι επικίνδυνο για τη Δημοκρατία να εμπλέκε-
ται ο θεσμός της Δικαιοσύνης στα ταπεινά των πολι-
τικοκομματικών αντιπαραθέσεων. Η Δικαιοσύνη εί-
ναι η καταφυγή του πολίτη απέναντι στην όποια αυ-
θαιρεσία: ανθρώπινη, κρατική, πολιτική, θεσμική.
Για αυτό οφείλουμε να την προστατεύουμε. Να την
αφήνουμε έξω από τους πρόσκαιρους σχεδιασμούς
και τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα. 

Μια Δημοκρατία χωρίς ανεξάρτητη, αδέκαστη,
ελεύθερη να αποφασίζει Δικαιοσύνη είναι μια ανά-
πηρη Δημοκρατία.

Ο Γάλλος συγγραφέας Alphonse Karr έγραφε:
«Υποκρινόμαστε ότι ταυτίζουμε τη δικαιοσύνη με
τους δικαστές, όπως τον Θεό με τους ιερείς. Έτσι,
συνηθίζουμε τους ανθρώπους να περιφρονούν τη
Δικαιοσύνη και τον Θεό». 

Αυτά σε ό,τι αφορά τη σχέση Δικαιοσύνης - πολι-
τικής. Οι πολιτικές ευθύνες είναι ένα ξεχωριστό κε-
φάλαιο, για το οποίο επίσης έχει χυθεί πολύ μελάνι.

Και δυστυχώς, και σε αυτή την περίπτωση, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι δεν έμαθε απολύτως τίποτα.
Αντί να κρατά σκυμμένο το κεφάλι για τον πόνο και
τον όλεθρο στη Μάνδρα επί των κυβερνητικών του
ημερών, βγάζει και γλώσσα και κουνά το δάκτυλο
στην κυβέρνηση. Ε, όχι! 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Είναι επικίνδυνο 
για τη Δημοκρατία 
να εμπλέκεται 
ο θεσμός 
της Δικαιοσύνης 
στα ταπεινά των
πολιτικοκομματικών
αντιπαραθέσεων

Η κατά ΣΥΡΙΖΑ αλά καρτ
εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης 


