
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 411 www.political.gr

EDITORIAL

Κέρδη και απώλειες
για τον Ερντογάν 

στη Μαδρίτη 

Σε λάθος κατεύθυνση
η συζήτηση 

για το Turkaegean

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

«ΖΟYΣΕ OΤΑΝ ΤΟΝ
AΦΗΣΑ», ΛEΕΙ Ο EΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΟYΜΕΝΟΣ
ΣΕΛ. 16

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ

ΤΑ ΒΡHΚΑΝ ΜΠΑΛΤAΚΟΣ
ΚΑΙ ΜΑΡΙΝAΚΗΣ!
ΣΕΛ. 26

ΕΠΟ - SUPER LEAGUE

ΠOΤΕ ΘΑ 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΟYΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ; 
ΣΕΛ. 5

F-35

«ΑΠΟΚΑΛΥΠΤHΡΙΑ»
ΣΕ 10 ΜEΡΕΣ
ΣΕΛ. 23

ΜΕΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΜΑΔΡΙΤΗ

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Μετά τη Σύνοδο θυμήθηκε την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών 

«Δεν θα ξαναζήσουμε
το καλοκαίρι του 2020»

ΣΕΛ.  3-4

ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ
στις επόμενες εκλογές
• Ποια τα σχέδια για Καραμανλή,    

Σαμαρά, Ντόρα και Αβραμόπουλο 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Πώς θα επανεξεταστούν αυτοί που απορρίφθηκαν ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ. 12

H «POLITICAL» ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕ ΤΟΥΣ «ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ»
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΣΕΛ. 11



Τ
ο θέμα του σφετερισμού, της αυθαίρετης
ονοματοδοσίας και κατοχύρωσης ως σή-
ματος από την Τουρκία τού όρου «Turkae-
gean», προκειμένου να διαφημίσει τουρι-

στικά τα μικρασιατικά παράλια, κυριαρχεί τις τελευ-
ταίες μέρες στην εγχώρια ειδησεογραφία. Τα αντι-
πολιτευόμενα μέσα το «έπιασαν» από την πλευρά
που τους εξυπηρετούσε για να επιτεθούν στην κυ-
βέρνηση και να ζητήσουν την παραίτηση του υπουρ-
γού Άδωνι Γεωργιάδη. Προτίμησαν, δηλαδή, να δουν
μυωπικά και μικροπολιτικά ένα θέμα που, έστω και
παράπλευρα, έχει εθνικές διαστάσεις.

Η «Political», όπως και άλλα ενημερωτικά μέσα, εί-
χε αναφερθεί στην παράνομη χρήση του ονόματος, εί-
χε ζητήσει παρεμβάσεις και είχε επισημάνει το πώς
θα μπορούσε να εξελιχθεί. Στη διαχείριση της υπόθε-
σης έγιναν λάθη. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη

Μαδρίτη, βάζοντας ωστόσο τελεία στη συζήτηση και
δείχνοντας τη σωστή κατεύθυνση στην οποία πρέπει
να κινηθούμε όλοι μας για να διορθωθεί το λάθος:
«Έχουμε το νομικό οπλοστάσιο για να διορθώσουμε
αυτό που έγινε». Και εκεί πρέπει να στραφούν άμεσα
οι ενέργειες. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη την
επικοινωνιακή της καμπάνια διαφημίζοντας το «Tur-
kaegean», το «τουρκικό Αιγαίο» σε μεγάλα ΜΜΕ του
εξωτερικού.

Ένα advertorial (πληρωμένη διαφήμιση υπό μορφή
άρθρου) στους βρετανικούς «Financial Times» υπό-
σχεται «μαγικές στιγμές» στους τουρίστες με τίτλο
«Coasting along in style: the lure of the Turkaegean»
(«Ακτή με στιλ: το δέλεαρ του τουρκικού Αιγαίου»).
Όπως αναφέρεται στην καταχώριση, «το τουρκικό Αι-
γαίο υπόσχεται εξαιρετικές εμπειρίες για τους περι-
πετειώδεις ταξιδιώτες. Εκτείνεται στο νοτιοδυτικό
τμήμα της Τουρκίας και είναι γεμάτο με απίστευτες

πόλεις όπως η Σμύρνη, το Μπόντρουμ και η Ντάτσα
στον Μαρμαρά». Στη διαφήμιση υπάρχει και δήλωση
του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού Μεχμέτ Ερσόι, ο
οποίος λέει ότι «το τουρκικό Αιγαίο είναι μια από τις
πιο εκλεκτές περιοχές που έχει να προσφέρει η χώρα
μας. Διαθέτει ακτογραμμές σε καταγάλανα νερά, πο-
λυάριθμα ιστορικά μνημεία που χρονολογούνται από
τον 2ο αιώνα πΧ και ειδυλλιακές παραλίες για να απο-
λαύσετε τον λαμπερό ήλιο του Αιγαίου».

Δεν υπάρχει περιθώριο, χρειάζεται άμεση αντί-
δραση τόσο σε επίπεδο νομικών ενεργειών όσο και
σε επικοινωνιακό για να αντιστραφεί η εικόνα. Κυ-
ρίως στους επισκέπτες μας, στους εκατομμύρια
τουρίστες που έρχονται στα νησιά του αρχιπελά-
γους μας με την ιστορία, το φυσικό κάλλος και τις
μαγευτικές παραλίες, που έρχονται εδώ και δεκαε-
τίες στο ελληνικό Αιγαίο.
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Tων Ειρήνης Μητροπούλου, 
Κώστα Τσιτούνα

Μ
ε κοινή δήλωση ενότητας και
ομοψυχίας έναντι της ρωσι-
κής επιθετικότητας έληξε
χθες η Σύνοδος Κορυφής του

ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.
Οι 30 χώρες-μέλη υιοθέτησαν νέο «Στρα-

τηγικό Δόγμα», το οποίο χαρακτηρίζει για
πρώτη φορά ως «πιο σημαντική και άμεση
απειλή» τη Ρωσία του Πούτιν, εν μέσω του
πολέμου στην Ουκρανία. Ανακοίνωσαν επί-
σης τη δημιουργία νέου μοντέλου δύναμης
στην ανατολική πτέρυγα, που θα θέσει
300.000 στρατιώτες σε κατάσταση υψίστου
συναγερμού.

Μετά την άρση του τουρκικού βέτο, οι ηγέ-
τες του ΝΑΤΟ χαιρέτισαν την επικείμενη έν-
ταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, τονί-
ζοντας ότι η Συμμαχία γίνεται τώρα «ακόμα
πιο ισχυρή».

«Στεκόμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι»,
δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν,
προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ θα στηρίξει την Ου-
κρανία «για όσο χρόνο χρειαστεί».

Αυξάνοντας την πίεση στη Ρωσία, ο Μπάιν-
τεν ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση της
στρατιωτικής θέσης των Αμερικανών στην
Ευρώπη, ώστε το NATO «να απαντήσει σε
απειλές από έδαφος, αέρα και θάλασσα».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και
ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ηγέτες
των μεγαλύτερων δυνάμεων της Ευρώπης,
δεσμεύθηκαν για την αποστολή βαρέων
όπλων στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι ο Πούτιν
«πρέπει να πληρώσει για τη βαρβαρότητα».

Το «μενού» της συνάντησης 
Μπάιντεν - Ερντογάν

Η συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν, η πρώτη
μετά το μεγάλο διάστημα που οι σχέσεις των
δύο βρίσκονταν στον «πάγο», παρουσίασε ση-
μαντικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από την ελλη-
νική σκοπιά. Ο Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε τον
Τούρκο ομόλογό του για την άρση του βέτο σε
Σουηδία - Φινλανδία, καθώς και για τον ρόλο

της Άγκυρας στη διάνοιξη «διαδρόμου» για τη
μεταφορά των ουκρανικών σιτηρών από την
εμπόλεμη ζώνη. Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε
την ελπίδα του για διπλωματική λύση στο κρί-
σιμο, για την επισιτιστική κρίση, θέμα με την
απεμπλοκή των ουκρανικών σιτηρών και τη
μεταφορά τους στον υπόλοιπο κόσμο. 

Στην επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οί-
κου τονίζεται ότι Μπάιντεν και Ερντογάν συ-
ζήτησαν μεταξύ άλλων «για τη σημασία της
διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και
τη Συρία».

Στο «κόλπο» με τα σιτηρά η Ελλάδα
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και σχετικά με

την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, η οποία όπως τόνι-
σαν θα συμβάλει και στην κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί με τον ρωσοουκρανικό
πόλεμο. Παράλληλα, στο τραπέζι βρέθηκε
και το ζήτημα του εκσυγχρονισμού των
τουρκικών F-16, με την αναπληρώτρια
υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Σελέστ Γουά-
λαντερ, να αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον υπο-
στηρίζει πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού
του στόλου των F-16 της Τουρκίας. Τη δήλω-
σή της συμπλήρωσε τονίζοντας ότι «συνει-
σφέρει (σ.σ.: ο εκσυγχρονισμός των F-16)
στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου
στην ασφάλεια της Αμερικής».

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μα-
δρίτη συζητήθηκε και το ενδεχόμενο η Ελ-
λάδα να εμπλακεί άμεσα στη μεταφορά σιτη-
ρών από την Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ-
τενμπεργκ, η Ελλάδα είναι πρόθυμη να δια-
θέσει πλοία για να συμβάλει στην εξαγωγή
σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύ-
ρης Θάλασσας.

Ήδη από την Τετάρτη, κατά τη συνάντησή
του με τον Μπόρις Τζόνσον, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είχε τονίσει την ετοιμότητα του ελ-
ληνικού στόλου όσο και των ελληνικών λι-
μένων να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο
στη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών στις
διεθνείς αγορές.

Μετά τη Σύνοδο σήκωσε
πάλι το… τσεκούρι

Μπορεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν να μην έθεσε ζήτημα απο-
στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαί-
ου, στη συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, μετά το
πέρας των εργασιών, άρχισε πάλι την προ-
κλητική του ρητορική κατά της χώρας μας.
«Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει μια συμπεριφο-
ρά που δεν είναι σύμφωνη με τον τρόπο που
πολιτευόμαστε. Μετά το γεύμα στην Κων-
σταντινούπολη είπα στον Μητσοτάκη να

έχουμε διμερείς σχέσεις και να μη βάζουμε
τρίτους ανάμεσα. Αλλά πήγε στο Κογκρέσο
και έκανε μια ομιλία, όπου απλώς αντέστρε-
ψε τη συμφωνία. Και πήγε στο Νταβός και
έκανε το ίδιο», υποστήριξε ο Τούρκος πρό-
εδρος και συνέχισε, επιτιθέμενος στον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό: «Κάνει ειδικές επισκέ-
ψεις στα νησιά του Αιγαίου. Εξοπλίζει τα νη-
σιά. Αυτά προστατεύονται από τη Λωζάννη
και το Παρίσι, δεν επιτρέπεται να εξοπλίζον-
ται». Σε ερώτηση για τη σταθερότητα στο Αι-
γαίο και την αποκλιμάκωση των εντάσεων, ο
πρόεδρος της Τουρκίας απάντησε: «Όσο η
Ελλάδα δεν προκαλεί εντάσεις, δεν καιγό-
μαστε να προκαλέσουμε εντάσεις. Εκατόν
σαράντα επτά φορές η Ελλάδα παραβίασε
τον εναέριο χώρο μας και εμείς απαντήσα-
με. Το κάναμε και αισθάνεστε άβολα; Απο-
κλείεται». «Η Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα
νησιά. Να σέβονται τις συνθήκες και να κά-
νουν τα απαραίτητα βήματα», συμπλήρωσε.
Παράλληλα, επανέφερε στο τραπέζι τις εμ-
μονές του για τις αμερικανικές βάσεις στη
χώρα μας, οι οποίες θεωρεί ότι στρέφονται
κατά της Τουρκίας. «Ο λαός μας δεν καταπί-
νει ότι είναι για τη Ρωσία. Εμείς θέλουμε
έναν ειρηνικό κόσμο. Για όλα αυτά έχω μι-
λήσει με σαφήνεια στις διμερείς επαφές»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ΝΑΤΟ στριμώχνει 
κι άλλο τη Ρωσία 
και ο Ερντογάν τον χαβά του
κατά της Ελλάδας

Θυμήθηκε πάλι να μιλήσει 
για αποστρατιωτικοποίηση 
των νησιών και επιτέθηκε 

στον Μητσοτάκη
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F-16 και
Turkaegean
Στην Αθήνα δεν υπάρχει
ιδιαίτερη ανησυχία για τις
διαρροές στον τουρκικό
Τύπο περί προοπτικής εκ-
συγχρονισμού των τουρ-
κικών F-16 και τις σχετι-
κές διαβεβαιώσεις που
φέρεται να έλαβε ο Ερντο-
γάν από τον Μπάιντεν,
πάντα με βάση τις πληρο-
φορίες των τουρκικών
ΜΜΕ. Ο κ. Μητσοτάκης,
αφού σημείωσε πως στο
επίσημο κείμενο της αμε-
ρικανικής ενημέρωσης
δεν υπάρχει λέξη περί F-
16, εκτίμησε ότι δεν αρκεί
μια τέτοια προοπτική να
υποστηρίζεται από την
εκτελεστική εξουσία. O
Έλληνας πρωθυπουργός
σημείωσε ότι η χώρα μας
φροντίζει για τα του οίκου
της και δη για την ουσια-
στική ενίσχυση της δικής
της αποτρεπτικής δύνα-
μης, ενώ αναφέρθηκε και
στην εκκίνηση της διαδι-
κασίας απόκτησης μίας
μοίρας 20 μαχητικών αε-
ροσκαφών 5ης γενιάς F-
35 με ανοιχτή την προ-
οπτική αγοράς άλλων 20, η
οποία, όπως είπε, αναμέ-
νεται να τελεσφορήσει το
νωρίτερο το 2027, «καθώς
τότε θα υπάρχει η δημο-
σιονομική δυνατότητα». 
O Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν μάσησε τα λόγια του
και χωρίς περιστροφές
αναγνώρισε πως έγιναν
λάθη από υπηρεσιακούς
παράγοντες, πάντως, στην
υπόθεση της επιχείρησης
της Τουρκίας να σφετερι-
σθεί την ονομασία «Αι-
γαίο» μέσω του εμπορι-
κού σήματος Turkaegean.
«Έχουμε το νομικό οπλο-
στάσιο για να διορθώσου-
με αυτό που έγινε. Προ-
φανώς και υπάρχουν ευ-
θύνες για το γεγονός πως
δεν υπήρξε αντίδραση
νωρίτερα», επεσήμανε ο
κ. Μητσοτάκης. 

Ι
κανοποιημένος για την επαναβεβαίωση
του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα στα-
θερότητας στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανα-

τολικής Μεσογείου εμφανίστηκε χθες, μετά
το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε χθες νωρίς το μεσημέρι από την ισπανι-
κή πρωτεύουσα, ο Έλληνας πρωθυπουργός
απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την εκτίμη-
ση της Αθήνας για την τουρκική στάση από
τούδε και στο εξής. «Δεν πιστεύω ότι θα
έχουμε επανάληψη του καλοκαιριού του
2020, δεν θα έχουμε κινητικότητα επί του πε-
δίου», επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
υπογράμμισε με νόημα πως το κύριο μήνυμα
που εκπέμφθηκε δημόσια, αλλά και πίσω
από τις κλειστές πόρτες, ήταν ότι «στην πα-
ρούσα συγκυρία η προσήλωση όλων των
κρατών-μελών της Συμμαχίας είναι στην Ου-
κρανία και τη συνέχιση της στήριξής της
έναντι του ρωσικού εισβολέα. Σε αυτό το
πλαίσιο δεν υπάρχει καμία κατανόηση, ούτε
και ανοχή για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση,
για ενδεχόμενα άλλα προβλήματα. Το ΝΑΤΟ
δεν μπορεί να αποτελέσει το πεδίο επίλυσης
των όποιων διμερών διαφορών». Ανώτερη
κυβερνητική πηγή μετέφερε, εξάλλου, ότι το
μήνυμα του Τζο Μπάιντεν προς τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν περί αυτοσυγκράτησης και
αποκλιμάκωσης σε Αιγαίο και Συρία ήταν ιδι-
αίτερα αυστηρό.

«Έχω ξανακούσει το Μητσοτάκης… γιοκ» 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την

πάγια θέση της χώρας μας πως οι δίαυλοι
επικοινωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα
θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί, σημει-
ώνοντας ότι δεν είναι λίγες οι φορές που
έχουμε δει μεταβολές στη ρητορική του
Τούρκου προέδρου. «Κάποια στιγμή θα συ-
ναντηθούμε, θα πρέπει να είμαστε σε θέση
να συζητάμε τις διαφορές μας πολιτισμένα,
εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου,

που είναι το μόνο αποδεκτό πλαίσιο του δια-
λόγου μας με την Τουρκία», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός. Μά-
λιστα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε εκ νέου το
γεγονός πως ο κ. Ερντογάν δεν έκανε την
παραμικρή αναφορά στη χώρα μας, ούτε και
στα κραυγαλέα περί αποστρατιωτικοποί-
ησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου,
απόδειξη κατά τον Έλληνα ηγέτη ότι «κάτι
λέει αυτό για το κατά πόσον μπορούν να στα-
θούν σε διεθνές περιβάλλον τα τουρκικά
επιχειρήματα σε βάρος της Ελλάδας και πως
οι αιτιάσεις της τουρκικής ηγεσίας αποσκο-
πούν περισσότερο στην εσωτερική κοινή
γνώμη στη γείτονα και όχι στο πλαίσιο μιας
διεθνούς συμμαχίας κρατών, όπως το ΝΑ-
ΤΟ». Η εν λόγω αντίληψη που θεωρείται επι-
κρατούσα στην Αθήνα συμβαδίζει κατά πλη-
ροφορίες με την εκτίμηση πως η εμπρηστι-
κή ρητορική της τουρκικής ηγεσίας δεν θα
κοπάσει στο αμέσως προσεχές διάστημα,
ενώ θεωρείται πολύ πιθανό η Άγκυρα να
επιχειρήσει να τεστάρει ακόμη περισσότερο
τις αντοχές της Αθήνας στο μέτωπο του Με-
ταναστευτικού. Σε αυτό το μοτίβο εντάσσει η
Αθήνα τις ηπιότερες, πάντως, σε σχέση με
τον τόνο που μας έχει συνηθίσει να χρησιμο-
ποιεί τις τελευταίες εβδομάδες, δηλώσεις-

αιχμές που άφησε ο Τούρκος πρόεδρος κα-
τά της χώρας για τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου και για δήθεν παραβιάσεις του
τουρκικού εναερίου χώρου κατά τη συνέν-
τευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέ-
ρας της Συνόδου στη Μαδρίτη.

Σε αυτό το σημείο και ερωτηθείς σχετικώς
για το πώς η Αθήνα αποκωδικοποιεί το τετ α
τετ Μπάιντεν - Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης
στάθηκε ιδιαίτερα στη σύσταση του Αμερικα-
νού προέδρου προς τον Τούρκο ομόλογό του
να αποφευχθεί η ένταση στο Αιγαίο και τη Συ-
ρία, αλλά και να επιστρέψει η Τουρκία στο
τραπέζι του διαλόγου. Επιπλέον, ο κ. Μητσο-
τάκης επανέλαβε πως δεν αποτέλεσε ποτέ
στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
μια απομονωμένη Τουρκία, ενώ τόνισε ότι η
Τουρκία έχει κάποια εύλογα δίκαια, όταν θέ-
τει ζητήματα τρομοκρατίας, από κουρδικές
οργανώσεις, καθώς, όπως είπε, έχει πληρώ-
σει βαρύ τίμημα.

«Δεν θα ξαναζήσουμε 
το καλοκαίρι του 2020»

Θετικός, σε πρώτη ανάγνωση, 
ο απολογισμός της Μαδρίτης 
κατά τον Έλληνα πρωθυπουργό

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ A Κ Η Σ :

mourelatos.sp@gmail.com 
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Α
νοίγει ο δρόμος για την είσοδο
της Ελλάδας στην 5η γενιά μα-
χητικών αεροσκαφών, με το
σχετικό αίτημα της Αθήνας να

έχει λάβει όλες τις απαραίτητες υπογρα-
φές και μέσα στις επόμενες μέρες να απο-
στέλλεται στο αμερικανικό Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η LoR για
LoA, η επιστολή δηλαδή με την οποία η
Ελλάδα θα ζητά τη δέσμευση F-35 και την
κοστολόγηση του προγράμματος, θα πε-
ριλαμβάνει μια Μοίρα των 20 αεροσκα-
φών αλλά και το δικαίωμα προαίρεσης για
επιπλέον 20, ώστε μελλοντικά η Πολεμική
Αεροπορία να διαθέτει δύο πλήρεις Μοί-
ρες F-35. Στην απάντηση που θα έρθει
έπειτα από μερικούς μήνες από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες θα περιγράφονται το κό-
στος για την απόκτηση των αεροσκαφών,
οι απαραίτητες υποδομές και η διαδικα-
σία της εκπαίδευσης για τους Έλληνες πι-
λότους και τεχνικούς. Η διαπραγμάτευση
με την αμερικανική κυβέρνηση αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί ίσως και εντός του
2023, με τα πρώτα αεροσκάφη να φτάνουν
στην Ελλάδα στα τέλη του 2027.

F-35 ωστόσο πρόκειται να προσγει-
ωθούν πολύ νωρίτερα σε ελληνικά αερο-
δρόμια, καθώς σε περίπου δύο εβδομάδες

τα «αόρατα» μαχητικά αναμένονται στη
Σούδα, συνοδευόμενα από F-15, προκειμέ-
νου να ενισχύσουν την αμερικανική παρου-
σία στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Πολε-
μική Αεροπορία ώστε να εξάγει τα πρώτα
συμπεράσματα για τις επιχειρησιακές δυ-
νατότητες του υπερσύγχρονου αεροσκά-
φους στο περιβάλλον του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου. Τα ελληνικά «φτε-
ρά» άλλωστε είχαν πολλές ευκαιρίες να πε-
τάξουν μαζί με F-35 κατά τη διάρκεια
ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων, με τους
ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας να
δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από τις δυνα-
τότητες του συγκεκριμένου μαχητικού.

Οι συζητήσεις με την αμερικανική
πλευρά αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα,
καθώς στα μέσα Ιουλίου ο αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, θα με-
ταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνο-

δευόμενος από ανώτατους αξιωματικούς
των Ενόπλων Δυνάμεων και ανάμεσα στα
σημαντικά ραντεβού που θα έχει εκεί θα
επισκεφτεί και το εργοστάσιο της Loc-
kheed Martin στο Τέξας. 

Μοίρα Αεροπορικών 
Ειδικών Επιχειρήσεων

Χθες πάντως ο στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος εγκαινίασε το Διοικητήριο της
Μοίρας Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρή-
σεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Ο
αεροπορικός βραχίονας πρόκειται να λει-
τουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος,
αυξάνοντας κατακόρυφα τις δυνατότητες
σχεδίασης και διεξαγωγής ειδικών επι-
χειρήσεων κατά τα διεθνή και συμμαχικά
πρότυπα. «Το νέο Διοικητήριο της Μοίρας
θα φιλοξενεί το Επιτελείο της Μονάδας, η
οποία καλείται να ανταποκριθεί σε ένα
πολυσύνθετο εύρος αποστολών τόσο σε
εθνικό όσο και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώ-

σεις της χώρας μας έναντι της συμμαχι-
κής στοχοθεσίας επίπεδο», ανέφερε ο
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και τό-
νισε ότι «οι προκλήσεις είναι μπροστά μας
και μας υποχρεώνουν να συνεχίσουμε με
την ίδια ένταση την προσπάθειά μας».

Τα επόμενα βήματα
Για τα συμπεράσματα από τη Σύνοδο

Κορυφής του ΝΑΤΟ αλλά και για τις εξελί-
ξεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
πρόκειται να ενημερώσει σήμερα τους
εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών
κομμάτων ο υπουργός Εξωτερικών. Στις
10 το πρωί ο Νίκος Δένδιας θα υποδεχτεί
τον τομεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργο Κατρούγκαλο, στη συνέχεια τον
Ανδρέα Λοβέρδο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στις
11.30 τον κ. Μαρίνο του ΚΚΕ και κατόπιν
θα συναντηθεί με τον κ. Μυλωνάκη της
Ελληνικής Λύσης και τους εκπροσώπους
του ΜέΡΑ25, κυρία Σακοράφα και κ. Λιά-
πη. Το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών
θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Διαρ-
κούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας,
κ. Γκιουλέκα, και έπειτα με τον βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη. 
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F-35: Πότε θα
προσγειωθούν
στην Ελλάδα;

Εγκαίνια και για το νέο
Διοικητήριο της Μοίρας
Αεροπορικών Ειδικών
Επιχειρήσεων της Διοίκησης
Ειδικού Πολέμου



Ο
ξεία κριτική για τη στάση του
ΝΑΤΟ στα εθνικά μας θέματα
και τον τρόπο που αντιμετωπί-
ζει την Τουρκία άσκησε ο Νί-

κος Ανδρουλάκης από το βήμα του θεμα-
τικού συνεδρίου για την αγροτική πολιτική
που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. 

«Ειρωνεία της ιστορίας να καταλήγεις,
για να αποφύγεις έναν αναθεωρητή, πα-
ραβάτη του διεθνούς δικαίου, να υπογρά-
φεις μια συμφωνία με κάποιον που έχει
ακριβώς την ίδια στρατηγική. Αυτό είναι το
ΝΑΤΟ σήμερα. Εκεί οδήγησαν ο κ. Στόλ-
τενμπεργκ και οι μεγάλες δυνάμεις τη
Σουηδία και τη Φινλανδία. Είναι απαράδε-
κτο να οδηγείται η συμμαχία από τους εκ-
βιασμούς του κ. Ερντογάν και αντί να κλεί-
νει την πόρτα των εξοπλισμών στην Τουρ-
κία, να την ανοίγει διάπλατα. Κανείς δεν θα
παίζει με τα δικαιώματα του ελληνικού λα-
ού», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στηλιτεύοντας
τον ρόλο του γενικού γραμματέα του ΝΑ-
ΤΟ. Ανεβάζοντας τους τόνους της κριτικής
του πρόσθεσε: «Οι παραινέσεις “βρείτε τα”
του κ. Στόλτενμπεργκ αποκαλύπτουν τον
πραγματικό του ρόλο, να βάζει στο ίδιο
τσουβάλι τη χώρα μας, που σέβεται το διε-
θνές δίκαιο, με μια χώρα διεθνή ταραξία
που ανάβει συνεχώς φωτιές σε όλη τη Νο-
τιοανατολική Μεσόγειο. Ποια είναι, λοι-
πόν, η απάντηση της κυβέρνησης; Δημό-
σιες σχέσεις σε διεθνές επίπεδο. Για εμάς
παραμένει προτεραιότητα το εμπάργκο
όπλων, είναι το μόνο ισχυρό μήνυμα απέ-
ναντι σε έναν αναθεωρητή ηγέτη».

Με αφορμή τα τεκταινόμενα στη Σύνο-
δο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη άδραξε την ευ-
καιρία να βάλει στο κάδρο της κριτικής
και τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «από την
άλλη, έχουμε τα κροκοδείλια δάκρυα του
κ. Τσίπρα, που το 2019 πανηγύριζε την εί-
σοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, και σήμερα,
όπως μας ενημέρωσε ο κ. Τζανακόπου-
λος, χαρακτηρίζει αχρείαστη την είσοδο
Φινλανδίας και Σουηδίας στη Συμμαχία
εν μέσω ενός καταστροφικού πολέμου
στην καρδιά της Ευρώπης, που απειλεί
και τις δύο χώρες». 

Αναφερόμενος στο κλίμα εκλογολο-
γίας, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι «δεν είναι μια δύναμη συ-
νέπειας, είναι μια δύναμη οπορτουνισμού
που φοβάται τον χειμώνα και βιάζεται να
κάνει εκλογές το φθινόπωρο για να μη

βιώσει ο ελληνικός λαός τα επίχειρα των
πολιτικών της επιλογών». Στο στόχαστρό
του μπήκαν για ακόμη μία φορά οι κυβερ-
νητικοί χειρισμοί για την αντιμετώπιση της
ακρίβειας, που «κάνει αφόρητη την καθη-
μερινότητα του λαού. Φέτος εκατομμύρια
Έλληνες θα νιώθουν ξένοι στον τόπο τους.
Θα δυσκολεύονται ακόμη και να κάνουν
διακοπές», και χαρακτήρισε βαθιά νεοφι-
λελεύθερες τις επιλογές της κυβέρνησης,
επισκοπώντας τις αβελτηρίες της στα πε-
δία της κοινωνικής κατοικίας και των πα-
ροχών υγείας, τομείς για την αναβάθμιση
των οποίων δεν αξιοποιήθηκε το Ταμείο
Ανάκαμψης όπως αντίθετα έκαναν άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε δέ-
σμη προτάσεων για την άμεση ανακούφι-
ση του αγροτικού κόσμου από το δυσθεώ-
ρητο κόστος παραγωγής λόγω της ενερ-
γειακής ακρίβειας καλύπτοντας μέρος
του κόστους των εφοδίων και ζωοτροφών

με επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος, επιστροφή του
ΕΦΚ των καυσίμων με βάση την κατανά-
λωση κάθε εκμετάλλευσης και χρηματο-
δότηση αγροτών - γεωργικών επιχειρή-
σεων - συνεταιρισμών και ενεργειακών
κοινοτήτων για εγκατάσταση ΑΠΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης 
είναι επικίνδυνος για τη χώρα»

«Μάλλον η κυβέρνηση δεν έχει κατα-
λάβει τη δυναμική που έχει ανακτήσει η
Τουρκία, με την ανυπαρξία σχεδίου και
ολοκληρωμένης στρατηγικής στην εξω-
τερική πολιτική της Ελλάδας. Μάλλον
ζουν σε έναν δικό τους κόσμο. Ο Μητσο-
τάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας είναι επικίνδυνοι για τη χώρα. Για
αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο»,
τονίζουν κύκλοι της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα
της Συνόδου του ΝΑΤΟ και τη στάση της

Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αν και η
κυβέρνηση «σηκώνει» το γεγονός ότι ο
Ταγίπ Ερντογάν δεν έθεσε στο τραπέζι ζη-
τήματα εναντίον της Ελλάδας και επιμένει
πως οι προκλήσεις γίνονται για εσωτερική
κατανάλωση, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπο-
στηρίζουν μιλώντας στην «Political» πως
η Τουρκία μετατρέπεται σε μια δύναμη
στην Ανατολική Μεσόγειο που κινείται
χωρίς να υπολογίζει κανέναν, γιατί η Ελ-
λάδα δεν αντιδρά στις προκλήσεις όπως
θα έπρεπε. Και αυτό γιατί με την ανοχή
ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά και με τις λανθασμένες
αναγνώσεις της κυβέρνησης, ο Ερντογάν
κέρδισε την άρση του εμπάργκο όπλων
από Σουηδία - Φινλανδία, ανταλλάσσον-
τας το βέτο της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ,
και αυτό θα φέρει ως αποτέλεσμα και άλ-
λες χώρες της Ευρώπης να πουλούν οπλι-
κά συστήματα στη γείτονα, την ώρα που
εκείνη «γκριζάρει» συνεχώς περιοχές
στην Ανατολική Μεσόγειο.
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Άσχημα τα νέα για την Κουμουν-
δούρου. Παραγγείλανε δημοσκο-
πήσεις από τις δικές τους εται-
ρείες -ξέρετε, αυτές που εμπι-
στεύονται- και το αποτέλεσμα
ήταν το ίδιο με τις δημοσκοπή-
σεις που βγάζουν εταιρείες που
για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι «κόκκινο
πανί». Η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση βρίσκεται πολύ πίσω από τη
Νέα Δημοκρατία σε όλους τους
ποιοτικούς δείκτες. Ούτε ο πλη-
θωρισμός ούτε η ενεργειακή κρί-
ση ούτε τα Ελληνοτουρκικά μπο-
ρούν να το αλλάξουν αυτό. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

«Γυμνάσια» στην ηγεσία από τον «ΘΒ»
Σας γράφαμε και χθες για τον διευθυντή του
υπουργού Άμυνας Θανάση Βάλαρη και οι πληρο-
φορίες για τα έργα και τις ημέρες στο Πεντάγωνο
έρχονται βροχηδόν. Ο περιώνυμος «ΘΒ» αισθά-
νεται τόσο κυρίαρχος στο υπουργείο που κάνει
ό,τι θέλει χωρίς να τον ενοχλεί κανείς. Αποφασί-
ζει και διατάζει μόνος του και σε τέτοιο βαθμό
που ακόμα και για τις τυπικές συσκέψεις με την

πολιτική και την επιχειρησιακή ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμε-
νους την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Λες και δεν έχουν υποχρεώσεις και βαρύ
πρόγραμμα οι εμπλεκόμενοι, τα… πεζικά του «ΘΒ» τούς έλειπαν…

Η παροιμία λέει ότι όταν επαναλαμβάνεις το ίδιο λάθος δεν είσαι σοφός
άνδρας… Ανήκει ολότελα στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και πάλι σε «γραμ-
μή Ερντογάν» ισχυρίστηκε ότι στη Σύνοδο Κορυφής ο Τούρκος πρόεδρος
τα πήρε όλα και ότι η ελληνική διπλωματία απέτυχε. Την ίδια στάση είχε
κρατήσει και μετά την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο και θυμίζουμε ότι
οι δημοσκοπήσεις έδωσαν νέο αέρα στον πρωθυπουργό και άνοιξαν την
ψαλίδα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, τα ίδια… Αφήστε το άλλο. Που σε ανακοίνω-
ση του ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν για αχρείαστη διεύρυνση του ΝΑΤΟ… Αχρείαστη η
ένταξη Σουηδίας, Φινλανδίας για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν εκείνοι βιάζονταν
να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ χαρίζοντας το όνομα Β. Μακεδονία ήταν
επιβεβλημένη η διεύρυνση… Ε;

Αμετανόητος Τσίπρας 

Συνάντηση Κουμουτσάκου
- Μελισσανίδη

Μου λένε οι πηγές μου ότι ο Γιώργος
Κουμουτσάκος, βουλευτής

Βόρειου Τομέα, συναν-
τήθηκε πριν από λίγες
μέρες με τον επιχει-
ρηματία Δημήτρη Με-
λισσανίδη. Οι δύο άν-

δρες συζήτησαν την
πορεία της οικονομίας

και των Ελληνοτουρκικών
και ο βουλευτής έκανε

πρόταση στον μεγαλο-
μέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ
να παρουσιάσουν από
κοινού το πρόσφατο

βιβλίο του «Εικόνες και
Μνήμες - Μικρασιατική

Καταστροφή». Μάλιστα, έπεσε
η ιδέα η παρουσίαση να γίνει και στο νέο
γήπεδο της ΑΕΚ με σαφείς συμβολι-
σμούς, αφού η ΑΕΚ είναι η ομάδα της
προσφυγιάς. Η ιδέα άρεσε στον επιχει-
ρηματία και σε λίγο καιρό θα περιμέ-
νουμε νεότερα.

Και άλλος γάμος 
πέριξ του Μαξίμου 

Πολλούς γάμους έχουμε μέσα και γύ-
ρω από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ήταν
μόνο ο γάμος του Χρήστου και της Κύ-
ρας, στενών συνεργατών του πρωθυ-
πουργού, που πραγματοποιήθηκε τις
προηγούμενες μέρες. Ήταν και ο γάμος
του αδερφού του Νίκου Ρωμανού, διευ-
θυντή του Γραφείου Τύπου της ΝΔ και
ενός από τους πιο συχνούς συνομιλητές
του πρωθυπουργού. Μόνο που ο γάμος
έγινε στη Δανία, ο αδερφός του Νίκου
παντρεύτηκε Δανέζα και όλοι οι Έλληνες
συγγενείς έπρεπε να πάνε αεροπορικώς
στην Κοπεγχάγη. 

Π
ριν από λίγες μέρες είχαμε την εκδήλωση του Ελληνοϊσ-
ραηλινού Φόρουμ στην Αθήνα την οποία συνδιοργάνωσαν
το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσε-

ων (ΙΔΙΣ). Στο εναρκτήριο δείπνο μίλησε και ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος Δένδιας, ο οποίος επικεντρώθηκε στις αναθεωρητικές
πρακτικές που δημιουργούν εξτρεμισμό και εντάσεις, ενώ συμμε-
τείχαν ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, αναλυτές, διπλωμάτες, στρα-
τιωτικοί αλλά και πολιτικό προσωπικό από Ελλάδα, Κύπρο και Ισ-
ραήλ. Είδαμε εκεί τον Δημήτρη Καιρίδη, τη Σοφία Βούλτεψη, τον
Ανδρέα Νικολακόπουλο, την Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, τον
Κωνσταντίνο Μπογδάνο, τον Μάριο Αθανασίου και την Κατερίνα
Νοτοπούλου. Από την Κύπρο είδαμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη,
πρώην ΥΠΕΞ της Κύπρου και υποψήφιο Πρόεδρο της Κύπρου. Το
φόρουμ επιβεβαίωσε τις άριστες σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ προς
όφελος της ασφάλειας και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Το Ελληνοϊσραηλινό
Φόρουμ και ο Δένδιας 

Μαθαίνω από έγκυρες πηγές
ότι οι γνωστοί εφοπλιστές
Μπάκος, Καϋμενάκης, που
είναι κοντά στο να μπουν στη
μεγάλη κατασκευαστική ΙΝ-
ΤΡΑΚΑΤ, ετοιμάζονται να εξα-
γοράσουν και γνωστό κανάλι
περιφερειακής εμβέλειας. Τα
έχουν βρει σε όλα σχεδόν με
τον ιδιοκτήτη του καναλιού
και μετά τις 15 Ιουλίου θα βγει
ο λευκός καπνός. Μόνο 1% δί-
νουν κάποιοι να μη γίνει το
deal. Για να δούμε… 

ΑΞΙΖΕΙ…



Τη δημιουργία πλατφόρμας ψυχολογικής
στήριξης παιδιών και γυναικών που έζησαν τη
φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν,
όπως μαθαίνω, την Τετάρτη στη Μαδρίτη η σύ-
ζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφ-
σκι - Μητσοτάκη, η Τζιλ Μπάιντεν, σύζυγος του
προέδρου των ΗΠΑ, και η Ανίκ Πέντερς, σύζυ-
γος του πρωθυπουργού του Βελγίου. Στο περι-
θώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ λοιπόν
συζητήθηκε η δύσκολη κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει γυναίκες και κορίτσια στην
Ουκρανία ως επακόλουθο της εισβολής της
Ρωσίας και αποφασίστηκε η δημιουργία πλατ-
φόρμας ψυχικής υγείας για την ψυχολογική
στήριξή τους, η οποία θα λειτουργήσει υπό την
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή
εθελοντών.

ΔΔιεργασίες στην άκρα Δεξιά 

Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το γνώριζα…
Υπάρχει, λέει, ακροδεξιό κόμμα με το όνομα
Εθνικό Μέτωπο και με επικεφαλής κάποιον
Μάνο Κώνστα (εκδότης στο επάγγελμα), ο
οποίος είναι σε συζητήσεις με τον Ηλία Κασι-
διάρη να κατέλθουν ως ενιαίος σχηματισμός
στις επικείμενες εκλογές. Άβυσσος οι ψυχές
των ανθρώπων.

Το νέο «έρ-
γο» που λανσά-
ρει ο ΣΥΡΙΖΑ
ενόψει εκλο-
γών δεν σας το
είπα… Είναι
επινόηση της
Έφης Αχτσιό-
γλου: 35άωρο
εργασίας με τις
ίδιες αποδο-
χές. Δηλαδή
όχι πενθήμερο αλλά τετραήμερο χωρίς να
αλλάζουν οι μισθολογικές αποδοχές. Δεν
λέω, πολύ καλό, αλλά πάρα πολύ καλό για
να είναι αληθινό. Τώρα βέβαια με τις εκλο-
γές είναι ικανοί να υποσχεθούν ότι θα κά-
νουν και παραλία στα Πατήσια… Θα μου
πείτε, οι εξαγγελίες τσάμπα είναι, δεν κο-
στίζουν τίποτα.

Σε «φουλ ρυθμούς» τρέχει η νεοεκλε-
γείσα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
στην Ανατολική Αττική, η οποία αποτελεί-
ται από 13 μέλη. Τον ρυθμό δίνουν οι δύο
«πηδαλιούχοι», ο γραμματέας Θανάσης
Αλμπάνης και ο αναπληρωτής του Πανα-
γιώτης Κόνσουλας. Το καλό κλίμα μεταξύ
τους παράγει και το ανάλογο αποτέλεσμα.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Κόνσουλας διεκ-
δίκησε τη θέση του αναπληρωτή γραμμα-
τέα, ενώ υπερψήφισε τον Θανάση Αλμπά-
νη για γραμματέα της Νομαρχιακής. Για
την ιστορία, η σύνθεση της επιτροπής συμ-
πληρώνεται από τους υπευθύνους Οργα-
νωτικού Χρυσούλα Πρωτολάτη, τον υπεύ-
θυνο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας Μίλτο Πρέκα, ενώ τα μέλη
της ΝΕ είναι οι Χρήστος Δραγώτης, Σοφία
Καλλέ, Σταύρος Σπυρίδης, Αλέξης Καπό-
πουλος, Αικατερίνη Χατζηπαράσχου, Γε-
ώργιος Σμέρος, Γεώργιος Τζομάκας, Μά-
κης Κουρέτας και Βασιλική Γιαννάκη. 

Πρόσκληση 
σε Δ. Γιαννακόπουλο 
να κατέβει στην πολιτική

Ο
Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποί-
ος έχει έντονη παρουσία στον αθλη-
τικό και επιχειρηματικό τομέα της
χώρας, δέχτηκε... πρόσκληση να

εμπλακεί με την πολιτική. Ο πρόεδρος της Πα-
τριωτικής Ενώσεως Πρόδρομος Εμφιετζόγλου
απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς τον ισχυρό
άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της ΒΙΑΝΕΞ
τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ο πρόεδρος της Πα-
τριωτικής Ενώσεως Πρόδρομος Εμφιετζόγλου
εκτιμά ιδιαιτέρως τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο,
διότι πέραν όσων έχει προσφέρει στον ελληνικό
αθλητισμό είναι ένας αγνός πατριώτης που εν-
διαφέρεται για τα εθνικά μας θέματα», υποστη-
ρίζοντας ότι «η Πατριωτική Ένωση τιμά τον Δη-
μήτρη Γιαννακόπουλο και τον καλεί να ενώσου-
με τις δυνάμεις μας για το καλό της πατρίδος».

Με ρωτούν φίλοι αν ο Δημήτρης
Αβραμόπουλος θα μπει στο
Επικρατείας ή θα κατέβει
στην Α’ Αθήνας. Από το ρεπορ-

τάζ προκύπτει ότι ακόμη δεν
έχει καταλήξει ο πρωθυπουργός

για το Επικρατείας, αν και υπάρχει δίαυλος επι-
κοινωνίας με τον πρώην υπουργό. Τολμώ όμως
μια πρόβλεψη: Μάλλον τον βλέπω για τη μάχη του
σταυρού στην Α’ Αθήνας. Ίδωμεν… 
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Κουβαρντάδες 
στον ΣΥΡΙΖΑ

«Γκαζώνει» η ΝΕ ΠΑΣΟΚ
της Αν. Αττικής

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Πρωτοβουλία για γυναίκες
και παιδιά της Ουκρανίας

Περαστικά, Νικήτα
Ο αντιπρόεδρος της

Βουλής και βουλευτής
στην Α’ Αθηνών της
ΝΔ Νικήτας Κακλα-
μάνης υπεβλήθη
χθες σε τοποθέτηση
διπλού στεντ στην καρ-
διά. Νοσηλεύεται σε καλή
κατάσταση στη ΜΕΘ για
προληπτικούς λόγους
και κρίνεται πως αν
δεν υπάρξουν επι-
πλοκές τα επόμενα
εικοσιτετράωρα, τότε
μέσα στο Σαββατοκύ-
ριακο θα λάβει εξιτήριο. Ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας με μή-
νυμά του στο Twitter ανάφερε: «Σιδερένιος,
Νικήτα, και περαστικά! Όλα θα πάνε καλά, θα
το ξεπεράσεις και αυτό. Έχεις δυνατή καρδιά
εσύ και τσαγανό».



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Πρόεδρος διοικούσας στην επαρχία
να μένει στην Αθήνα;

Επειδή ακούω πολλά ανορθόδοξα πράγματα και ασυναρτησίες, ερωτώ: Μπορεί
κάποιος να έχει θέση ευθύνης ως κομματικό στέλεχος σε πόλη της επαρχίας και να
μένει στην Αθήνα; Αυτά, παιδιά, δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια. Να είσαι δηλαδή
πρόεδρος εκλογικής επιτροπής της ΝΔ σε μια περιφέρεια της επαρχίας (κάτω από
τ’ αυλάκι, όπως μαθαίνω) και ταυτόχρονα να εργάζεσαι και να έχεις μόνιμη κατοικία
στην Αθήνα; Και όλα αυτά σε περίοδο που υποτίθεται ότι υπάρχει εκλογικός πυρε-
τός και πρέπει να καταρτιστούν ψηφοδέλτια, να γίνουν ζυμώσεις, καθοδήγηση κ.λπ.
Αφήστε λοιπόν τα βαρύγδουπα περί «καρατομήσεων» και κοιτάξτε να στρωθείτε
στη δουλειά ορισμένοι… Να είμαστε και κάπου λογικοί. 

Παρέμβαση με νόημα από τον κ. Μπλέτσα
Μόλις προχθές σας έγραφα ότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο η ΝΔ να προωθήσει στο Επικρατείας τον
διακεκριμένο καθηγητή του ΜΙΤ Μιχάλη Μπλέτσα. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι και ο κ. Μπλέ-
τσας έκανε μια ομιλία στο συνέδριο «Technology Summit: Shaping the digital transition» του Money
Review. Εξέφρασε την άποψή του για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και όλα όσα συμβαίνουν στα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια.  «Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία είναι ένα απαραίτητο μπάλωμα σε κάτι που έχει
ξεχειλώσει άσχημα», τόνισε ο Μιχάλης Μπλέτσας και πρόσθεσε τα εξής: «Δουλεύω στο ΜΙΤ τα τελευ-
ταία 27 χρόνια, η βασική διαφορά με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι η έλλειψη μπάχαλου, για να
το πούμε πολύ απλά. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία είναι ένα μπάλωμα που πρέπει να γίνει μέχρι να αλ-
λάξει αυτή η κουλτούρα. Ζω στην Αμερική 32 χρόνια, έχω μόνο ελληνικό διαβατήριο, αλλά ντρέπομαι
για αυτή την κατάσταση. Ντρέπομαι για τη χώρα μου, ντρέπομαι ότι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι θεωρούν ότι
να έχει το δικαίωμα να σπάσει κάποιος κάτι είναι κομμάτι της Παιδείας, ντρέπομαι».
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Τα γενέθλια 
της Μαρέβας
Γενέθλια είχε χθες η Μαρέβα Μητσοτάκη
και ο σύζυγός της και πρωθυπουργός της
χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε
μια κοινή τους φωτογραφία. Ο πρωθυπουρ-
γός κρατά τη σύζυγό του στην αγκαλιά του
και ποζάρουν χαμογελαστοί σε ένα ωραίο
στιγμιότυπο. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου»,
ανέφερε στη φωτογραφία τους, η οποία δέ-
χτηκε πλήθος likes και σχολίων.

Εκ νέου υποψήφιος
Δεύτερη θητεία στον δή-
μο της Αθήνας θα διεκ-
δικήσει ο Κώστας
Μπακογιάννης και
αυτό το ξεκαθαρίζει
με κάθε ευκαιρία τε-
λευταία έτσι ώστε να
μην υπάρξει καμία παρα-
νόηση… Τι θα γίνει μετά; «Μέ-
χρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει…», είπε
ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε,
αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για
πιθανή εμπλοκή του στην κεντρική πολιτι-
κή σκηνή.

Πω πω, ανατρίχιασα… Διαβά-
ζω σε ορισμένα sites: Ο Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς εξέφρασε με
«τον πιο έντονο τρόπο» την
απογοήτευσή του για την από-
φαση της Ευρωπαϊκής Υπηρε-
σίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας
να κατοχυρώσει το σήμα Τur-
kaegean. Κατόπιν εορτής έγι-
νε έξαλλος ο Μαργαρίτης… 

Πέθανε ο Ηλίας
Νικολακόπουλος

Πέθανε από ανακοπή σε ηλικία 75
ετών ο γνωστός αναλυτής εκλογικών
τάσεων και δημοσκοπήσεων Ηλίας
Νικολακόπουλος ενώ κολυμπούσε
στην παραλία Αχλάδι της Σύρου γύρω
στη 1 χθες το μεσημέρι. Ενώ κολυμ-
πούσε σε ύπτια στάση, ξαφνικά στα-
μάτησε να κινείται και ένα μικρό σκά-
φος έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες
- μια κίνηση που αποδείχθηκε μάταιη,
καθώς ο πολιτικός αναλυτής που έχει
συνδεθεί με τις εκλογικές βραδιές
στη χώρα είχε ήδη ξεψυχήσει.

Απολογισμός της Συνόδου

Θ
ετικός είναι ο απολογισμός της κυβέρνησης από την παρουσία της χώρας
μας στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί
κύκλοι, τα ανοιχτά μέτωπα παραμένουν, ωστόσο το γεγονός ότι ο Κυριάκος

Μητσοτάκης δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τα «όπλα» που είχε στη διάθεσή
του για να αντικρούσει τις νέες προκλήσεις από τον πρόεδρο της Τουρκίας, καθώς ο
Ταγίπ Ερντογάν δεν είπε κουβέντα για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, απο-
τελεί ευνοϊκή εξέλιξη. Το επόμενο ορόσημο μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι η 5η
Ιουλίου, όταν ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανα-
φερθεί στην έξοδο της χώρας μας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας αλλά
και στην τουρκική προκλητικότητα. Την επομένη, στις 6 Ιουλίου, θα είναι στη Βουλή
για την προ ημερησίας συζήτηση που ζήτησε και προκάλεσε ο ίδιος για όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική.
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Το ευρωβαρόμετρο αναδεικνύει τις αγωνίες των πολιτών της ΕΕ

Στα εθνικά θέματα να χαραχτεί μια συνεκτική στρατηγική με όραμα

Ο
ι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ έχουν με-
γάλες επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την αποφασι-
στικότητα των ηγετών στη λήψη των αποφάσε-

ων. Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ενισχύ-
σει τη δημόσια στήριξη για την ΕΕ, σύμφωνα με την
έρευνα του εαρινού ευρωβαρόμετρου του Κοινοβουλί-
ου για το 2022.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των Ευρωπαίων θεωρούν
τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ ως «κάτι καλό».
Πρόκειται για το υψηλότερο αποτέλεσμα από το 2007,
όταν το αντίστοιχο ποσοστό είχε ανέλθει στο 58%. Θετι-
κά βλέπει την ιδιότητα μέλους της ΕΕ η απόλυτη πλει-
οψηφία των πολιτών σε όλες τις χώρες, εκτός από την
Ελλάδα και τη Σλοβακία, όπου οι περισσότεροι ερωτη-
θέντες (43% των Ελλήνων) απαντούν ότι δεν είναι «ού-
τε κάτι καλό ούτε κάτι κακό». Σε σύγκριση με την τε-
λευταία έρευνα του ΕΚ που πραγματοποιήθηκε στα τέ-
λη του 2021, τα αποτελέσματα έχουν αυξηθεί σημαντι-
κά στις περισσότερες χώρες, ιδίως στη Λιθουανία
(+20 ποσοστιαίες μονάδες), τη Μάλτα (+12) και την
Εσθονία (+9).

Το 52% των Ευρωπαίων σήμερα έχει θετική εικόνα
για την ΕΕ έναντι 12% που έχει αρνητική. Το αποτέλεσμα
αυτό σημειώνει αύξηση 3 μονάδων από τον Νοέμβριο -
Δεκέμβριο του 2021, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το καλύ-
τερο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί σε έρευνα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2007. Τα εθνικά
αποτελέσματα για θετική εικόνα της ΕΕ κυμαίνονται
από 76% στην Ιρλανδία έως 32% στην Ελλάδα.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία
Μετσόλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τα απο-
τελέσματα της έρευνας, δήλωσε ότι «με τον πόλεμο να

έχει επιστρέψει στην ήπειρό μας, οι Ευρωπαίοι αισθά-
νονται ασφαλέστεροι ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δυνατούς δεσμούς με
την ελευθερία, είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τις αξίες
μας και συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι η
δημοκρατία μας δεν θα πρέπει να θεωρείται πια δεδο-
μένη».

Τα πρόσφατα γεγονότα επηρέασαν επίσης την εικόνα
που έχουν οι Ευρωπαίοι για άλλους σημαντικούς δρών-
τες στη διεθνή σκηνή. Σε επίπεδο ΕΕ μόνο το 10% βλέπει
θετικά τη Ρωσία, σε σύγκριση με το 30% την τελευταία
φορά που τέθηκε η ίδια ερώτηση το 2018.

Οι περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται τον πόλεμο
στην Ουκρανία ως θεμελιώδη αλλαγή: 61% των Ευρω-
παίων δεν είναι πεπεισμένο ότι η ζωή του θα παραμείνει
αμετάβλητη, με το ποσοστό να απογειώνεται στο 86%
στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες (80%) συμφω-
νούν με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στη ρωσι-
κή κυβέρνηση, καθώς και σε ρωσικές εταιρείες και
ιδιώτες - με το ποσοστό να μειώνεται στο 70% στην Ελ-
λάδα. Η πλειονότητα των πολιτών σε 22 κράτη-μέλη εί-
ναι ικανοποιημένη με την αντίδραση της ΕΕ στη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία, με την Ελλάδα (44%) ωστόσο να
βρίσκεται μεταξύ των εξαιρέσεων.

Καθώς ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής αυξάνον-
ταν για καιρό πριν από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρα-
νία, τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους συνολικά δηλώ-
νουν ότι ήδη βιώνουν αντίκτυπο στο βιοτικό τους επίπε-
δο (49% στην Ελλάδα). Ως σαφές σημάδι ευρωπαϊκής
ανθεκτικότητας και ενότητας, το 59% των Ευρωπαίων

θεωρεί προτεραιότητα την προάσπιση των κοινών ευ-
ρωπαϊκών αξιών μας, όπως η ελευθερία και η δημο-
κρατία - ακόμη και αν αυτό θα επηρέαζε τις τιμές και το
κόστος ζωής.

Στην Ελλάδα το 48% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η
υπεράσπιση των αξιών αυτών θα πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα. Η απόλυτη πλειοψηφία θέτει επίσης
πολύ ψηλά στη σχετική λίστα τη συγκράτηση των τιμών
και του κόστους ζωής (51%) σε σύγκριση με τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο (39%).

Οι αυξανόμενες οικονομικές ανησυχίες αντικατο-
πτρίζονται επίσης και σε θέματα όπου οι πολίτες θα
ήθελαν να δώσει προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο: η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνι-
κού αποκλεισμού αναφέρεται ως βασική προτεραιότη-
τα (38%), ακολουθούμενη από τη δημόσια υγεία (35%), η
οποία σημειώνει σημαντική μείωση κατά 7 μονάδες
τους τελευταίους έξι μήνες.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες επέλεξαν ως τρίτη προτεραι-
ότητα τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου (32%), κατη-
γορία που με τη σειρά της σημείωσε σημαντική αύξηση
κατά 7 μονάδες.

Στην Ελλάδα η υποστήριξη της οικονομίας και η δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας βρίσκονται στην κορυ-
φή (60%), η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινω-
νικού αποκλεισμού στη δεύτερη θέση (59%) και η δημό-
σια υγεία στην τρίτη (52%).

Η ΕΕ οφείλει να αφουγκραστεί τα μηνύματα των πο-
λιτών και να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμί-
σεις που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της. Ρεαλισμός
και αποφασιστικότητα για να επανακτηθούν το χαμένο
κύρος και η αίγλη της ΕΕ.

Σ
τη δίνη ιδιαίτερα της εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία εδώ και τέσσερις μήνες, η
πολιτική του κ. Μητσοτάκη στη γραμμή

του πρόθυμου και δεδομένου για τη Δύση συμ-
μάχου όχι μόνο δεν αναβαθμίζει τη θέση της χώ-
ρας, αλλά βλάπτει συστηματικά τα εθνικά μας
συμφέροντα.

Τα ολέθρια αποτελέσματα της κυβέρνησης
στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ακόμη
πιο έκδηλα στις σχέσεις μας με την Άγκυρα. Οι
ίσες αποστάσεις που κράτησε ο γγ του ΝΑΤΟ
Γενς Στόλτεμπεργκ αν μη τι άλλο δείχνουν την
αναποτελεσματικότητα της ελληνικής κυβέρνη-
σης, την ώρα που η Τουρκία συγκεντρώνει, πολ-
λαπλασιάζει και προωθεί όλα τα στοιχεία του
αναθεωρητισμού, αδιαφορώντας για το διεθνές
δίκαιο και πρωτίστως για την ειρήνη και τη συ-
νεργασία των λαών.

Όμως, οι δηλώσεις Στόλτενμπεργκ είχαν και άλ-
λη μια διάσταση, καθώς έμοιαζαν με copy paste
αντίστοιχης δήλωσης ίσων αποστάσεων της γερ-
μανικής κυβέρνησης, που συνιστούσε σε Ελλάδα

και Τουρκία να επιλύσουν διαφορές τους με διάλο-
γο, σαν να πρόκειται για διμερές πρόβλημα και όχι
ευρωπαϊκό και ας κοντεύει να συμπληρωθεί μισός
αιώνας κατοχής στην Κύπρο.

Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να απαιτήσουν τη
στήριξη που δικαιούνται ως κράτη-μέλη της ΕΕ και
η Αθήνα πρέπει να θέσει τις κόκκινες γραμμές της
στο ΝΑΤΟ προτού να είναι αργά. Προτού ενταχθούν
ο τουρκικός αναθεωρητισμός και το αφήγημα της
«Γαλάζιας Πατρίδας» ή -στην καλύτερη περίπτω-
ση- γίνουν ανεκτά στον ευρωπαϊκό ή περιφερει-
ακό δημόσιο διάλογο.

Η κυβέρνηση -έστω και τώρα- οφείλει να προ-
στατεύσει τα εθνικά μας συμφέροντα στο ΝΑΤΟ και
να μην επιτρέψει η ένταξη της Φινλανδίας και της
Σουηδίας να οδηγήσει σε παζάρι με την Τουρκία σε
βάρος της πατρίδας μας.

Για να σπεύσουμε εγκαίρως χρειάζονται εθνική
συνεννόηση και στρατηγική, γεγονός που αντιλαμ-
βάνεται -εδώ και μήνες- σύσσωμη η αντιπολίτευ-
ση και αρνείται η κυβέρνηση, που μοιάζει να συμ-
μερίζεται την ενός ανδρός αρχή.

Ο μόνος τρόπος το 2022 να μην αποδειχτεί στα
εθνικά θέματα ακόμη χειρότερο από το 2021 είναι η
Ελλάδα να χαράξει μια συνεκτική εθνική στρατηγι-
κή με όραμα, που να συμπεριλαμβάνει τα Ελληνο-
τουρκικά και ταυτόχρονα να αναδεικνύει τον ρόλο
της ως του κύριου πυλώνα ειρήνης και σταθερότη-
τας στην περιοχή.

Δική μας πάγια θέση είναι η ειρηνική επίλυση
των διαφορών μας ως χώρας και ταυτόχρονα η
προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών
μας δικαιωμάτων στη βάση των κανόνων του διε-
θνούς δικαίου, κανόνες στους οποίους πρέπει να
στηρίζονται η συνεργασία και η φιλία των κρατών
και με αυτούς να θεμελιώνονται και να οικοδο-
μούνται.

Με τη θέση αυτή ως κυβέρνηση, σταθερά και
χωρίς παλινωδίες και αντιφάσεις, ασκήσαμε μια
πολυδιάστατη και ενεργητική πολιτική, που ενί-
σχυσε τη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας στη διε-
θνή, ευρωπαϊκή και περιφερειακή σκηνή. Πολιτική
που δυστυχώς εγκαταλείφθηκε, αλλά που είναι
σήμερα τόσο αναγκαία για τη χώρα.

του
του Γιάννη
Αμανατίδη

Βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης
με τον ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, πρώην
υφυπουργός
Εξωτερικών

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



Υ
περασπιστές της ελληνικής κυ-
ριαρχίας και προστάτες των
ακριτών, οι πυραυλάκατοι του
Πολεμικού Ναυτικού δίνουν

βροντερό «παρών» σε κάθε γωνιά του Αι-
γαίου. Η «Political» συμμετείχε σε νυχτε-
ρινή περιπολία στο νοτιοανατολικό άκρο
της χώρας με την ΤΠΚ «Τρουπάκης».

Με ορμητήριο το Καστελόριζο, εκεί όπου
χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, τα πλοία του
Στόλου πραγματοποιούν καθημερινά επί-
δειξη σημαίας στις ευαίσθητες περιοχές
του Ανατολικού Αιγαίου και της Μεσογεί-
ου. Μια ανάσα από τις ακτές της Τουρκίας,
με το ακριτικό ελληνικό νησί να απέχει μό-
λις 3,5 ναυτικά μιλιά από το Κας, οι κάτοι-
κοι του Καστελόριζου δηλώνουν ότι αισθά-
νονται απολύτως ασφαλείς λόγω της διαρ-
κούς παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού
και συνολικά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Φόβητρο ο «Τρουπάκης»
Οπλισμένη σαν αστακός, η πυραυλάκα-

τος «Τρουπάκης» αποτελεί φόβητρο για
οποιονδήποτε επιχειρήσει να αμφισβητή-
σει την ελληνική κυριαρχία. Εκτός από
δύο πυροβόλα στην πλώρη και την πρύ-
μνη, είναι εξοπλισμένη με τους πανίσχυ-
ρους αντιπλοϊκούς πυραύλους Harpoon,
ενώ διαθέτει και τορπίλες που, σύμφωνα
με τον πλωτάρχη Μιχάλη Σάββα, κυβερ-
νήτη του «Τρουπάκη», είναι ικανές να κα-
ταστρέψουν ολοσχερώς ακόμη και πλοία
μεγάλου εκτοπίσματος. Οι μοίρες των πυ-
ραυλακάτων δεν φέρουν τυχαία το σήμα
της νεκροκεφαλής. Το μικρό τους μέγε-
θος και η τεράστια ισχύ πυρός τούς δίνουν
ένα «φονικό» πλεονέκτημα. Κρύβονται
στους βράχους και τις νησίδες του αρχι-
πελάγους, αθέατες από τα εχθρικά ραν-
τάρ, και μόλις εντοπίσουν τον στόχο τους
εξαπολύουν τα όπλα τους και αμέσως αλ-
λάζουν θέση.

«Τα νερά αυτά τα αγαπάμε και τα γνωρί-
ζουμε καλύτερα και από τη γειτονιά του
σπιτιού μας. Το Νοτιοανατολικό Αιγαίο εί-
ναι το πρώτο μας σπίτι και θα κάνουμε τα
πάντα για να το υπερασπιστούμε, αν αυτό
απαιτηθεί», μας λέει ο κυβερνήτης της
ΤΠΚ «Τρουπάκης» και τονίζει ότι «η ετοι-
μότητα του πλοίου είναι διαρκής, δεν πρό-
κειται ποτέ να αιφνιδιαστούμε. 24 ώρες τη
μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα είμαστε εδώ
για να εκτελέσουμε την αποστολή μας».

Ταξιδεύοντας προς τη νήσο Ρω, αντι-
λαμβανόμαστε πόσο μικρή είναι η από-

σταση που χωρίζει τις δύο πλευρές. Εδώ
κάθε μέρα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνά-
μεων λειτουργούν στα όριά τους. Έτοιμοι
να αντιμετωπίσουν κάθε πρόσκληση αλλά
και να συνδράμουν τους νησιώτες. Είναι
οι «φύλακες-άγγελοι», όπως τους αποκα-
λούν οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών.

Καθώς ανοιγόμαστε, το πλήρωμα εντο-
πίζει ασύμμετρη απειλή να κινείται προς
το μέρος της πυραυλακάτου. Δύο σκάφη

ανορθόδοξου πολέμου γεμάτα αμφίβιους
καταδρομείς πλευρίζουν το πλοίο και ξε-
κινούν ελιγμούς για να το καταλάβουν. Στη
γέφυρα σημαίνει συναγερμός και το πλή-
ρωμα με γρήγορες κινήσεις φοράει κρά-
νη, αλεξίσφαιρα και παίρνει θέσεις μά-
χης. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στελε-
χώνονται τα πολυβόλα και δίνεται εντολή
για χρήση πυρών. Είναι ένα από τα σενά-
ρια των ασκήσεων που εκτελούν καθημε-

ρινά τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.
Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ, ειδικά
όταν αυτά τα σενάρια μπορούν κάλλιστα
να αποτελέσουν μια πραγματική και επι-
κίνδυνη κατάσταση. Άλλωστε, οι περισσό-
τεροι που βρίσκονται στον «Τρουπάκη»
έχουν ζήσει από πρώτο χέρι την ελληνο-
τουρκική κρίση του 2020, τότε που το με-
γαλύτερο μέρος του ελληνικού Στόλου
βρέθηκε σε πλήρη ανάπτυξη στο Νοτιοα-
νατολικό Αιγαίο.

Έπειτα από λίγες ώρες φτάνουμε στο λι-
μάνι της Ρόδου. Ο «Τρουπάκης» θα μείνει
εδώ για λίγες ώρες προκειμένου να ανε-
φοδιαστεί και στη συνέχεια θα επιστρέψει
στο Καστελόριζο. Αυτή είναι η αποστολή
των «Αθανάτων», των πυραυλακάτων που
φέρουν τα ονόματα ηρώων του Πολεμικού
Ναυτικού αλλά και τη γαλανόλευκη σε κά-
θε γωνιά της χώρας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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H «Political» σε περιπολία 
με τις πυραυλακάτους του ΠΝ
στο Σύμπλεγμα της Μεγίστης
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Με τους «Αθάνατους»
στα νερά του Αιγαίου
Με τους «Αθάνατους»
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Κ
ομβικός θα είναι ο ρόλος των
κορυφαίων στελεχών της ΝΔ
κατά την προεκλογική περίο-
δο. Άλλωστε, με τα ισχυρά

ερείσματα που έχουν στη «γαλάζια» βάση
σε συνδυασμό με την εμπειρία και τον μη-
χανισμό που διαθέτουν, θα βοηθήσουν ση-
μαντικά στην κομβική εκλογική διαδικασία
που θα γίνει με το σύστημα της απλής ανα-
λογικής. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο
πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και η πρώην
υπουργός και βουλευτής Χανίων αναμένε-
ται να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μόλις ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κηρύξει την έναρξη
του προεκλογικού αγώνα.

Ο Κώστας Καραμανλής σταθμίζει όλα τα
δεδομένα και αναμένεται να ανακοινώσει
την τελική του απόφαση για το αν θα είναι
εκ νέου υποψήφιος λίγο πριν ανακοινωθεί
η ημερομηνία κατά την οποία θα στηθούν
οι κάλπες. Οι πληροφορίες μπορεί να θέ-
λουν τον πρώην πρωθυπουργό να μην εί-
ναι στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια της Α’ Θεσ-
σαλονίκης μετά το 1989, ωστόσο ο ίδιος θα
αποφασίσει το χρονικό σημείο που θα επι-
λέξει να το πράξει. Μάλιστα, έμπειρα κοι-
νοβουλευτικά στελέχη υπενθύμιζαν πως
ανάλογα σενάρια είχαν κυκλοφορήσει και
στις εκλογές του 2019, αλλά ο Κώστας Κα-
ραμανλής ήταν κανονικά υποψήφιος.

Ωστόσο, όποια και να είναι η απόφασή του,
ο πρώην πρωθυπουργός θα στηρίξει από-
λυτα τον Κυριάκο Μητσοτάκηδίνοντας από
την πλευρά του τον δικό  του αγώνα για τη
νίκη της ΝΔ στις εκλογές.

Ανάλογα ερωτήματα δεν υπάρχουν για
τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θα είναι
υποψήφιος στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη
Μεσσηνία. Ο πρώην πρωθυπουργός μπο-
ρεί να εκφράζει συχνά πυκνά τις ενστά-
σεις του για τη στρατηγική απέναντι στην
Τουρκία όπως και στα Ενεργειακά που
ακολουθεί η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν
σημαίνει σε καμία περίπτωση πως την
ώρα της εκλογικής μάχης ο πρώην πρω-
θυπουργός δεν θα είναι στην πρώτη γραμ-
μή, όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Μάλι-
στα, ο Αντώνης Σαμαράς το τελευταίο διά-
στημα έχει έρθει αρκετά κοντά με τον Κώ-
στα Καραμανλή, γεγονός που φάνηκε τό-
σο στη ΔΕΘ όσο και στο Συνέδριο της ΝΔ,
ενώ οι δυο τους συνομιλούν τακτικά.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από τη
στιγμή που επέστρεψε από τις Βρυξέλλες

έχει εκφράσει αρκετές φορές την πρόθε-
σή του να επανέλθει ως υποψήφιος στην
Α’ Αθήνας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» ακό-
μα όσον αφορά την εκλογική περιφέρεια
στην οποία θα διεκδικήσει την ψήφο των
πολιτών. Άλλωστε, η εμπειρία του Δημή-
τρη Αβραμόπουλου γύρω από τις εκλογι-
κές αναμετρήσεις είναι τέτοια που θα
βοηθήσει από όποιο πόστο και αν του ζη-
τηθεί. Ουσιαστικά, εκείνο που απομένει
είναι η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς
του, η οποία, όπως είναι λογικό, θα γίνει
με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τις
προηγούμενες.

Αν και οι πληροφορίες ήθελαν την Ντό-
ρα Μπακογιάννη να είναι στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας, λόγω του προβλήματος
υγείας που αντιμετωπίζει, η ίδια δήλωσε
με κατηγορηματικό τρόπο πως θα είναι εκ
νέου υποψήφια στην ιδιαίτερη πατρίδα
της, τα Χανιά. Η πρώην υπουργός όλα αυ-
τά τα χρόνια της πολιτικής της διαδρομής
έμαθε να δίνει πάντα τη μάχη του σταυ-
ρού. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως έχει
αλλάξει τρεις εκλογικές περιφέρειες. Από
την Ευρυτανία, στην Α’ Αθήνας και από το
2019 στα Χανιά. «Δεν μπορώ να είμαι διο-
ρισμένη», είχε τονίσει κατηγορηματικά,
βάζοντας τέλος στα οποιαδήποτε σενάρια

κυκλοφορούσαν για μετακίνησή της. Σα-
φώς πρόκειται για διαφορετικές περιπτώ-
σεις, καθώς, όπως είναι γνωστό, οι πρώην
πρωθυπουργοί εκλέγονται χωρίς σταυρό
προτίμησης, καταλαμβάνοντας ουσιαστι-
κά μία θέση στους βουλευτές που εκλέ-
γονται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολι-
τικούς αρχηγούς οι οποίοι έχουν τη δυνα-
τότητα να είναι υποψήφιοι σε τρεις εκλο-
γικές περιφέρειες. Δεν αποκλείεται να
δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη
Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι
υποψήφιοι στο Ηράκλειο.

Ο πρωθυπουργός επιστρέφει από τη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αναμένεται να ρίξει
το βάρος σε ζητήματα καθημερινότητας
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ενώ την
Τετάρτη στη Βουλή θα πραγματοποιηθεί η
προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε
επίπεδο πολιτικών αρχηγών που έχει ζη-
τήσει ο ίδιος για την κοινωνική πολιτική
και η οποία αναμένεται να έχει έντονο
προεκλογικό άρωμα, μία ημέρα πριν από
τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την
εκλογική νίκη της ΝΔ το 2019.
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Τι θα κάνουν τα ηχηρά ονόματα
της ΝΔ στις επικείμενες κάλπες; 

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Ο ρόλος των κορυφαίων στις εκλογές
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Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

«Φ
ωτιές» εξακολουθεί να
ανάβει σε πολιτικό επί-
πεδο η διακυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ το 2015, με τον

Γιάνη Βαρουφάκη να υπεραμύνεται των
χειρισμών του που λίγο έλειψε να «ρί-
ξουν τη χώρα στα βράχια» και με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να προσπαθεί να απεκδυθεί των
ευθυνών του σε ένα blame game χωρίς
πολιτικό αποτέλεσμα για την αξιωματική
αντιπολίτευση.

Στη συνεδρίαση πάντως της Βουλής ο
Πάνος Σκουρλέτης «φλέρταρε» με τον
γραμματέα του ΜέΡΑ25, καθώς εστίασε
στη «δημοκρατική διάσταση» του δημο-
ψηφίσματος του 2015, χαρακτηρίζοντάς
την κορυφαία στιγμή. «Αυτό το αποτέλε-
σμα οδήγησε σε έναν λιγότερο επώδυνο
συμβιβασμό. Ένα μνημόνιο που εσείς
λέτε αχρείαστο. Αλλά ήταν μνημόνιο
ήπιο. Είμαστε υπερήφανοι για την πρώτη
διακυβέρνηση και πολύ περισσότερο
υπερήφανοι για τη δεύτερη», είπε ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, κλείνοντας το μάτι στην προοπτική
συνεργασιών που έχει ανοίξει ο Γιάνης
Βαρουφάκης.

«Εμείς λέμε ότι είμαστε ανοικτοί στον
διάλογο, αλλά πριν από τις εκλογές», είχε
πει λίγο νωρίτερα ο γραμματέας του Μέ-
ΡΑ25, ενώ φάνηκε σίγουρος για το ενδε-
χόμενο συνεργασιών, λέγοντας ότι «όλοι
ξέρουμε ότι μάλλον θα προκύψει κυβέρ-
νηση συνεργασίας, ωστόσο αυτή θα πρέ-
πει να έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα».

Ο κ. Βαρουφάκης εμφανίστηκε αμετα-
νόητος για τα πεπραγμένα του ως
υπουργού Οικονομικών το 2015, λέγον-
τας ότι είναι υπερήφανος για τη ρήξη που
έκανε στο Eurogroup, χαρακτηρίζοντας
το δημοψήφισμα ένδοξη σελίδα δημο-
κρατικών αγώνων. Κατηγόρησε, δε, τον
Αλέξη Τσίπρα ότι με το «ναι σε όλα» έφε-
ρε τη σημερινή πλήρη παράδοση κάθε
μορφής πλούτου.

Και κόντρα με ΠΑΣΟΚ
Η υπεράσπιση της διακυβέρνησης ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε θύελλα αντιδράσεων
στην αίθουσα της Ολομέλειας, με τον Θ.
Πλεύρη να λέει στον Γ. Βαρουφάκη ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν θα απαντήσει ποτέ στις αιτιά-
σεις του γιατί «είναι το παρελθόν που θέ-
λει να κρύβει». «Εκτελούσατε εντολές
Τσίπρα και μόλις ήρθαν τα δύσκολα ο
Τσίπρας προσπάθησε να ξεχάσει το πα-
ρελθόν», είπε ο κ. Πλεύρης και θύμισε
ότι ο κ. Βαρουφάκης δεν ήταν παρών στη
συνεδρίαση μετά το δημοψήφισμα.
«Υπερασπίζεστε έναν δρόμο καταστρο-
φικό, για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο κ.

Τσίπρας», κατέληξε. Νέο μέτωπο με προ-
σωπικές αιχμές ξέσπασε μεταξύ Νάντιας
Γιαννακοπούλου και Πάνου Σκουρλέτη.
«Το ’15, κύριε Σκουρλέτη, που θυμηθήκα-
τε και δεν σας βγαίνουν και τα νούμερα,
στην αγκαλιά του Καμμένου πήγατε, δεν
θυμόμασταν τότε την προοδευτική διακυ-
βέρνηση και το ΠΑΣΟΚ», είπε η κοινοβου-
λευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, καλών-
τας τον να αφήσει το αφήγημα περί προ-
οδευτικής διακυβέρνησης, καθώς ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήταν εκείνος που συγκυβέρνησε με
την άκρα Δεξιά. «Είστε έτοιμοι να μετακο-
μίσετε. Παίρνετε το νήμα από τη συγκυ-
βέρνηση ΝΔ-ΛΑΟΣ και σε αυτό τον δρόμο
συνεχίζετε», αντέτεινε ο Π. Σκουρλέτης.

«Άφαντοι» τεχνοκράτες και νέα μέλη
Μπορεί να εμφανίζεται ότι επιδιώκει τις

εκλογές το γρηγορότερο δυνατό, όμως η
αλήθεια είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν
«καίγεται» να στηθούν κάλπες το φθινό-
πωρο. Γιατί αφενός γνωρίζει πως θα τις
χάσει, αφετέρου θα ήταν προτιμότερο να
μεσολαβήσει ένας δύσκολος χειμώνας,
αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να το
«κάνει ντέρμπι» την άνοιξη, όταν θεωρη-

τικά θα έχει βρει καλύτερο βηματισμό και
ο εσωκομματικός μηχανισμός.

Οι συζητήσεις σοβαρών στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνονται στο τι θα πρέπει
να κάνει ο Τσίπρας στους δυνάμει προ-
εκλογικούς μήνες του καλοκαιριού ώστε
να πείσει μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας
για τις προτάσεις του και το αφήγημα πως
«η δεύτερη φορά Αριστερά θα είναι καλύ-
τερη». Γιατί ακόμη και στα σημεία-αγκά-
θια που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όπως
είναι η ακρίβεια και οι αυξημένοι λογα-
ριασμού ρεύματος, οι πολίτες ναι μεν δυ-
σανασχετούν και στρέφουν τα βέλη τους
στους κυβερνώντες, όμως σε καμία περί-
πτωση δεν εμπιστεύονται τον Τσίπρα ότι
θα έκανε κάτι διαφορετικό και θα έβρισκε
λύσεις για το πρόβλημα.

Στην Κουμουνδούρου εντοπίζουν μερι-
κώς το πρόβλημα, λέγοντας πως ο Τσί-
πρας δεν έχει κοντά του τεχνοκράτες «ζυ-
μωμένους» στην αγορά και την κοινωνία,
που θα μπορέσουν να τραβήξουν έναν δη-
μοκρατικό κόσμο που αυτήν τη στιγμή αι-
ωρείται ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αν-
δρουλάκη.

Η υποδοχή νέων μελών μέσα από τις

εκδηλώσεις που γίνονται στις κατά τόπους
γειτονιές έχει σίγουρα αξία, αν όντως αυ-
τοί που παρευρίσκονται είναι νέα μέλη.
Γιατί όπως μας λένε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, αν
παρατηρήσει κανείς, θα δει πολλά ίδια
πρόσωπα σε πολλές εκδηλώσεις, με τον
μέσο όρο ηλικίας άνω των 50 ετών και
τους εν ενεργεία βουλευτές να φωτογρα-
φίζονται και να κάνουν αναρτήσεις στα
social media. 

Αυτά τα νέα μέλη όμως είναι ικανά ως
μετρήσιμο μέγεθος να δώσουν τη νίκη
στον Αλέξη Τσίπρα; Ας καταφέρουν πρώ-
τα να τους κρατήσουν και τα άλλα τα συζη-
τάμε στην πορεία. 

Βαρουφάκης και ΣΥΡΙΖΑ μαζί
πανηγυρίζουν για το 2015

Ο Γιάνης Βαρουφάκης
εμφανίστηκε αμετανόητος 
για τα πεπραγμένα του 
ως υπουργού Οικονομικών 
το 2015 και ανοιχτός 
σε συνεργασίες



Ισραήλ: Εκλογές την 1η Νοεμβρίου -οι πέμπτες σε μια τετραετία- με φαβορί τον Νετανιάχου
Σε προεκλογική περίοδο εισέρχεται το Ισραήλ, κα-

θώς η Βουλή υπερψήφισε τη διεξαγωγή πρόωρων βου-
λευτικών εκλογών -των πέμπτων την τελευταία
τετραετία- για την 1η Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ηγέ-
της της Νέας Δεξιάς, ανακοίνωσε ότι δεν θα
είναι υποψήφιος και υπηρεσιακός πρωθυ-
πουργός αναλαμβάνει ο κεντροαριστερός
εταίρος του Μπένετ στην κυβέρνηση Γιαΐρ Λα-
πίντ, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα υπουργός Εξωτερι-

κών. Δημοσκοπήσεις δείχνουν επάνοδο του 72χρο-
νου βετεράνου πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου,

ηγέτη του συντηρητικού Λικούντ, ο οποίος κα-
τηγορείται για διαφθορά.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Ισραηλινοί κα-
λούνται να απαντήσουν στο δίλημμα «Νετα-
νιάχου ή συνεχείς εκλογές;». Και ο «Μπίμπι»

ποντάρει στο γεγονός ότι η ενεργειακή κρίση,
η διεθνής αναταραχή μετά τη ρωσική εισβολή

στην Ουκρανία, η ακρίβεια και η πανδημία θα «αναγκά-

σουν» τους πολίτες να τον επιλέξουν ως τον μόνο που
έχει εμπειρία στη δημιουργία βιώσιμων κυβερνήσεων.

Σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι το Λικούντ προηγεί-
ται, χωρίς όμως να εξασφαλίζει πλειοψηφία στη βου-
λή (Κνεσέτ).

Τον Ιούνιο του 2021 Μπένετ και Λαπίντ έγραψαν ιστο-
ρία καταφέρνοντας να ενώσουν κόμματα όλου του πο-
λιτικού φάσματος (και για πρώτη φορά ένα αραβικό)
και να σχηματίσουν κυβέρνηση, ανατρέποντας τον Νε-
τανιάχου έπειτα από 12 χρόνια στην εξουσία.

Τι προβλέπουν οι μυστικές
υπηρεσίες των ΗΠΑ...
Τ

ην ώρα που η Ρωσία απειλεί ότι θα
«απαντήσει με το ίδιο νόμισμα»,
αν αναπτυχθούν δυνάμεις του ΝΑ-
ΤΟ σε Σουηδία και Φινλανδία, οι

μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ κάνουν μια
ζοφερή πρόβλεψη, εκτιμώντας ότι «ο Πού-
τιν εξακολουθεί να θέλει να καταλάβει το
μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας».

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας Εθνικών
Πληροφοριών (DNI) των ΗΠΑ Άβριλ Χέινς
δήλωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες
πληροφοριών βλέπουν τρία πιθανά σενά-
ρια βραχυπρόθεσμα. Το πιθανότερο είναι
μια μακροχρόνια σύγκρουση στην οποία οι
ρωσικές δυνάμεις θα σημειώνουν μόνο μι-
κρά κέρδη, όχι όμως αυτά που επιθυμεί ο
Πούτιν. Τα άλλα δύο σενάρια περιλαμβά-
νουν -το πρώτο- μια σημαντική ρωσική
προέλαση και -το δεύτερο- μια σταθερο-
ποίηση του μετώπου με μικρά κέρδη για
την Ουκρανία κοντά στη Χερσώνα και σε
άλλες περιοχές στα νότια. Η Χέινς χαρακτή-
ρισε και τα τρία σενάρια «ζοφερά», καθώς
δεν φαίνεται στον ορίζοντα των επομένων
μηνών ένα τέλος του πολέμου έπειτα από
τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οι
οποίες έχουν σταματήσει από τον Μάρτιο.

Βρετανία: Στέλνει νέο οπλισμό αξίας 1,2 δισ.
Μετά την απόφαση των ΗΠΑ να ενισχύ-

σουν την Ουκρανία με νέο πακέτο στρατιω-
τικής βοήθειας ύψους 450 εκατ. δολαρίων,
και οι Βρετανοί αποφάσισαν να προχωρή-
σουν σε επιπλέον βοήθεια. Η κυβέρνηση
του Λονδίνου αποδεσμεύει άλλο 1 δισ.
στερλίνες (1,16 δισ. ευρώ) σε στρατιωτική
ενίσχυση προς το Κίεβο, που περιλαμβάνει
συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και
τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αε-

ροσκάφη (UAVs). Το ποσό θα αυξήσει την
αξία της βρετανικής στρατιωτικής βοήθει-
ας στην Ουκρανία στα 2,3 δισ. λίρες, την
ώρα που Γερμανία και Ολλανδία στέλνουν
βαρέα όπλα στο Κίεβο, ενώ η Γαλλία ανα-
κοίνωσε την αποστολή άλλων έξι αυτοκι-
νούμενων πυροβόλων Caesar, επιπλέον
των 12 που έχει ήδη παραδώσει στο Κίεβο.

Το δράμα των αμάχων συνεχίζεται, με τον
ΟΗΕ να ανακοινώνει χθες ότι 16 εκατομμύ-
ρια Ουκρανοί έχουν άμεση ανάγκη από αν-
θρωπιστική βοήθεια, νερό, τροφή και υπη-
ρεσίες υγείας. Πάνω από 6 εκατομμύρια εί-
ναι ακόμη εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της
χώρας, ενώ 5,3 εκατομμύρια άνθρωποι
έχουν γίνει πρόσφυγες.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία,
οι άμαχοι που έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά
τους δεκάδες παιδιά, έχουν ξεπεράσει τους

5.000, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες
έπειτα από τέσσερις μήνες πολέμου. «Δεν
μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμέ-
νους αριθμούς κατεστραμμένων νοσοκο-
μείων, σχολείων και σπιτιών, αλλά γνωρί-
ζουμε ότι είναι χιλιάδες», αναφέρει η ανα-
κοίνωση του ΟΗΕ.

Ποια είναι τα τρία πιθανά
βραχυπρόθεσμα σενάρια για

τους Αμερικανούς - ΟΗΕ: 
16 εκατομμύρια Ουκρανοί

έχουν άμεση ανάγκη από
ανθρωπιστική βοήθεια, νερό,

τροφή και υπηρεσίες υγείας

ΚΚυβερνητική κρίση
στην Ιταλία: Γιατί 
ο Ντράγκι παράτησε
τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ο Ιταλός πρωθυ-
πουργός Μά-
ριο Ντράγκι
επέστρεψε
εσπευσμέ-
να στη Ρώ-
μη από τη
Σύνοδο Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη εξαιτίας της κρίσης με
το λαϊκιστικό Κίνημα Πέντε Αστέ-
ρων (M5S).
Αιτία είναι οι δηλώσεις του ιδρυ-
τή του M5S Μπέπε Γκρίλο, ο οποί-
ος είπε ότι ο Ντράγκι τού ζήτησε
να αποπέμψει τον τέως πρωθυ-
πουργό Τζουζέπε Κόντε από την
αρχηγία του κινήματος. Πηγές
της ιταλικής κυβέρνησης το διέ-
ψευσαν κατηγορηματικά.
Μένει να διαπιστωθεί αν θα απο-
κατασταθούν οι σχέσεις του τε-
χνοκράτη πρωθυπουργού με το
M5S και με τον ίδιο τον Κόντε, ο
οποίος μίλησε για «σοβαρή ανά-
μειξη» του Ντράγκι στα εσωτερι-
κά του κινήματος.
Μετά την πρόσφατη αποχώρηση
του υπουργού Εξωτερικών Λουί-
τζι ντι Μάιο και άλλων 61 βουλευ-
τών και γερουσιαστών από την
κοινοβουλευτική ομάδα του M5S,
η συμμετοχή του κινήματος στην
κυβέρνηση δεν θεωρείται πάν-
τως καθοριστικής σημασίας.
Χθες επρόκειτο να συνεδριάσει
το υπουργικό συμβούλιο για την
έγκριση μέτρων στήριξης νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων που
πλήττονται από τις αυξήσεις των
τιμών της ενέργειας. 
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ΠOΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝIΑ



Σ
ε κακή διατύπωση που παρε-
ξηγήθηκε απέδωσε η Μαρία
Θεοδωρίδου, έπειτα από ερώ-
τηση δημοσιογράφου στην

έκτακτη ενημέρωση στο υπουργείο
Υγείας, το μπέρδεμα που προέκυψε με
την 4η δόση μέσα στο καλοκαίρι. Η ίδια
τόνισε πως η ισχυρή σύσταση αφορά
άτομα από 70 χρόνων και άνω για να μη
χρειαστεί να νοσηλευτούν και σε άτομα
άνω των 60 ετών με υποκείμενα. Η σύ-
σταση δεν αφορά τους 30-59 ετών όταν
είναι υγιείς, παρά μόνο αν κάποιος έχει
κάποιο πρόβλημα υγείας και κατόπιν
συνεννόησης με τον γιατρό του.

Σύμφωνα με την κυρία Θεοδωρίδου,
άτομα που έχουν εμβολιαστεί με τρεις
δόσεις και μετά νόσησαν δεν έχουν
ανάγκη τέταρτης δόσης. Επιπλέον, τό-
νισε ότι λόγω της αυξημένης μεταδοτι-
κότητας και ανοσοδιαφυγής, καθώς
και των νέων παραλλαγών της Όμικρον
αλλά και της χαλάρωσης των περιορι-
στικών μέτρων παρατηρείται διεθνώς
αυξημένος αριθμός μολύνσεων, οι
οποίες ωστόσο λόγω του εμβολιασμού
δεν οδηγούν σε μεγάλο αριθμό περι-
στατικών σοβαρής νόσησης.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών τόνισε ακόμη ότι ελπίζει
πως μέχρι το φθινόπωρο θα βγει κά-
ποιο εξελιγμένο εμβόλιο: «Υπάρχει μια
προσδοκία και πεποίθηση ότι τον Σε-
πτέμβριο θα έχουμε τα νέας γενιάς εμ-
βόλια. Είναι ακόμη στο στάδιο κλινικής
μελέτης και υπάρχει προβληματισμός

για το ποια θα είναι πιο κατάλληλα και
αν θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες.
Μέχρι να γίνουν και να εφαρμοστούν
απαιτείται χρόνος και αν έχουμε στα
χέρια μας ένα εμβόλιο που προστα-
τεύει σε μεγάλο ποσοστό, είναι λάθος
να περιμένουν για ένα καλύτερο εμβό-
λιο του φθινοπώρου ή του χειμώνα.
Μακάρι να το έχουμε».

Στα 15.500 τα νέα κρούσματα χθες
Παράλληλα, η κυρία Θεοδωρίδου

τόνισε πως δεν βλέπει υποχρεωτικό-
τητα της 4ης δόσης στο μέλλον. Ο γγ
ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους υπερα-
μύνθηκε της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών, λέγοντας ότι ήταν η πρώτη
επιτροπή στην Ευρώπη που εισηγήθη-
κε τρίτη δόση και μετά ακολούθησαν οι
άλλες χώρες, ενώ απαρτίζεται από
εξέχοντες πανεπιστημιακούς που
υπήρχαν και στην προηγούμενη κυ-
βέρνηση.

Σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυ-
ψη η χώρα μας παρουσιάζει εμβολια-
στική κάλυψη 75,3% με μια δόση στον
γενικό πληθυσμό και 84,9% στους ενή-
λικες, 72,6% κάλυψη με δύο δόσεις
στον γενικό πληθυσμό και 85,7% στον
ενήλικο πληθυσμό. Για την τρίτη δόση
έχουν εμβολιαστεί το 80,4% των δι-

καιούχων και το 90% των ατόμων άνω
των 60. Σε σχέση με την 4η δόση έχει
εμβολιαστεί το 17,1% των 60 και άνω,
δηλαδή 332.000 εμβολιασμοί και
40.000 κλεισμένα ραντεβού, ενώ
στους 30-59 έχουν γίνει 14.000 εμβο-
λιασμοί και 18.000 μελλοντικά ραντε-
βού έχουν κλειστεί!

Στο μεταξύ, συνταγματικά κρίθηκαν
ο υποχρεωτικός εμβολιασμός προσώ-
πων άνω των 60 ετών και η επιβολή
προστίμου 100 ευρώ μηνιαίως στους
αρνητές εμβολιασμού κατά του κορο-
νοϊού με απόφαση της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα της νόσου που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν
15.498. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Co-
vid-19 ήταν 13, ενώ ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι ήταν 97.
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Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Τέλος εποχής για 26
ανώτατους δικαστές
και εισαγγελείς

Στην «αποστρατεία» πέρασαν από χθες 26
δικαστές και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου
και του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι
συμπλήρωσαν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας,
το 67ο έτος.

Συγκεκριμένα, από τον Άρειο Πάγο αποχώ-
ρησαν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πέντε
αντεισαγγελείς, πέντε αντιπρόεδροι και έντε-
κα αρεοπαγίτες. Παράλληλα, από το Συμβού-
λιο της Επικρατείας έφυγαν ο πρόεδρός του, ο
οποίος είναι τακτικό μέλος του Δικαστικού
Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί
ευθύνης υπουργών στην υπόθεση της Νovar-
tis, δύο αντιπρόεδροι και μία σύμβουλος Επι-
κρατείας.

Αναλυτικά, από τον Άρειο Πάγο αποχώρησε
έπειτα από τρία χρόνια στη θέση του εισαγγελέα
ο Βασίλης Πλιώτας. Μαζί του αποχωρούν οι αν-
τεισαγγελείς Ευάγγελoς Ζαχαρής (το 2020 διε-
ρεύνησε τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις κα-
τά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης της
Novartis), Αναστασία Δημητριάδου, Ζαχαρίας
Κοκκινάκης, Χαράλαμπoς Μωϋσίδης και Πανα-
γιώτης Αθανασίου.

Το δικαστικό μέγαρο της λεωφόρου Αλε-
ξάνδρας «εγκαταλείπουν» οι αντιπρόεδροι
Μαρία Νικoλακέα, Κωστούλα Φλουρή - Χαλε-
βίδου, Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, Γρηγόριoς
Κoυτσoκώστας και Λoυκάς Μόρφης. Επίσης,
από τον Άρειο Πάγο αποχωρήσαν οι αρεοπα-
γίτες Κωvσταvτίvα Μαυρικoπoύλoυ, Θεόδω-
ρoς Μαvτoύβαλoς, Πελαγία Ακάσoγλoυ, Κωv-
σταvτίvα Αλεβιζoπoύλoυ (ανακρίτρια του ειδι-
κού δικαστηρίου για τη Novartis), Αvαστασία
Μoυζάκη, Άvvα Φωτoπoύλoυ - Iωάvvoυ, Πα-
ναγιώτης Αθανασόπουλος, Μαρία Αvδρικo-
πoύλoυ, Ευστάθιoς Νίκας, Σoφία Πoλύζoυ -
Θεoχαρίδη και Άννα Αγγελάτου - Βασιλείου.

Από το Συμβούλιο της Επικρατείας αποχω-
ρούν ο πρόεδρός του Δημήτρης Σκαλτσούνης,
οι αντιπρόεδροι Μαρία Καραμανώφ και Αικα-
τερίνη Χριστοφορίδου, καθώς και η σύμβου-
λος Επικρατείας Αγάπη Γαλενιανού - Χαλκια-
δάκη. Αντίθετα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο πα-
ραμένουν όλοι στις θέσεις τους.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας

Η πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου 
ξεκαθάρισε ότι η σύσταση
που έγινε παρεξηγήθηκε
και δεν αφορά τους υγιείς 
ηλικίας από 30 έως 59 ετών
αλλά τους 70+

Τέταρτη δόση 
για άνω των 60
με υποκείμενα



«Μ
ε χτύπησε και εγώ αντα-
πέδωσα ρίχνοντάς του
μπουνιά στο σαγόνι»,
υποστήριξε στους αστυ-

νομικούς και αναμένεται να επαναλάβει
και σήμερα ενώπιον του ανακριτή ο ένας
εκ των δύο κατηγορούμενων που ξυλοκό-
πησαν μέχρι θανάτου τον 42χρονο, τα ξη-
μερώματα της περασμένης Κυριακής έξω
από μπαρ της Ραφήνας.

Οι δύο 24χρονοι που κατηγορούνται για
ανθρωποκτονία από πρόθεση και παρά-
νομη οπλοφορία-οπλοχρησία σήμερα θα
βρεθούν απέναντι από τον δικαστικό λει-
τουργό, ο οποίος θα αποφασίσει εάν θα
οδηγηθούν ή όχι στις φυλακές. Οι δύο φί-
λοι, όπως αποδείχτηκε από τις καταθέσεις
αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό που συγ-
κέντρωσαν οι αστυνομικοί της Ραφήνας,
ήταν αυτοί που συνεπλάκησαν με το θύμα,
ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες γίνεται λό-
γος και για σιδερογροθιά, η οποία χρησι-
μοποιήθηκε από τους δράστες.

«Με έπιασε από τον λαιμό»
Ο 24χρονος ΡΓ, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε

στην προανακριτική διαδικασία, βρέθηκε
σε άμυνα και για αυτό χτύπησε το θύμα. Χα-
ρακτηριστικά ανέφερε στους αστυνομι-
κούς: «Ενώ καθόμασταν πέρασε ανάμεσά
μας και μας έσπρωξε ένας άνδρας ο οποίος
όπως έμαθα αργότερα λέγεται Κ (42χρο-
νος). Ύστερα από λίγο επέστρεψε ξανά και
έκανε το ίδιο πράγμα. Ο Στέφανος (φίλος
των 24χρονων) εκείνη τη στιγμή τον ρώτη-
σε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και τότε ο
Κ (42χρονος) άρχισε να τον σπρώχνει και
έπειτα τον έπιασε από τον λαιμό. Τότε τον
έσπρωξα και εγώ για να τους χωρίσω και να
ηρεμήσουν. Κατόπιν ήρθε ο υπεύθυνος του
καταστήματος και ο μπάρμαν και προσπά-
θησαν να τους χωρίσουν.  Εντέλει εμένα και
τον Στέφανο με απομάκρυναν σε απόσταση
περίπου τριάντα μέτρα από το μαγαζί», είπε
σύμφωνα με πληροφορίες ο 24χρονος
στους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι επέστρεψε
στο μαγαζί και αποφάσισε μαζί με τα άλλα
τέσσερα μέλη της παρέας του να πληρώ-
σουν και να φύγουν και έδωσε τη δική του
εκδοχή για το πώς ξεκίνησε ο καβγάς με
τον 42χρονο έξω από το μπαρ. «Καθώς
έβγαινα, ο Κ (42χρονος) με έναν φίλο του
με άσπρο πουκάμισο και με έναν άλλον με
σκούρα ρούχα με πλησίασαν και έπειτα ο Κ
(42χρονος) με έπιασε από τον λαιμό και με
έσπρωξε. Ύστερα με χτύπησε με γροθιά
στο μέτωπο κι εγώ ανταπέδωσα ρίχνοντάς
του μπουνιά στο σαγόνι για να αμυνθώ. Τό-
τε με είδε ο φίλος μου ο Πρεκ, ήρθε προς
το μέρος μου να με απεγκλωβίσει ρίχνον-
τάς του μια μπουνιά και σπρώχνοντάς τον,
γιατί εγώ ήμουν στο έδαφος. Κατάφερα τε-
λικά να τον σπρώξω με το πόδι μου και τον
έριξα κάτω. Ύστερα ήρθε ο Πρεκ, με σήκω-

σε, εν τω μεταξύ οι άλλοι δύο φίλοι μου, ο
Γκιούρι και ο Στέφανος, επέστρεψαν και
πήγαν προς το μέρος του Κ (42χρονος) για
να τον βοηθήσουν. Είδα τον Κ (42χρονος)
να ανασαίνει και δεν είχε αίματα». 

«Έμαθα ότι απεβίωσε και σοκαρίστηκα»
Στη συνέχεια ο 24χρονος περιέγραψε

στους αστυνομικούς τις στιγμές που επα-
κολουθήσαν αλλά και γιατί έφυγε από το
σημείο. Όσον αφορά τώρα τη σιδερογρο-
θιά ανέφερε ότι δεν χρησιμοποίησε και
δεν είχε τέτοιο αντικείμενο στην κατοχή
του κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.
«Τότε άρχισαν οι γύρω γύρω να φωνά-
ζουν να φύγουμε, πράγμα που κάναμε.
Έπειτα ο Πρεκ με πήγε με το αυτοκίνητό
του στο δικό μου και πήγα σπίτι μου. Το
απόγευμα έμαθα ότι ο Κ (42χρονος) απε-

βίωσε, σοκαρίστηκα, επικοινώνησα με
δικηγόρο και έπειτα παραδόθηκα στο
τμήμα της Ραφήνας. Δεν περίμενα ποτέ
ότι αυτός ο καβγάς θα έχει τέτοια κατάλη-
ξη, γιατί τα χτυπήματα που ανταλλάξαμε
δεν ήταν τόσο σοβαρά». 
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Την αναίρεση της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού
Εφετείου της Λαμίας, που αποφάσισε για δεύτερη φορά
την αποφυλάκιση του δολοφόνου του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου, Επαμεινώνδα Κορκονέα, ζή-
τησαν με το διάβημα-αίτηση που κατέθεσαν οι
δικηγόροι της οικογένειας του 15χρονου, Νί-
κος και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Την ίδια στιγμή, οι νομικοί σύμβουλοι της οικο-
γένειας του αδικοχαμένου παιδιού, που χαρακτη-
ρίζουν «νομικό πραξικόπημα» την απόφαση, ζήτησαν
τη διενέργεια ενδελεχούς πειθαρχικού και υπηρεσιακού
ελέγχου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε.

«Χρειάστηκαν σχεδόν τρία χρόνια για να αναιρεθεί η

σκανδαλώδης και προκλητική, νομικά δε έωλη και άκρως
προβληματική εκείνη απόφαση. Και οι μηχανισμοί που κι-

νητοποιήθηκαν χρειάστηκαν μόλις τρεις μήνες για
να ανατρέψουν την ομόφωνη απόφαση της Ολο-

μέλειας. Με την παρούσα ζητούμε να ασκήσετε
εκ νέου αναίρεση στην πραξικοπηματική πα-
ράκαμψη της απόφασης της Ολομέλειας, με
πρωτοφανείς μεθοδεύσεις και με το εύρημα να

ανατεθεί σε ενόρκους, οι οποίοι δεν είχαν καμία
γνώση της υπόθεσης και του αποδεικτικού υλικού

να επωμιστούν την ανατροπή της αποφάσεως, την οποία
εισαγγελέας και τακτικοί δικαστές δεν μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν επισήμως, πλην όμως εξασφάλισαν

τις συνθήκες και δρομολόγησαν όλες τις απαιτούμενες
διαδικασίες για να υλοποιηθεί», αναφέρουν μεταξύ άλλων
στο αίτημα που κατέθεσαν οι δικηγόροι της οικογένειας
του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Τέλος, ο Νίκος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρουν
στο αίτημά τους ότι είχαν προβλέψει την εξέλιξη της υπόθε-
σης. «Η εξέλιξη της νέας αποφυλάκισης Κορκονέα είχε
προβλεφθεί από πλευράς μας και είχαμε καταγγείλει ότι η
υπεράσπιση κόμπαζε ότι την έχει εξασφαλίσει. Εν προκει-
μένω προκύπτουν συνεπώς σοβαρότατες ενδείξεις όχι μόνο
νομικού πραξικοπήματος, αλλά και σειράς πειθαρχικών πα-
ραπτωμάτων και ποινικών αδικημάτων εκ μέρους δικαστι-
κών προσώπων…».

Οικογένεια Γρηγορόπουλου: Ζητά την αναίρεση αναγνώρισης του ελαφρυντικού σε Κορκονέα

Τι ανέφερε στην ανάκριση 
ο ένας από τους δύο
κατηγορούμενους για 
τη δολοφονία του 42χρονου
στη Ραφήνα: «Τα χτυπήματα
που ανταλλάξαμε δεν ήταν
τόσο σοβαρά. Τον είδα να
ανασαίνει και δεν είχε αίματα»

«Δεν περίμενα ο καβγάς
να έχει τέτοια κατάληξη»



Γ
ια τέσσερις μήνες οι αστυνομικοί
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής προσπαθούσαν
να ταυτοποιήσουν τα μέλη αδί-

στακτης συμμορίας Ρομά που εξαπατούσε
ηλικιωμένους, αφήνοντάς τους ακόμη και
χωρίς ένα ευρώ στον τραπεζικό τους λογα-
ριασμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα
στα θύματα της εγκληματικής ομάδας βρί-
σκεται και μια γυναίκα ηλικίας 91 ετών στο
Παλαιό Φάληρο, από την οποία πήραν τις
οικονομίες μιας ζωής (σ.σ.: περίπου 17.000
ευρώ) και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΕΛΑΣ έρ-
χεται αντιμέτωπη με δήθεν «λογιστές» και
δήθεν «εφοριακούς». Αυτήν τη φορά, όμως,
υπήρξε σύμπραξη… μετρ της συγκεκριμέ-
νης απάτης, για αυτό και τα κέρδη ξεπέρα-
σαν τις 300.000 ευρώ (σ.σ.: μετρητά και κο-
σμήματα) από 46 περιπτώσεις εξαπάτησης
πολιτών, 6 κλοπές και 3 ληστείες. Και όλα
αυτά μέσα σε διάστημα μόλις ενάμιση χρό-

νου, την ώρα που η εγκληματική δραστηριό-
τητα των συγκεκριμένων Ρομά ξεκίνησε
τουλάχιστον από το 2015. Οι αστυνομικοί
της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, ύστερα
από σχεδόν τέσσερις μήνες ερευνών, προ-
χώρησαν σε έξι συλλήψεις (σ.σ.: ανάμεσά
τους τα τρία αρχηγικά μέλη), ενώ έχουν
ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη δύο
άτομα, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικο-
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Τους έπιασαν οι κάμερες 
Η συμμορία των Ρομά είχε ιδιαίτερα

«στεγανά», καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι
ήταν συγγενείς ή φίλοι μεταξύ τους, ενώ
κανείς δεν εργαζόταν και προχωρούσαν σε
επίδειξη πλουτισμού όπως, για παράδειγ-

μα, κυκλοφορώντας με ΙΧ αυτοκίνητα
ακριβής γερμανικής φίρμας.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους,
προσέγγιζαν ηλικιωμένα άτομα (σ.σ.: κυ-
ρίως γυναίκες), στα οποία συστήνονταν
ψευδώς ως λογιστές ή εφοριακοί ή απε-
σταλμένοι στενών συγγενικών τους προ-
σώπων και με προφάσεις όπως η περαί-
ωση οικονομικών υποθέσεων, επιστροφής
ή αποζημίωσης χρηματικού ποσού από την
εφορία, τους έπειθαν να παραδώσουν χρη-
ματικά ποσά ή κοσμήματα, που παραλάμ-
βαναν από τράπεζες ή από τις οικίες τους.

Εάν γίνονταν αντιληπτοί από τα υποψή-
φια θύματά τους, δεν δίσταζαν να προβαί-
νουν σε λεκτικές απειλές και άσκηση βίας,
προκειμένου να αφαιρέσουν χρήματα και

κοσμήματα. Τη μεγαλύτερη ζημιά υπέστη
μια 71χρονη γυναίκα από το Ελληνικό, η
οποία θέλησε να αποπληρώσει μια υποτι-
θέμενη οφειλή της τάξεως των 1.500 ευρώ
του γαμπρού της και τελικά οι κακοποιοί
της άρπαξαν 40.000 ευρώ σε χρήματα και
κοσμήματα. Μια άλλη ηλικιωμένη στο
Παγκράτι τούς πήγε στην τράπεζα και τους
παρέδωσε 7.000 ευρώ, για να πάρει δήθεν
επιστροφή φόρου συγγενικό της πρόσω-
πο. Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της
υπόθεσης έπεσε το υλικό από κάμερες
ασφαλείας, καθώς για πρώτη φορά οι
αστυνομικοί μπόρεσαν να δουν τα πρόσω-
πα των δραστών, να τους ταυτοποιήσουν
και να τους συλλάβουν. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Πώς δρούσε η συμμορία που
εξαπάτησε 46 πολίτες αδειάζοντας
τους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς - Τέσσερις μήνες
προσπαθούσε να ταυτοποιήσει 
τους 6 συλληφθέντες η ΕΛΑΣ,
αναζητούνται δύο ακόμη άτομα 

Στις φυλακές Κορυδαλλού βρέθηκε χθες το πρωί κλιμάκιο
του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να επιδώσει
την κλήση στη Ρούλα Πισπιρίγκου, με την οποία της γνωστο-
ποιήθηκε ότι καλείται να δώσει ανωμοτί κατάθεση για τους
θανάτους και των δύο ακόμη παιδιών της, που βάσει του πο-
ρίσματος των ιατροδικαστών έφυγαν από τη ζωή από ανθρώ-
πινο χέρι. 

Οι δύο αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έφτα-
σαν γύρω στις 11.00 το πρωί της Πέμπτης στο σωφρονιστικό
κατάστημα. Πήγαν στο κελί της 33χρονης που κατηγορείται
για τη δολοφονία με τη χορήγηση υπερβολικής δόσης κετα-
μίνης της μεγαλύτερης κόρης της, της Τζωρτζίνας, και την
ενημέρωσαν για όλες τις εξελίξεις.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έκανε χρήση του δικαιώματος να
ζητήσει προθεσμία και όπως ήταν αναμενόμενο, την έλα-
βε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί τής ανέφε-
ραν ότι έχει διορία να ολοκληρώσει την κατάθεσή της έως
τις 8 Ιουλίου. 

Η 33χρονη αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα έγγραφων
εξηγήσεων, το οποίο θα συνταχθεί από τον μοναδικό πλέον
δικηγόρο της, τον κ. Όθωνα Παπαδόπουλο. Ωστόσο το χρονι-
κό περιθώριο που της ανακοινώθηκε αρχικά μπορεί να πα-
ραταθεί έως και τις 15 ημέρες. Πληροφορίες της «Political»
αναφέρουν ότι ο νομικός εκπρόσωπος της Ρούλας Πισπιρίγ-
κου θα κάνει χρήση και της περαιτέρω παράτασης και θα πα-
ραδώσει τις έγγραφες εξηγήσεις στις 11 με 12 Ιουλίου. 

Όπως και να έχει, πάντως, οι διαδικασίες τρέχουν με γρή-
γορους ρυθμούς, με κύκλους των αστυνομικών και δικαστι-
κών Αρχών να αναφέρουν ότι και ο δεύτερος κύκλος των
ερευνών για τους θανάτους των δύο άλλων παιδιών της οικο-
γένειας θα έχει κλείσει έως το τέλος Ιουλίου. 

Πισπιρίγκου: Πήρε προθεσμία για να καταθέσει ως ύποπτη για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας 

Ρομά «λογιστές 
και εφοριακοί»
βούτηξαν 300.000 
από ηλικιωμένους



Νότιο Αιγαίο - Κτηματολόγιο

Παράταση ανάρτησης σε τέσσερις ΠΕ
Οι κάτοχοι ακίνητης

ιδιοκτησίας σε περιοχές
των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Ρόδου, Κω, Καλύ-
μνου και Καρπάθου έχουν
παράταση ανάρτησης των
κτηματολογικών στοιχεί-
ων μέχρι τις 29 Αυγούστου
2022, σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση της Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι ιδιοκτησίας στις παρα-
πάνω ΠΕ μπορούν να ελέγξουν:

• Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτη-
ματολογικός Πίνακας)

• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)
Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να

προβούν σε άλλη ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα
στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης, για πρώτη φορά
ψηφιακά-ηλεκτρονικά, μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της
παράτασης, στο www.ktimatologio.gr ή με προσωπική παρουσία στο
Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

ΣΜΑ/ΣΜΑΥ στον Δήμο Καμένων Βούρλων
Την «Κατασκευή ΣΜΑ/ΣΜΑΥ στον Δήμο Καμένων Βούρλων της ΠΕ

Φθιώτιδας» με ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Με-
ταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγκε-
κριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος - Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων», απο-
φάσισε η Περιφερειακή Αρχή Στερεάς Ελλάδας.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.447.192 ευρώ και εξασφα-
λισμένη χρηματοδότηση1.292.896 ευρώ. «Εξασφαλίσαμε χρηματοδό-
τηση 1,3 εκατ. ευρώ, από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη δημιουργία σταθμών
μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στον Δήμο
Καμένων Βούρλων», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φά-
νης Σπανός και επισήμανε: «Στηρίζουμε έτσι τον Δήμο Καμένων Βούρ-
λων και όλους τους δήμους της περιφέρειάς μας για την ορθή διαχεί-
ριση των απορριμμάτων με ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρότυπο».

Άνοιξε το πρώτο Κέντρο Ημέρας
και Υπνωτήριο για άστεγα τοξικοε-
ξαρτημένα άτομα στον δήμο της
πρωτεύουσας, αρχικής δυναμικότη-
τας 90 ατόμων. «Οι εξαρτημένοι συμ-
πολίτες μας έχουν ανάγκη από έναν
χώρο στον οποίο θα μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν και από πλευράς προ-
σωπικής υγιεινής και παράλληλα στο
υπνωτήριο θα διανυκτερεύουν με
ασφάλεια», τόνισε η υφυπουργός
Υγείας Ζωή Ράπτη. Σημειώνεται πως
η δομή δημιουργήθηκε από τον ΟΚΑ-
ΝΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθη-
ναίων και με χρηματοδότηση από το

ΠΕΠ Αττικής, και θα προσφέρει, με-
ταξύ άλλων, υπηρεσίες σίτισης,
υγειονομικής και ψυχολογικής
φροντίδας. Ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε ότι
«στόχος παραμένει κανείς συμπολί-
της μας που είναι σήμερα στους δρό-
μους, στα πεζοδρόμια, να μην έχει
μια στέγη, να μην έχει την αναγκαία
θαλπωρή, στήριξη και φροντίδα»,
ενώ πρόσθεσε ότι «το να κουνάμε το
δάχτυλο δεν αρκεί, πρέπει να δίνου-
με και το χέρι. Η Αθήνα αποκτά δο-
μές. Δομές με αξιοπρέπεια, με σε-
βασμό στον άνθρωπο».

Πελοπόννησος

Παραχώρηση ακινήτων
στους Δήμους
Καλαμάτας και Μεσσήνης

Στην κατά χρήση παραχώρηση στους Δήμους
Καλαμάτας και Μεσσήνης δύο οικοπέδων,
58.084 τμ στην Μπιρμπίτα και 63.858 τμ στη
Μακαρία, προβαίνει η Περιφερειακή Αρχή Πε-
λοποννήσου, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο
προς τους οικείους δημάρχους Θανάση Βασι-
λόπουλο και Γιώργο Αθανασόπουλο. Τα επίμα-
χα οικόπεδα αποκτήθηκαν με απόφαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας το 2001,
με πιστώσεις των ΚΑΠ, προκειμένου σε αυτά
να εγκατασταθούν-στεγαστούν Ρομά. Ο περι-
φερειάρχης Παναγιώτης Νίκας εξηγεί πως «εκ
νόμου, η περιφέρεια δεν έχει πλέον αρμοδιό-
τητα υποστήριξης των Ρομά. Η αρμοδιότητα
αυτή έχει περάσει στους δήμους». Προς τούτο,
ο περιφερειάρχης καλεί τους δημάρχους Κα-
λαμάτας και Μεσσήνης «να πάρουν τα 60
στρέμματα ο καθένας και να ασκήσουν την αρ-
μοδιότητά τους. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, οι
εκτάσεις αυτές θα επιστραφούν και πάλι από
την περιφέρεια στην Πολιτεία». 

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

«Καμπανάκι» για 
τα κρούσματα Covid -
Σύσκεψη με τους
ξενοδόχους

Τηλεδιάσκεψη με τις Ενώσεις Ξενοδό-
χων και Καταλυμάτων των τεσσάρων νη-
σιών του Ιονίου, προκειμένου να αποφασι-
στεί μια κοινή γραμμή αντιμετώπισης του
νέου κύματος της πανδημίας, οργάνωσε η
Περιφερειακή Αρχή. Ενδεικτικά, το τελευ-
ταίο δεκαήμερο ο ΕΟΔΥ έχει ανακοινώσει
συνολικά 2.475 θετικά τεστ. Στην τηλεδιά-
σκεψη συμμετείχαν η περιφερειάρχης
Ρόδη Κράτσα, η αντιπεριφερειάρχης Δη-
μόσιας Υγείας Μελίτα Ανδριώτη και ο αντι-
περιφερειάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος
Αλεξάκης, «προκειμένου να αποφασιστεί
μια κοινή γραμμή αντιμετώπισης του ζη-
τήματος», με δεδομένο το μεγάλο ρεύμα
τουριστικών ροών που αναμένεται στα νη-
σιά του Ιονίου.

Συζητήθηκε η επαναλειτουργία «ξενο-
δοχείου καραντίνας», όπως και τα δύο
προηγούμενα χρόνια, με διαμονή που θα
πληρώνεται από τους νοσούντες, εφόσον
φυσικά η κατάστασή τους δεν είναι τόσο
σοβαρή ώστε να χρειαστούν νοσηλεία.
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Αθήνα - ΟΚΑΝΑ

«Κέντρο ημέρας και υπνωτήριο» για τοξικοεξαρτημένα άτομα



Ξ
εκίνησαν οι εκτεταμένες εργασίες
αποκατάστασης και συντήρησης
του οδοστρώματος σε κεντρικούς

οδικούς άξονες του Πειραιά που πραγμα-
τοποιούνται από την Περιφέρεια Αττικής.
Οι παρεμβάσεις γίνονται στο πλαίσιο του
έργου για τη συντήρηση του οδικού δι-
κτύου της περιοχής του Πειραιά και είναι
προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ. 

Αντικείμενο του έργου είναι η συστημα-
τική τμηματική και εκτεταμένη συντήρηση
της επιφάνειας κυκλοφορίας του οδικού
δικτύου στον Πειραιά, αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα
στις οδούς Κόνωνος, Ομήρου Σκυλίτση,
Αλιπέδου, Μικράς Ασίας, λεωφόρος Αθη-
νών-Πειραιώς από Πειραιώς έως Αθηνών,
λεωφόρος Αθηνών-Πειραιώς από Αθη-
νών-Πειραιώς έως Κόνωνος και τμήμα της
λεωφόρου Ποσειδώνος. Στόχος των εργα-
σιών είναι να αναβαθμιστούν το επίπεδο
εξυπηρέτησης και η ασφάλεια των οδικών
αξόνων, καθώς θα εκτελεστούν εργασίες

συντήρησης και βελτίωσης του οδοστρώ-
ματος συνολικής επιφάνειας 50.000 τμ,
συντήρησης και βελτίωσης διαγράμμισης
και της σήμανσης καθώς και τροποποί-
ησης της στάθμης των φρεατίων επίσκε-
ψης και υδροσυλλογής. Όπως επισημαίνει
ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης: «Στο πλαίσιο της υλοποίησης του
στρατηγικού σχεδιασμού για την ενίσχυση
της οδικής ασφάλειας στην Αττική, ξεκινά-
με τις εργασίες βελτίωσης των οδοστρω-
μάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του
Πειραιά μας, του μεγαλύτερου λιμανιού
της χώρας. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας,
συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ένα ασφα-
λές, σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δί-
κτυο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αντάξιο
της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας».
Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
τον Σεπτέμβριο και θα πραγματοποιούνται
τις νυχτερινές ώρες, έτσι ώστε να προκλη-
θεί όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση στην
κυκλοφορία.

Τεράστια αθλητική
τοιχογραφία

Η μεγαλύτερη τοιχογραφία που
υλοποιήθηκε ποτέ από τον Δήμο Αθη-
ναίων κοσμεί πλέον έναν τοίχο επιφά-
νειας 1.100 τμ έξω από τις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Γυ-
μναστικού Συλλόγου, στην καρδιά της
Αθήνας. Η Δημοτική Αρχή, αξιοποιών-
τας έναν ιστορικό χώρο, αυτόν του αρχαιότερου αθλητικού συλλόγου της χώρας, υλοποί-
ησε με τη συμβολή οκτώ ταλαντούχων street artists ένα εντυπωσιακό, τόσο σε μέγεθος
όσο και σε αισθητική, έργο το οποίο είναι εμπνευσμένο από τα αθλητικά ιδεώδη. Όπως
επισήμανε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης: «Συνεχίζουμε με συνέπεια να στηρίζουμε
τη δημόσια τέχνη και τους καλλιτέχνες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα τόσο να εκφραστούν
οι ίδιοι όσο και να δημιουργήσουν έργα που σηματοδοτούν τις περιοχές στις οποίες υλο-
ποιούνται, εξωραΐζοντας τον δημόσιο χώρο».

Λύση για 
το Μουσικό Σχολείο
στον Πειραιά 

Θέμα χρόνου είναι πλέον η επέκτα-
ση του κτιρίου του Μουσικού Γυ-
μνασίου-Λυκείου Πειραιά, καθώς
αποφασίστηκε η ένταξη του έργου
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», όπως διαβεβαίωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας τον δήμαρχο Πει-
ραιά Γιάννη Μώραλη στη συνάντη-
ση που είχαν. Όπως συμφωνήθηκε,
η κατάρτιση της μελέτης του έργου
θα γίνει από τον Δήμο Πειραιά, ενώ
η χρηματοδότηση θα φτάσει τα
2.076.612,81 ευρώ και αφορά ένα
νέο κτίριο, συνολικής εκμεταλλεύ-
σιμης δόμησης 488,13 τμ, το οποίο
θα ανεγερθεί σε οικόπεδο όμορο
του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου
Πειραιά, στην οδό Παύλου Μελά 6.
Σύμφωνα με τον κ. Μώραλη: «Λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι στον Δήμο
Πειραιά και τους όμορους δήμους
είναι το μοναδικό μουσικό σχολείο,
θα προσφέρει λύση στις αυξημένες
απαιτήσεις νέων εγγραφών, που
σήμερα απορρίπτονται λόγω έλλει-
ψης χώρων».

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βορειοδυτικά της Αθήνας, ο
πρώην δήμαρχος, που μέχρι
πριν από μερικές μέρες διαβε-
βαίωνε ότι θα είναι και πάλι
υποψήφιος, τελικά… ανακοί-
νωσε ότι αποσύρεται; Το εντυ-
πωσιακό είναι ότι, ενώ κυκλο-
φορούσαν έντονες φήμες για
την απόσυρσή του, εκείνος
έβγαινε και τις διέψευδε με με-
γάλη θέρμη, αλλά μόλις έφτασε
η ώρα των διαδικασιών, δήλωσε
«παρών» στις εκλογές αλλά από
το παρασκήνιο… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Παρελθόν 
οι πλημμύρες 
Οργανωμένα και μεθοδικά, η Δημοτι-
κή Αρχή της Γλυφάδας έθεσε σε
εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
παρέμβασης για την Τερψιθέα ολο-
κληρώνοντας με τη σειρά αντιπλημ-
μυρικά έργα, αγωγούς φυσικού αερί-
ου, δίκτυο οπτικών ινών και ασφαλτό-
στρωση. Έτσι, έδωσε λύση στο πρό-
βλημα που εκκρεμούσε επί δεκαε-
τίες, αναπτύσσοντας όλες τις υποδο-
μές για μια πόλη σύγχρονη και λει-
τουργική. Όπως τονίζει ο δήμαρχος
Γιώργος Παπανικολάου: «Οι… συνή-
θεις ύποπτοι δρόμοι δεν θα πλημμυρί-
ζουν πια. Το όραμα έγινε πράξη. Η
Τερψιθέα περνάει στη νέα εποχή
απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελ-
θόντος. Οργανωμένα, μεθοδικά, μελε-
τημένα: Έτσι προσπαθούμε να υλοποι-
ούμε όλα τα έργα στην πόλη μας».

Σε λειτουργία η
εφαρμογή Novoville

Τη δυνατότητα να γίνουν οι πολίτες
μέρος της προσπάθειας που καταβάλ-
λουν οι δημοτικές υπηρεσίες για τη
βελτίωση της καθημερινότητας και
της ποιότητας ζωής δίνει ο Δήμος Ελ-
ληνικού-Αργυρούπολης, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινω-
νίας, καταγραφής και παρακολούθη-
σης αιτημάτων καθημερινότητας δη-
μοτών και διάδρασης δήμου-δημότη.
Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά τη λειτουργία
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Novo-
ville που προσφέρει στους πολίτες τη
δυνατότητα αποστολής αιτημάτων,
μέσω δωρεάν εφαρμογής για κινητά
τηλέφωνα, για τη διευθέτηση ζητημά-
των που αφορούν τη λειτουργία της
πόλης. Η αποστολή αιτημάτων είναι
δυνατή μέσω της δωρεάν εφαρμογής
Novoville για «έξυπνες» κινητές συ-
σκευές, στη συνέχεια το αίτημα παρα-
λαμβάνεται από την αρμόδια υπηρε-
σία του δήμου, ενώ ο δημότης λαμβά-
νει ζωντανή ενημέρωση στο κινητό
του τηλέφωνο για την πορεία επίλυ-
σης του αιτήματος, μέχρι την οριστική
του διευθέτηση. 
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Εκσυγχρονίζεται το οδικό 
δίκτυο στον Πειραιά



Επεισοδιακό ήταν το ξημέρωμα
στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης,
καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επι-
τέθηκε με πέτρες και φωτοβολίδες
κατά διμοιρίας των ΜΑΤ που είχε εγ-
κατασταθεί στην πλατεία Καλλιθέας.
Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης,
ειδοποιήθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης από κατοίκους
της περιοχής ότι ομάδα νεαρών πραγματοποιούσε πάρτι
στην πλατεία Καλλιθέας. Στο σημείο εγκαταστάθηκε
ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να εμποδίσει
τη διεξαγωγή του πάρτι. Οι νεαροί είπαν στους αστυνομι-

κούς ότι μετά τις 11 θα διέκοπταν την
αναπαραγωγή μουσικής. 

Ωστόσο, λίγο μετά τη 1 τα ξημερώ-
ματα ομάδα αντιεξουσιαστών που με-
τέσχε στο πάρτι της πλατείας επιτέθη-
κε κατά των αστυνομικών δυνάμεων
εκτοξεύοντας πέτρες και φωτοβολί-

δες. Οι αστυνομικοί τούς απώθησαν χρησιμοποιώντας χει-
ροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Κάποιοι από
τους δράστες της επίθεσης έβαλαν φωτιά σε κάδο απορ-
ριμμάτων. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν φθορές σε ΙΧ,
ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι προσαγωγές.

Για το Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμά-
ζει βαλίτσες ο Θόδωρος Καράογλου, μιας και αύριο θα
συμμετάσχει στις εργασίες της ετήσιας Συνόδου της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ ως επικεφα-
λής. Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Περιφέρεια της Θεσσα-

λονίκης θα παραμείνει εκεί για μία εβδομάδα, ενώ είναι
η πρώτη φορά ύστερα από δύο χρόνια, λόγω της πανδη-
μίας, που οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευ-
σης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργα-
σία στην Ευρώπη θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης.

Στην Αγγλία ο Θόδωρος Καράογλου για εργασίες του ΟΑΣΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τους πληγέντες
παραγωγούς είδε
ο Χατζηβασιλείου

Στα χωράφια των Δήμων Αμφίπο-
λης και Νέας Ζίχνης βρέθηκε ο βου-
λευτής Σερρών της Νέας Δημοκρα-
τίας Τάσος Χατζηβασιλείου, ανταπο-
κρινόμενος άμεσα στην πρόσκληση
ομάδας παραγωγών της περιοχής. Ο
κ. Χατζηβασιλείου επισκέφθηκε
την Παλαιοκώμη για να δει από κον-
τά το μέγεθος της καταστροφής που
προκάλεσαν η χαλαζόπτωση και οι
ισχυροί άνεμοι των προηγούμενων
ημερών στις καλλιέργειες της πε-
ριοχής που σύμφωνα με τα ως τώρα
δεδομένα θα επηρεαστούν όχι μόνο
για τη φετινή αλλά και για την επό-
μενη χρονιά. Πρόκειται για καλ-
λιέργειες, στην πλειοψηφία τους
αποτελούν την αποκλειστική επαγ-
γελματική δραστηριότητα των αγρο-
τών στα χωριά των Δήμων Αμφίπο-
λης και Νέας Ζίχνης.

Έκανε λόγο για 
ελλείψεις στο ΣΜΑ 
ο Τζακόπουλος   

Τον χώρο του ΣΜΑ και το μηχανο-
στάσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης
επισκέφτηκε ο ανεξάρτητος δημοτι-
κός σύμβουλος Σάκης Τζακόπουλος,
όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει
από κοντά τα προβλήματα και τις
ανησυχίες των εργαζομένων στην
υπηρεσία της καθαριότητας. «Δυ-
στυχώς είδαμε πάλι εργαζόμενους
με τα πολιτικά τους ρούχα, αφού ο
δήμος δεν τους παρέχει μέσα ατομι-
κής προστασίας και διαπιστώσαμε
μεγάλες ελλείψεις σε οχήματα και
εξοπλισμό λόγω της κακής συντήρη-
σης», είπε ο κ. Τζακόπουλος, δε-
σμευόμενος να βοηθήσει στην επί-
λυση των προβλημάτων. Μάλιστα, οι
πληροφορίες λένε ότι άκουσε και το
παράπονο ότι δεν έχει… πατήσει το
πόδι του στους συγκεκριμένους χώ-
ρους εργασίας ο δήμαρχος.

Ευχές της Νέστορα
στον Π. Μαρινάκη
και αναδημοσίευση 

Χρόνια πολλά και δημιουργικά
ευχήθηκε μέσω Instagram μαζί με
μια φωτογραφία η δικηγόρος
Αφροδίτη Νέστορα στον γραμμα-
τέα της Πολιτικής Επιτροπής της
ΝΔ Παύλο Μαρινάκη για την ονο-
μαστική του εορτή, ο οποίος μάλι-
στα την αναδημοσίευσε στον προ-
σωπικό του λογαριασμό. Αξίζει να
σημειώσουμε πως το όνομα της
Αφροδίτης Νέστορα έχει ακουστεί
για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλο-
νίκης.

Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν στα ΜΑΤ 
και έκαναν την Άνω Πόλη… άνω κάτω

Ο Ζέρβας υποβλήθηκε σε
επέμβαση διαφράγματος

Σε επιτυχή επέμβαση στο ρινικό διάφραγμα
υποβλήθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας. Εξαιτίας αυτού απουσίασε για
ένα 24ωρο από τα καθήκοντά του, ωστόσο μετά
την επέμβαση είχε διαρκή επικοινωνία με το
γραφείο του, προκειμένου να μάθει πώς «τρέ-
χουν» τα πράγματα στον δήμο.  

Ο… καλός στρατιώτης
Άγγελος Χαριστέας

Στρατιώτης από οποιαδήποτε θέση τού
ζητηθεί να βοηθήσει τη χώρα δηλώνει ο Άγ-
γελος Χαριστέας, ερωτηθείς εάν θα είναι
υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές
εκλογές. Ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής
Διακυβέρνησης αναφέρει πως τον χαρο-
ποιεί το γεγονός ότι ακούγεται το όνομά του
μεταξύ των υποψηφίων και πως ο κόσμος
αντιλαμβάνεται ότι τα καταφέρνει και εκτός
γηπέδων.

Αναβαθμίζεται ιεραρχικά
ο Γιάννης Παπαγεωργίου  

Αναβαθμισμένο ρόλο μέσα στον κομματικό
μηχανισμό της ΝΔ θα έχει ο οικονομολόγος
Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο συντονιστής του Μη-
τρώου Στελεχών Α’ Θεσσαλονίκης και αν. πρό-
εδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεν-
τρικής Μακεδονίας έχει ήδη αναλάβει θέση στα
γραφεία, ενώ η αναβάθμισή του στην κομματική
ιεραρχία πιστοποιήθηκε και διά στόματος γενι-
κού διευθυντή Γιάννη Μπρατάκου στην πρόσφα-
τη συνεδρίαση της ΝΔ Θεσσαλονίκης, καθώς σε
εκείνον παρέπεμψε οποιοδήποτε τοπικό στέλε-
χος προς ενημέρωση. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης
Παπαγεωργίου υπήρξε μεταξύ άλλων και συντο-
νιστής Γραμματείας Ελλήνων της Διασποράς της
Νέας Δημοκρατίας.

Γκλαβίνας ο… Σαλονικιός
Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις τον Θανάση

Γκλαβίνα, στη Θεσσαλονίκη είναι σε εκδηλώ-
σεις. Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έρχεται κάθε Πέμ-
πτη απόγευμα στην πόλη μας και αναχωρεί κά-
θε Δευτέρα για Αθήνα, μιας και πρέπει να
«τρέξει» την υποψηφιότητα στη Β’ Περιφέρεια
της Θεσσαλονίκης. 
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η διαδικασία επανεξέτασης
των αιτήσεων χορήγησης της
επιστρεπτέας προκαταβολής
σε επιχειρήσεις που επλήγη-

σαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορονοϊού προ-
βλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η δια-
δικασία απάντησης στα αιτήματα επανε-
ξέτασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως
τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Το ΥΠΟΙΚ
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομι-
κών προβαίνει στην επανεξέταση των
αιτήσεων χορήγησης που έχουν απορ-
ριφθεί αποκλειστικά βάσει των δηλω-
θέντων από τις επιχειρήσεις στοιχεί-
ων, βάσει των στοιχείων που της απο-
στέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ
μαζί με το οικείο αίτημα το οποίο αφο-
ρούν, καθώς και με βάση τα στοιχεία
που περιέχονται στις βάσεις δεδομέ-
νων της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που από την ανωτέρω
επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα
του σχετικού αιτήματος, το τελευταίο
αποστέλλεται από τη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργεί-
ου Οικονομικών στη Γενική Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑ-
ΔΕ για επανεξέταση.

Η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτο-
ματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσε-
ων λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά
τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχεί-
ρηση στη φορολογική διοίκηση, με την
επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφά-
σεις αυτές περί πραγματοποίησης δια-

σταυρώσεων και διενέργειας φορολογι-
κού ελέγχου.

Ο επανέλεγχος
Εάν από τον ως άνω αυτοματοποι-

ημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρη-
ση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυ-
σης, δημιουργείται από τη Γενική Διεύ-
θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
συγκεντρωτική και αναλυτική κατάστα-
ση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το
δικαιούμενο ποσό, ενώ η ενίσχυση κα-
ταβάλλεται από τη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουρ-
γείου Οικονομικών.

Για την επανεξέταση της αίτησης χο-
ρήγησης, η ΑΑΔΕ ή η Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργεί-
ου Οικονομικών δύναται να αιτείται από
τις επιχειρήσεις την παροχή στοιχείων
που δεν συμπληρώθηκαν κατά την υπο-

βολή της αίτησης χορήγησης, λόγω του
ότι αυτό δεν ήταν δυνατό ηλεκτρονικά, ή
πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται
για την αξιολόγηση του αιτήματος επα-
νεξέτασης. Το σύνολο των στοιχείων αυ-
τών θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της
αίτησης χορήγησης και για τα πρόσθετα
στοιχεία πρέπει να φέρουν την έγκριση
του λογιστή/φοροτεχνικού της επιχείρη-
σης, εφόσον αφορούν οικονομικά δεδο-
μένα για την υποβολή των οποίων στις
αρμόδιες υπηρεσίες φέρει σχετική ευ-
θύνη ο λογιστής/φοροτέχνης.

Η πλατφόρμα
Για την τεκμηρίωση της έγκρισης

υποβάλλεται, ως αποδεικτικό στοιχείο,
σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η υποβολή
των στοιχείων δύναται να πραγματοποι-
είται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας «myBusinessSupport».

Ειδικά για τα αιτήματα επανεξέτασης
που η ημερομηνία αναγνώρισης του έννο-
μου δικαιώματος χορήγησης της ενίσχυ-
σης με βάση το εφαρμοστέο εθνικό νομικό
πλαίσιο είναι μετά την 30ή Ιουνίου 2022, η
καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιεί-
ται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους όρους
του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 για
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονι-
σμός de minimis) και βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, η
διαδικασία απάντησης στα αιτήματα επα-
νεξέτασης και θα ολοκληρωθεί έως τις
28/2/2023.

Αναθεωρούνται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής οι κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών
που λαμβάνουν καταναλωτικά δάνεια, καθώς το υφιστά-
μενο θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει από το 2008 και
κρίνεται παρωχημένο. Η οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμ-
βάσεις καταναλωτικής πίστης είχε εισαγάγει ένα εναρ-
μονισμένο πλαίσιο της ΕΕ για την καταναλωτική πίστη και
παρείχε κανόνες -όχι πάντα σαφείς- για την πρόσβαση
των Ευρωπαίων καταναλωτών σε πιστώσεις. 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τους ισχύον-
τες κανόνες της ΕΕ για την καταναλωτική πίστη με σκοπό:
� Να βελτιώσει τους κανόνες για την αξιολόγηση της

πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών, δηλαδή
της ικανότητάς τους να αποπληρώνουν το δάνειο με
βιώσιμο τρόπο.
� Να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα
και αναλογικά δεδομένα και να αποτρέπουν την υπερ-
χρέωση.
� Να μειώσει το κόστος της πίστωσης για τους κατα-
ναλωτές.
� Να συμπεριλάβουν δάνεια με υψηλό ρίσκο που επί του
παρόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανο-
νισμού της ΕΕ, όπως δάνεια κάτω των 200 ευρώ.
� Να προσαρμόσει τις απαιτήσεις πληροφοριών για να

βεβαιωθεί ότι καλύπτουν ψηφιακές συσκευές.
� Να καταστήσει πιο σαφείς τις πληροφορίες που σχετί-
ζονται με τις πιστωτικές προσφορές και να αποφύγει την
υπερφόρτωση των καταναλωτών με πληροφορίες.
� Να αντιμετωπίσει πρακτικές marketing που εκμεταλ-
λεύονται τους καταναλωτές.
� Να στηρίξει τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οι-
κονομικές δυσκολίες με μέτρα ανοχής και υπηρεσίες
παροχής συμβουλών για χρέη.
� Να εισαγάγει απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις, ώστε να
θέσουν τις ανάγκες των καταναλωτών σε προτεραιότητα
και να ενεργούν με ηθικό τρόπο.

Η διαδικασία απάντησης
στα αιτήματα επανεξέτασης
ολοκληρώνεται 
έως τις 28/2/2023

Έρχονται αλλαγές στα καταναλωτικά - Αναθεωρούνται οι κανόνες προστασίας δανειοληπτών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Πώς θα επανεξεταστούν 
οι απορριφθείσες αιτήσεις



Ε
πτά ισχυρά «χαρτιά» επι-
στρατεύει η κυβέρνηση, προ-
κειμένου να επιταχύνει τη
διαδικασία της «πράσινης»

μετάβασης. Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας περιέγραψε χθες,
στο συνέδριο Green Deal του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον οδικό
χάρτη και τα εργαλεία για την επίτευξη
των στόχων στο μείζον ζήτημα της βιώ-
σιμης ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η Ελλά-
δα διαθέτει αδιαμφισβήτητα τη δυνα-
τότητα να αναδειχθεί μέσα από τη νέα
δυναμική που διαμορφώνεται στον
διεθνή επιχειρηματικό και επενδυτι-
κό χάρτη». 

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης
προβλέπει τα εξής:

1. Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0». Θα
υλοποιηθεί παράλληλα με την Ατζέν-
τα 2030 του ΟΗΕ, στοχεύοντας στην
ανάδειξη ενός νέου προτύπου για τη
χώρα, μέσω της «πράσινης» οικονο-
μίας, της καινοτομίας, του ψηφιακού
μετασχηματισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης. Το 37% των δαπανών
του σχεδίου αφορά δαπάνες για το
κλίμα και το 20% θα διατεθεί για την
ψηφιακή μετάβαση των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. 

2. Φορολογία. Πρόσφατα χορηγή-
θηκε κίνητρο αυξημένης έκπτωσης
κατά 100% στις δαπάνες των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων που αφορούν

την «πράσινη» οικονομία, ενέργεια
και ψηφιοποίηση, ενώ θα προωθη-
θούν και άλλες τέτοιες δράσεις. 

3. Βιώσιμη χρηματοδότηση. Σε συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανα-
συγκρότησης και Ανάπτυξης, προ-
ωθείται η αναβάθμιση της ελληνικής
κεφαλαιαγοράς μέσα και από την ενί-
σχυση των τομέων «βιώσιμης χρημα-
τοδότησης» και Fintech, ενώ δρομο-
λογούνται έργα τεχνικής βοήθειας
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

4. Ομάδα εργασίας για τη βιώσιμη
χρηματοδότηση και την «πράσινη»
οικονομική βάση. Το υπουργείο Οι-
κονομικών έχει συστήσει ομάδα ερ-
γασίας στην οποία συμμετέχουν η
Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, η Ελληνική Ένωση
Τραπεζών καθώς και έγκριτοι πανε-
πιστημιακοί και εμπειρογνώμονες
του ιδιωτικού τομέα. 

5. Διαφάνεια και βιωσιμότητα στην
εταιρική διακυβέρνηση. Ισχύουν από
το 2020 η ενίσχυση και ο εκσυγχρονι-
σμός της εταιρικής διακυβέρνησης
των ανωνύμων εταιρειών.

6. «Πράσινος» προϋπολογισμός.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
συνεργάζεται με τον Οργανισμό Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης για τη σταδιακή υιοθέτηση του
«πράσινου» προϋπολογισμού.

7. Έκδοση «πράσινου» ομολόγου
εντός του 2022.

Ο υπουργός Οικονομικών επεσή-
μανε ότι για την επίτευξη βιώσιμης,
διατηρήσιμης και αειφόρου ανάπτυ-
ξης απαιτείται τόλμη και διορατικότη-
τα, προσθέτοντας ότι, με πυξίδα την
εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών,
διαμορφώνεται ένα νέο παραγωγικό
και αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο
θα είναι κοινωνικά δίκαιο, σύγχρονο,
εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και φιλι-
κό προς τις επενδύσεις και με σεβα-
σμό στο περιβάλλον. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Γιάννης Στουρνάρας:
Ο τουρισμός… 
μαξιλάρι ασφαλείας 
της οικονομίας μας

Αισιόδοξος για την πορεία της οικο-
νομίας δήλωσε ο διοικητής της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας,
μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς
συντάκτες, τονίζοντας ότι μαξιλάρι
ασφαλείας είναι ο τουρισμός, εκτι-
μώντας πως τα έσοδα από αυτόν θα ξε-
περάσουν εκείνα του ’19.

«Οι προσδοκίες είναι για ρυθμό ανά-
πτυξης 3% με 4% μέσα στην τριετία, 3,2%
για φέτος. Στο καλό σενάριο που θα τε-
λειώσει ο πόλεμος θα υπάρξει μεγάλο
μπουμ στις οικονομίες», είπε ο διοικη-
τής, προσθέτοντας ωστόσο ότι το κακό
σενάριο είναι ότι, αν συνεχιστούν ο πό-
λεμος και το εμπάργκο στο φυσικό αέ-
ριο, θα πέσει ο ρυθμός ανάπτυξης, αλλά
δεν θα υπάρξει ύφεση.

Με αφορμή την παράδοση της Έκθε-
σης της Νομισματικής Πολιτικής της
Τραπέζης της Ελλάδος, ο
διοικητής εκτίμησε
πως οι κεντρικές
τράπεζες θα μπορέ-
σουν να αντιμετωπί-
σουν τον πληθωρι-
σμό, ο οποίος κατά τον
κ Στουρνάρα θα επανέλ-
θει σε κανονικά επίπεδα. «Δεν θεωρού-
με ότι θα μπούμε στις πληθωριστικές
πιέσεις της δεκαετίας του ’70», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν είναι θωρακισμένη η
πορεία της οικονομίας απάντησε: «Είμα-
στε αρκετά εξασφαλισμένοι, αλλά ποτέ
δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος».

Την ίδια ώρα μιλώντας στη Βουλή
για την τροπολογία που αφορά
το Fuel Pass, ο υπουργός Οικονομι-
κών σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις της
κυβέρνησης για τη στήριξη της κοι-
νωνίας ανέρχονται στα 8,5 δισ. ενώ
άνοιξε παράθυρο για τη λήψη νέων
μέτρων στήριξης. 

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον διοι-
κητή της ΤτΕ, εκτίμησε ότι η θετική πο-
ρεία της οικονομίας και του τουρισμού
θα δημιουργήσει πρόσθετο δημοσιο-
νομικό χώρο.

Σημείωσε, πάντως, πως «τα όποια
μέτρα εισοδηματικής στήριξης θα
πρέπει να είναι προσωρινά και στο-
χευμένα, προκειμένου να μη διατα-
ραχθεί η εύθραυστη δημοσιονομική
ισορροπία».
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Χρήστος Σταϊκούρας
αναφέρθηκε στον οδικό
χάρτη και τα εργαλεία για
την επίτευξη των στόχων
της βιώσιμης ανάπτυξης -
«Κλειδιά» το σχέδιο
«Ελλάδα 2.0» και 
η μείωση των φόρων 

Αυτά είναι τα 7 «χαρτιά» 
για την «πράσινη» μετάβαση
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Σ
το τέλος της επόμενης εβδο-
μάδας ξεκινά η δοκιμαστική
λειτουργία των τριών σταθ-
μών της επέκτασης της

γραμμής 3 του μετρό «Αγία Μαρίνα -
Πειραιάς». Αυτό ανακοίνωσε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό,
Νίκος Κουρέτας, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στο συνέδριο Green Deal
Greece 2022 του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας.

Οι τρεις νέοι σταθμοί θα δοθούν σε
εμπορική λειτουργία τους επόμενους
δύο μήνες και εκτιμάται πως στο σύ-
νολό τους οι γραμμές 2 και 3 του με-
τρό θα εξυπηρετούν περισσότερους
από 1.000.000 επιβάτες ημερησίως,
γεγονός που θα μειώσει αντίστοιχα
την κυκλοφορία περίπου 200.000 ΙΧ
από τους δρόμους της πόλης, περιο-
ρίζοντας κατά 800 τόνους τις εκπομ-
πές διοξειδίου του άνθρακα.

Το μετρό συμβάλλει πολλαπλά στην
πράσινη ανάπτυξη και στη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών. Με
το μετρό μειώνονται τα ατυχήματα
καθώς και η ενέργεια που καταναλώ-
νεται ανά επιβάτη, ενώ αντίστοιχα
αναβαθμίζεται το περιβάλλον μέσω
των αναπλάσεων και των δενδροφυ-

τεύσεων που προωθούνται από το
υπουργείο, κάτι που γίνεται μάλιστα
για πρώτη φορά.

Στη γραμμή 4 θα αλλάξουν οι περι-
φράξεις των εργοταξίων και σύντομα
θα υπάρχουν έργα τέχνης, ενώ τα χρώ-
ματα που θα χρησιμοποιηθούν θα προ-
έρχονται από ελληνική startup με την
ιδιότητα να απορροφούν τους ρύπους. 

Έρχεται και της Θεσσαλονίκης
«Οι πολίτες σύντομα θα δούνε τα δύο

ΤΒΜ της γραμμής 4 να συναρμολο-
γούνται, θα παραδοθούν οι τρεις σταθ-
μοί στον Πειραιά ενώ στο τέλος του
2023 θα παραδοθεί λειτουργικό και το
μετρό της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο

Νίκος Κουρέτας στην ομιλία του.
Σε ό,τι αφορά το μετρό της Θεσσαλο-

νίκης, αναμένεται να το χρησιμοποιούν
περίπου 310.000 επιβάτες ημερησίως,
55.000 λιγότερα αυτοκίνητα θα κυκλο-
φορούν στους δρόμους της πόλης και
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα πε-
ριοριστεί κατά 140 τόνους από τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις πράσινες
μεταφορές έχει και ο σιδηρόδρομος, ο
οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότη-
τας. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές ευ-
θύνονται για το μόλις 0,4 των εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρακα, με το με-
ρίδιό τους να αντιστοιχεί στο 8% των

επιβατικών μεταφορών και στο 19%
των εμπορευματικών μεταφορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟ-
ΣΕ, Χρήστος Βίνης, μιλώντας στο ίδιο
συνέδριο, αναφέρθηκε στο σχέδιο
δράσης της εταιρείας, προκειμένου η
χώρα μέσω της ανάπτυξης του σιδηρο-
δρόμου να καταστεί κόμβος συνδυα-
σμένων μεταφορών. Το σχέδιο στηρί-
ζεται σε τρεις άξονες, στην επίλυση
των κολλημένων συμβάσεων έργων
και μελετών, στην προώθηση των δη-
μοπρατήσεων των μειοδοτικών διαγω-
νισμών και στο φιλόδοξο πρόγραμμα
του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για τη
σύνδεση των κομβικών λιμένων της
χώρας, ύψους 4 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος
της Αττικό Μετρό,  
Νίκος Κουρέτας,
αναφέρθηκε στους 
τρεις νέους σταθμούς 
της γραμμής 3 
που θα παραδοθούν 
τους επόμενους δύο μήνες
στους 1.000.000 επιβάτες
που θα εξυπηρετούνται

Σοβαρές ανησυχίες για έναν άγριο και πιο μαζικό
«ενεργειακό τουρισμό», με πολλές δεκάδες χιλιάδες
μετακινήσεις καταναλωτών από πάροχο σε πάροχο,
αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς, εκ-
φράζει η αγορά προμήθειας με αφορμή τη θέση σε
εφαρμογή από σήμερα, 1η Ιουλίου, του νέου μηχανι-
σμού για τη χονδρική αγορά. 

Κάθε μήνα με το παρόν καθεστώς μετακινούνται γύ-
ρω στους 20.000- 30.000 πελάτες. Η επόμενη όμως μέ-
ρα, μετά την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής,
εκτιμάται από προμηθευτές ότι θα πολλαπλασιάσει τον

αριθμό. Οι αβεβαιότητες του νέου μοντέλου ενισχύουν
τέτοιους φόβους.

Οι πάροχοι θα επιχειρούν στο εξής να «μαντέψουν»
τις τιμές του επόμενου διμήνου και μπροστά στον κίν-
δυνο να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους χαμηλό-
τερες χρεώσεις από τα κόστη που θα διαμορφωθούν
στο χρηματιστήριο ενέργειας, λογικά θα τις «φουσκώ-
νουν» για να αποφύγουν τις ζημιές. Τουλάχιστον αυτή η
εικόνα μεταφέρεται.

Από την πλευρά τους οι καταναλωτές έχοντας δικαίω-
μα αλλαγής προμηθευτή στον μήνα, χωρίς «πέναλτι» θα

ψάχνουν μαζικά πλέον να βρουν το φθηνότερο τιμολόγιο,
αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς, πιθα-
νώς σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συμβαίνει σήμερα. 

Και αυτό καθώς, παρά την εδώ και μήνες εισήγηση
της ΡΑΕ, ο Κώδικας Προμήθειας δεν έχει αλλάξει,
έχοντας ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα της
απελευθερωμένης αγοράς. Συνεχίζει να μη δίνει τη
δυνατότητα στον προηγούμενο προμηθευτή να αιτηθεί
διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω ανεξόφλητων οφει-
λών του πρώην πελάτη του.

Μιχάλης Μαστοράκης

Ο φόβος της αγοράς με την εφαρμογή του νέου μηχανισμού στη χονδρική ρεύματος

ΜΕΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σε 10 μέρες ξεκινά
η δοκιμαστική
λειτουργία του 

«Φιλικά προς το περιβάλλον 
τα 1.300 νέα λεωφορεία» 
Στην ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο συνέδριο
Green Deal Greece 2022. Ο διαγωνισμός για την προμήθεια
των νέων λεωφορείων έχει βγει στον αέρα και σταδιακά θα πα-
ραλάβουμε 1.300 λεωφορεία, φιλικά προς το περιβάλλον, στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη.  Στην ΟΣΥ είχαν να αγοραστούν καινούργια οχήματα από το 2009
και ο διαγωνισμός που τρέχει στην πλειονότητά του αφορά λεωφορεία χαμη-
λών ρύπων, ηλεκτροκίνητα και CNG.
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Σ
το γνωστό υποτονικό μο-
τίβο του τελευταίου δια-
στήματος εξακολουθεί να
κινείται το ελληνικό χρη-

ματιστήριο και δεν φαίνεται ότι έχει
τις δυνάμεις για μια ουσιαστική
ανοδική αντίδραση. 

«Έχουμε μπει σε βαθιά κόπωση
που δεν προέρχεται από την παρα-
δοσιακή θερινή εποχικότητα των
χαμηλών συναλλαγών αλλά από τη
μονότονη επανάληψη ενός μοτίβου
ειδήσεων, που για κάποιους ίσως
αποδειχθεί περισσότερο επιθυμία
παρά μια ουσιώδης πολιτική πρά-
ξη», σημειώνει ο υπεύθυνος τμή-
ματος ανάλυσης της Beta Sec Μά-
νος Χατζηδάκης. Τεχνικά όσο ο Γε-
νικός Δείκτης δίνει κλεισίματα χα-
μηλότερα των 835 (εκθετικός ΚΜΟ
30 μηνών), είναι θέμα χρόνου η δο-
κιμασία των 800. Αν παραβιαστούν
οι 800 μονάδες, θα ανοίξει ο δρό-
μος προς τις 789 - 780 και 740 μο-
νάδες. Οι αντιστάσεις στις 845, 860,

880 - 893 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200
ημερών), 904 και 920 μονάδες. Για
κίνηση υψηλότερα των 920 και
προς τις 944 (gap) και 950 μονάδες

θα απαιτηθούν δραστική αλλαγή
του διεθνούς κλίματος αλλά και
σημαντική συναλλακτική αναβάθ-
μιση του ΧΑ.

Εθνική: Αίτηση υπαγωγής 
του Frontier II στο Ηρακλής ΙΙ

Κατατέθηκε την Τετάρτη 29 Ιουνίου
2022 στο υπουργείο Οικονομικών η
πρώτη αίτηση από την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος (ETE) για ένταξη στο πρό-
γραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνι-
κού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτι-
κών ιδρυμάτων Ηρακλής II. Η αίτηση
αφορά την τιτλοποίηση δανείων της ETE
με την κωδική ονομασία Frontier II, συ-
νολικής λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ,
προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.
4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξο-
φλητικής προτεραιότητας, αξίας 460
εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ: Εξετάζει πρόγραμμα
επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ σε συνέχεια πρόσφατων δημο-
σιευμάτων ενημερώνει ότι εξετάζει τη
θέσπιση προγράμματος επαναγοράς
ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην
παρούσα φάση δεν έχει ληφθεί σχετική
απόφαση εταιρικού οργάνου. Υπενθυμί-
ζεται ότι η ΔΕΗ πραγματοποιεί ήδη Αγο-
ρές Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το υφι-
στάμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων
μετοχών, το οποίο ανακοινώθηκε στις
24/12/2021.

Αλουμύλ: Απορρόφηση και
μεταβίβαση μετοχών θυγατρικών 

Η Αλουμύλ ανακοίνωσε ότι στις
31/5/2022 ολοκληρώθηκε η συγχώ-
νευση διά απορροφήσεως της κυπρια-
κής θυγατρικής (κατά 100%) Alumil CY
Limited από την επίσης κυπριακή θυ-
γατρική (κατά 100%) Alumil Group Ltd.
Επιπλέον, στις 15/6/2022 ολοκληρώ-
θηκε η μεταβίβαση των μετοχών που
κατείχε η Alumil Gulf (ΗΑΕ) στην Alu-
mil Middle East (ΗΑΕ) προς την Alumil
Group Ltd (Κύπρος). Οι ανωτέρω
ενέργειες έλαβαν χώρα στα πλαίσια
εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης
των λειτουργιών του ομίλου.

Ζημίες ύψους 8,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε
για το πρώτο τρίμηνο 2022 η Attica Bank έναντι
ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Η τράπεζα εμφάνισε καθαρά
έσοδα από τόκους ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από
15 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τα καθαρά έσοδα από
αμοιβές και προμήθειες να ενισχύονται στο
1,8 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο προ φόρων και
προβλέψεων η τράπεζα εμφάνισε ζημίες
ύψους 4,85 εκατ. ευρώ από 5,69 εκατ. το πρώ-

το τρίμηνο του 2021. Παράλληλα, ενέγραψε και προβλέψεις ύψους 2,76 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τα
επίπεδα ρευστότητας του ομίλου, σημειώνεται ότι κατά την 31η/3/2022 οι καταθέσεις εμφανίζουν μεί-
ωση κατά 3,6% συγκριτικά με τις 31/12/2021. Οι δείκτες ρευστότητας LCR και NSFR για τον όμιλο κατά
την ίδια ημερομηνία παραμένουν πάνω από τα ελάχιστα όρια (275% και 105% αντίστοιχα).

Κόπωση και υποτονικότητα στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Intrakat κατά τη διάρκεια της οποίας πα-
ρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2021. Ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Ιntrakat Πέτρος Σουρέτης, στην ομιλία
του ανέφερε ότι κατά την τελευταία 20ετία η Ιntrakat έχει
επιδείξει μια σταθερά ανοδική πορεία με έντονο αποτύπωμα
σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοποίησης, με αποτέλεσμα
να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.
Συνεχίζοντας ο κ. Σουρέτης ανέφερε ότι σήμερα η Ιntrakat
έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή της δομή με 51 εκατ. ευρώ,
με τα ίδια κεφάλαιά της να ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ, διεύρυνε τη μετοχική της βάση με την είσοδο
θεσμικών επενδυτών, ενώ διαθέτει ισχυρό ανεκτέλεστο μεγαλύτερο του 1,1 δισ. ευρώ.

Attica Bank: Ζημίες 8,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Σουρέτης (Intrakat): Άνω του 1,1 δισ. το ανεκτέλεστο
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Τ
ην έκδοση «πράσινου» κοινού ομολογια-
κού δανείου, ποσού έως €230.000.000, με
ελάχιστο ποσό τα €200.000.000, με διάρ-
κεια επτά έτη, αποφάσισε το διοικητικό

συμβούλιο της Lamda Development στη σημερινή
συνεδρίασή του. 

Η διάθεση των ομολογιών του ομολογιακού δα-
νείου (οι ομολογίες) θα γίνει μέσω δημόσιας προ-
σφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η δη-
μόσια προσφορά), ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν
προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Στα-
θερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το χρονοδιάγραμμα της
έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημό-
σιας προσφοράς των ομολογιών θα διαμορφωθεί
το προσεχές διάστημα.

Νέο δάνειο από Eurobank για
αγορά λευκών οικιακών συσκευών

Ο Συμεών Διαμαντίδης 
νέος πρόεδρος του ΣΕΒΕ
Το νέο διοικητικό
συμβούλιο του ΣΕΒΕ
- Συνδέσμου Εξαγω-
γέων, το οποίο προ-
έκυψε από τις αρχαι-
ρεσίες της 47ης Γενι-
κής Συνέλευσης των
μελών του Συνδέ-
σμου, στην πρώτη του
συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα εξέ-
λεξε ομόφωνα ως πρόεδρό του τον Συμεών
Διαμαντίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμ-
βουλο της ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ -μιας καινοτόμου κα-
θετοποιημένης μονάδας παραγωγής και εμ-
πορίας διχτυών ιχθυοκαλλιέργειας, αλιείας,
αθλητισμού, σκίασης, προστασίας, αντιανεμι-
κών, καθώς επίσης και κάθε ειδικής κατα-
σκευής με βάση το δίχτυ με έδρα στη Ν. Μη-
χανιώνα Θεσσαλονίκης- και μέχρι πριν από
λίγο οικονομικό επόπτη του ΣΕΒΕ την περίοδο
2018-2022. Εξέλεξε επίσης τα νέα μέλη της
διοικητικής επιτροπής του ΣΕΒΕ.

CFO της Pet City Group 
ο Δημήτρης Σπανόπουλος

Καθήκοντα οικονομικού διευθυντή της Pet
City Group αναλαμβάνει ο Δημήτρης Σπανό-
πουλος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, με εκτεταμένη και πολυσχιδή εμπειρία
άνω των 21 ετών, τόσο στους τομείς οικονομι-
κού σχεδιασμού και χρηματοοικονομικού
ελέγχου (Financial Planning - Financial Con-
trolling) όσο και σε άλλους τομείς της οικονο-
μικής διεύθυνσης πολυεθνικών εταιρειών, ο
Δημήτρης Σπανόπουλος έχει ηγηθεί στρατη-
γικών ρόλων στον χρηματοοικονομικό σχε-
διασμό και έλεγχο, τον εσωτερικό έλεγχο, τη
λειτουργία καταστημάτων, πωλήσεις, ανάπτυ-
ξη και διεύρυνση δικτύου, διαγράφοντας μια
σημαντική πορεία στον χώρο και διαθέτοντας
μια προοδευτική και ευρεία τεχνογνωσία στο
κανάλι του Retail & Fast-moving consumer
goods (FMCG).

ΟΤΕ: Από 7 Ιουλίου η καταβολή
μερίσματος 0,54 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος μεικτού ποσού
0,558 ευρώ (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή
αποφάσισε τη τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων του ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις
25 Μαΐου 2022. Το ποσό του μερίσματος που
θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο
μεικτό ποσό των 0,571033 ευρώ ανά μετοχή,
προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί
στις 10.227.299 ίδιες μετοχές που θα κατέχει
η εταιρεία την 1η Ιουλίου 2022 (ημερομηνία
αποκοπής του μερίσματος). 

Q&R: Προς έκδοση ΚΟΔ 
έως 600.000 ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου
μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικής ονο-
μαστικής αξίας έως 600.000 ευρώ, πενταε-
τούς διάρκειας, καθώς και το νέο διοικητικό
συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε η τακτική
γενική συνέλευση της εταιρείας Quality & Re-
liability, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνί-
ου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκδο-
ση του ανωτέρου κοινού ομολογιακού δανεί-
ου, το οποίο θα παρθεί στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της
στρατηγικής του ομίλου. Οι λεπτομέρειες της
έκδοσης θα αναφερθούν σε πρακτικό του ΔΣ.

Lamda: Προχωρά στην
έκδοση «πράσινου» ομολόγου

Γ. Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): 
Εντείνεται το ενδιαφέρον για ESG

Την ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση των
εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ στα κριτήρια ESG
επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ
Γιάννος Κοντόπουλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου
που οργάνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το
μέλλον της βιώσιμης χρηματοδότησης. Ειδικότε-
ρα, ο κ. Κοντόπουλος τόνισε το ολοένα και εντο-
νότερο ενδιαφέρον περισσότερων εισηγμένων
εταιρειών να ανταποκριθούν και στους τρεις το-
μείς του ESG αλλά και στα οφέλη που έχουν αρχί-
σει να απολαμβάνουν οι εταιρείες, όπως οι προσ-
δοκίες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων, η
προσαρμογή στο κανονιστικό πλαίσιο, οι μεγαλύ-
τερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, η βελτίωση της
φήμης και της αξιοπιστίας αλλά και η επίδραση
στα οικονομικά αποτελέσματα.

Η Eurobank εισά-
γει στην αγορά το
Green Fast Loan, ένα
εξαιρετικά απλό στη
διαδικασία χορήγη-
σης, νέο καταναλωτι-
κό δάνειο για την
αγορά «πράσινων» λευκών οικιακών συ-
σκευών, συσκευών κλιματισμού - θέρμανσης
και ευέλικτων οικολογικών μέσων μετακίνη-
σης. Στηρίζοντας τις πράσινες επιλογές του
κοινού, για εξοικονόμηση ενέργειας και για
την προστασία του περιβάλλοντος, το Green
Fast Loan είναι διαθέσιμο σε όλους τους ιδιώ-
τες, με προνομιακούς όρους τιμολόγησης,
ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο πρό-
γραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή»
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Βασική καινοτομία του Green Fast Loan
είναι η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία
χορήγησής του, με δυνατότητα ολοκλήρωσής
της εντός πέντε λεπτών, με μόλις τρία απλά
βήματα, και από την άνεση του χώρου των πε-
λατών μέσω κινητού ή/και υπολογιστή 24x7.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ξ
αφνικά και χωρίς να το περι-
μένει κανείς, ο πρόεδρος της
ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος, με
την ανομολόγητη συναίνεση

του προέδρου της Super League 1
Βαγγέλη Μαρινάκη, έδιωξε τον Άγγλο
αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ! Σε
πρώτη ανάγνωση, φαίνεται να αρχίζει
νέα εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
μακριά από λοβιτούρες, «ημέτερους»
διαιτητές και φερέφωνα που κατέ-
χουν θέσεις εξουσίας. Στις προγραμ-
ματικές του δηλώσεις μετά την εκλο-
γή του στην προεδρία της ΕΠΟ, ο Τά-
κης Μπαλτάκος είχε δηλώσει ότι συμ-
φωνεί με την επαγγελματική διαιτη-
σία, αλλά αυτή να περιέλθει και πάλι
στους κόλπους της ΕΠΟ, να φύγει από
τη διεθνή επιτροπεία των τελευταίων
χρόνων. 

Ακόμα, να φύγει ο Κλάτενμπεργκ,

τον οποίο στήριζε μόνο ο Ολυμπιακός
και κανείς άλλος από τους «Big 4».
Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Βαγγέλη
Μαρινάκη, που ήθελε ανεξάρτητη τη
διαιτησία και μακριά από τις πονηρές
σκέψεις παραγόντων της ΕΠΟ, που
πάντα ήθελαν να τους «κατευθύνουν».

Στις προγραμματικές του δηλώσεις
μετά την εκλογή του στην προεδρία της
Super League 1, ο Μαρινάκης υπο-
σχέθηκε να αλλάξει το νοσηρό τοπίο
στο ποδόσφαιρο. Στη, δε, πρώτη συνε-
δρίαση της ΕΠΟ με τον Μπαλτάκο πρό-
εδρο, υποσχέθηκε χρήματα και ασφά-
λιση των ποδοσφαιριστών της Super
League 2 ανάλογη με αυτήν των συνα-
δέλφων τους της Super League 1.

Και επειδή μίλησε για νέα εποχή,
για αυτό και δεν αντέδρασε από τα
media που διαθέτει στην αποπομπή
του Κλάτενμπεργκ, αλλά σιωπηρά

συμφώνησε. Ο νέος αρχιδιαιτητής θα
είναι ξένος και θα τον στείλουν οι υπε-
ρεθνικές συνομοσπονδίες. Αφού
συμφωνήσουν οι «μεγάλοι». Τους
«μικρούς», ως συνήθως, δεν τους ρω-
τά κανείς. Η διαιτησία, πάντως, θα γί-
νει επαγγελματική.

Το επόμενο ζήτημα που θα ολοκλη-
ρώσει τη συμφωνία του Μπαλτάκου με
τον Μαρινάκη είναι τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα, που αποτέλεσαν επίσης πε-
δίο σφοδρής αντιπαράθεσής τους. Ο
Ολυμπιακός συμφώνησε με την Co-
smote TV για τριετή συνεργασία έναντι
40 εκατ. ευρώ. Το καταστατικό της ΕΠΟ
αναφέρει ρητά για κεντρική διαχείρι-
ση από τη μεθεπόμενη σεζόν, 2023-24,
και δεν ενέκρινε το τριετές συμβό-
λαιο. Ο Ολυμπιακός με βάση τον νόμο
μπορεί να διαπραγματευτεί κατά μό-
νας τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι

προφανές ότι ο Μαρινάκης θα συντα-
χτεί με την κεντρική διαχείριση. Το
πόσο βελτιώθηκαν οι σχέσεις του
Μπαλτάκου και του Μαρινάκη αποσα-
φηνίζεται πλήρως και από την ανακοί-
νωση της ΕΠΟ, μετά την πρώτη συνε-
δρίαση όπου και οι δυο ήταν παρόντες.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Μαρινά-
κης ήταν ενωτικός. Γιατί η σπέσιαλ
αναφορά στον Μαρινάκη; Ακριβώς
επειδή τα βρήκε με τον Μπαλτάκο.

Τα βρήκαν 
Μπαλτάκος και Μαρινάκης!

Τέλος ο Κλάτενμπεργκ 
από τη διαιτησία, νέα μέρα
ξημέρωσε στο ελληνικό
ποδόσφαιρο



Π
ρόταση ο τελικός του Κυπέλ-
λου Ελλάδας να μη γίνεται
πια μόνο στο ΟΑΚΑ, αλλά και

σε χώρες του εξωτερικού όπου αν-
θεί το ελληνικό στοιχείο, έκανε ο
πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτά-
κος και συμφώνησαν τα μέλη της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού, ανάμεσά τους και ο Βαγγέλης
Μαρινάκης. 

Η Νέα Υόρκη των 300.000 ομογε-
νών έχει τον πρώτο λόγο, ενώ μόλις
έγινε γνωστή η είδηση, ο Ελληνισμός
της Γερμανίας και της Αυστραλίας
εκδήλωσαν άμεσο ενδιαφέρον, υπο-
σχέθηκαν μάλιστα και χορηγούς. Και
ο λόγος, φυσικά, που έπεσε στο τρα-
πέζι αυτή η πρόταση είναι η αδυνα-
μία των ΠΑΕ να ελέγξουν τους χού-
λιγκαν, που σε κάθε τελικό προκα-
λούν επεισόδια, ακόμα και αν γίνεται
κεκλεισμένων των θυρών, όπως στο

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ πριν από τέσσερα χρό-
νια στο ΟΑΚΑ. Φυσικά και θα εξετα-
στούν και οι περιπτώσεις του Παμ-

πελοποννησιακού στην Πάτρα, του
Πανθεσσαλικού στον Βόλο και του
Παγκρήτιου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στη Νέα Υόρκη ο τελικός του Κυπέλλου Στον Πειραιά ο Βρσάλικο,
με Αρμίνια ο Ολυμπιακός

Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο διεθνής Κροά-
της δεξιός μπακ Σίμε Βρσάλικο για να υπογράψει
στον Ολυμπιακό, που δίνει επίσης σήμερα το προ-
τελευταίο ματς της προετοιμασίας του στην Αυ-
στρία κόντρα στην Αρμίνια Μπίλεφελντ (16.30, Co-
smote TV). Προχθές αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με
τη Σλάβια Πράγας, ο Ρέαμπτσιουκ το γκολ. Αύριο,
Σάββατο, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Σάλ-
τσμπουργκ.

Εύκολα ο ΠΑΟΚ 4-0 
την Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Με γκολ των Ολιβέιρα, Λύρατζη, Αντρέ Ρι-
κάρντο και Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ νίκησε
4-0 την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο

πρώτο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολ-
λανδία. Άρεσαν οι νεοαποκτηθέντες Κουα-

λιάτα και Ντάντας, με πρόβλημα αποχώρησε ο
Λύρατζης, ευχαριστημένος δήλωσε ο Ραζβάν

Λουτσέσκου. Αύριο, Σάββατο, ο «δικέφαλος του
Βορρά» αντιμετωπίζει την επίσης ολλανδική
Χρόνιγκεν (16.30).

Η Εθνική πόλο με Ιταλία
στον ημιτελικό

Την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία θα αντιμε-
τωπίσει σήμερα (17.00, ΕΡΤ) η Εθνική μας ομάδα
πόλο των ανδρών στον ημιτελικό του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος υγρού στίβου που γίνεται στη
Βουδαπέστη. Η Ελλάδα νίκησε 16-11 τις ΗΠΑ στα
προημιτελικά και η Ιταλία 11-10 την Ουγγαρία. Στον
άλλο ημιτελικό θα συγκρουστεί η Ισπανία με την
Κροατία. Η Εθνική μας ομάδα, όπως είναι γνωστό,
είναι κάτοχος του ασημένιου μεταλλίου στους
Ολυμπιακούς του Τόκιο.

«Χρυσή» η Πρεβολαράκη
Η Μαρία Πρεβολαράκη συνεχίζει να γράφει

ιστορία για την ελληνική πάλη στους Μεσογει-
ακούς Αγώνες. Μετά τη Μερσίνη το 2013 και την
Ταραγόνα το 2018 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και
στο Οράν της Αλγερίας. Στον τελικό η Πρεβολαρά-
κη νίκησε την Τουρκάλα Γεκγτίλ και κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 53 κ.

Πήρε Ράντονιτς, παίρνει Πετρούσεφ
Υπέγραψε για δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Σέρβος προπο-
νητής Ντέγιαν Ράντονιτς και πρώτος στόχος του είναι να φέρει
τον ελεύθερο από την Εφές, Φίλιπ Πετρούσεφ, διεθνή συμπα-
τριώτη του, ύψους 2,11 μ. Ο Πετρούσεφ, που είναι αμερικανο-
θρεμμένος, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην τουρκική ομάδα,
είχε 9 λεπτά συμμετοχής με 5,2 πόντους και 1,6 ριμπάουντ. Στο,
δε, πρόσφατο Final-4 του Βελιγραδίου δεν χρησιμοποιήθηκε.

Θλίψη, 
«έφυγε» 
ο Στράτος 
Κοσμόγλου

Θλίψη στην ιστιοπλοΐα, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών, χτυπημένος 
από τον καρκίνο, ο Στράτος Κοσμόγλου. Τον Οκτώβριο του 2021 είχε αναδειχτεί τρίτος 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε μεικτά πληρώματα του Tornado με τη Μαρία Βογιατζοπούλου. 
Ο δάσκαλος της ιστιοπλοΐας Στράτος Κοσμόγλου άφησε πίσω του δύο παιδιά.
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Τ
ο εμβληματικό μυθιστόρημα της Διδώς
Σωτηρίου «Ματωμένα χώματα» ανοίγει
αύριο την αυλαία του 65ου Φεστιβάλ Φι-
λίππων. Η παράσταση του Γιώργου Πα-

λούμπη με πρωταγωνιστή τον Νικήτα Τσακίρο-
γλου αποτελεί την επίσημη πρεμιέρα των καλο-
καιρινών εκδηλώσεων στην πόλη της Καβάλας,
που είναι αφιερωμένες κυρίως στα 100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τίτλο
«Έξι γαλάζια μολύβια» περιλαμβάνει θεατρικές
παραστάσεις, αναλόγια, μουσικές, κείμενα, ανα-
γνώσεις και αφιερώματα στους σημαντικούς
συγγραφείς Στρατή Δούκα, Ηλία Βε-
νέζη, Στράτη Μυριβήλη, Φώτη Κόν-
τογλου, Διδώ Σωτηρίου και Κοσμά
Πολίτη.

Τα πορτρέτα των κορυφαίων δημι-
ουργών έχουν αναλάβει να «σκια-
γραφήσουν» ύστερα από παραγγελία
του φεστιβάλ σημαντικοί καλλιτέ-
χνες, συγγραφείς, ηθοποιοί, σκηνο-
θέτες, μεταξύ των οποίων ο Ακύλλας
Καραζήσης, ο Έκτορας Λυγίζος, ο
Θωμάς Κοροβίνης, η Αγγέλα Καστρι-
νάκη, ο Κώστας Καναβούρης, ο Κυ-
ριάκος Συφιλτζόγλου, ο Γιάννης
Μπασκόζος μαζί με τους Κώστα
Ακρίβο, Καρολίνα Μέρμηγκα, Σωτη-
ρία Μαραγκοζάκη, Δημοσθένη Πα-
παμάρκο και τον Αντώνη Νικολόπου-
λο, αλλά και νεότεροι δημιουργοί,
όπως ο Ανδρέας Ανδρέου και ο Άρης
Νινίκας.

Οι φετινές εκδηλώσεις (2/7 -

30/8/2022) θα απλωθούν μέσα
στην πόλη της Καβάλας, σε μέρη
γνώριμα, που αναδείχθηκαν και
αγαπήθηκαν τα τελευταία δεκα-
τέσσερα χρόνια: το Αρχαίο Θέατρο
Φιλίππων, το προαύλιο του 7ου Δη-
μοτικού Σχολείου, η Παλιά Μουσι-
κή, η παραλία Τελωνείου, το θεα-
τράκι του Μεχμέτ Αλή, το Φρούριο,
το Καρνάγιο, η πλατεία Πιπίνου, οι
Κήποι της Οικίας Μεχμέτ Αλή.

«Κεντρικό ρόλο και στο φετινό
πρόγραμμα θα παίξει το Αρχαίο
Θέατρο Φιλίππων, ως χώρος φιλο-
ξενίας όλων των μεγάλων παρα-
στάσεων αρχαίου δράματος, ση-

μαντικών παραγωγών των κρατικών μας σκηνών
αλλά και του ελεύθερου θεάτρου», ανέφερε ο
καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Θοδω-
ρής Γκόνης, τονίζοντας πως αποκορύφωμα των
εκδηλώσεων θα αποτελέσει, και πάλι, το 6ο Ερ-
γαστήριο Αρχαίου Δράματος.

Το πρόγραμμα
• Σάββατο 2 Ιουλίου: Διδώς Σωτηρίου

«Ματωμένα χώματα»
• Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Ιουλίου: Ευριπίδη

«Ηλέκτρα»
• Σάββατο 16 Ιουλίου: Μποστ «Μήδεια»
• Τετάρτη 20 Ιουλίου: Σοφοκλή «Αντιγόνη»
• Σάββατο 23 Ιουλίου: Άκη Δήμου

«Αριστοφάνης - Ηρώνδας, Contra tempo»
• Κυριακή 24 Ιουλίου: Αριστοφάνη

«Θεσμοφοριάζουσες» 
• Τετάρτη 27 Ιουλίου: Αισχύλου «Προμηθέας

Δεσμώτης»
• Παρασκευή 29 & Σάββατο 30 Ιουλίου:

Ευριπίδη «Ιφιγένεια εν Αυλίδι»
• Παρασκευή 5 & Σάββατο 6 Αυγούστου:

Σοφοκλή «Φιλοκτήτης»
• Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Αυγούστου:

Ευριπίδη «Μήδεια»
• Τετάρτη 17 Αυγούστου: Αισχύλου «Πέρσες»
• Κυριακή 28 Αυγούστου: Δημήτρη Μπασλάμ

«Ο Γαργαληστής» 

Ανοίγει αύριο η αυλαία 
του 65ου Φεστιβάλ Φιλίππων

«Έξι γαλάζια μολύβια» 
για τη Σμύρνη



Θετικός στον κορονοϊό

Θα απουσιάζει τις επόμενες ημέρες από το
πλατό της «Super Κατερίνα» ο Ανδρέας Μικρού-
τσικος. Ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργι-
ου βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και όπως
αποκάλυψε η παρουσιάστρια, κόλλησε από τη
σύντροφό του, η οποία νοσούσε με Covid-19 την
τελευταία εβδομάδα: «Είναι καλά, αλλά όπως
καταλαβαίνετε, επειδή είχε και τα υποκείμενα
νοσήματα, πρέπει να προσέχει. Του στέλνουμε
τη θετική μας ενέργεια και τον θέλουμε γρήγορα
κοντά μας. Θα πάνε όλα καλά. Είναι πολύ δυνα-
τός ο Ανδρέας μας».

Καλοκαιρινές διακοπές

Οικογενειακή απόδραση στη Σύμη για τον Χά-
ρη και την Αντελίνα Βαρθακούρη. Το ζευγάρι μα-
ζί με τις κόρες του επέλεξε την «αρχόντισσα των
Δωδεκανήσων» για τις πρώτες καλοκαιρινές
διακοπές, απολαμβάνοντας τις υπέροχες παρα-
λίες και την ήρεμη ζωή του νησιού. «Αυτό το τα-
ξίδι στη Σύμη θα μείνει πάντα χαραγμένο στην
καρδιά μου. Για μένα και τις κόρες μου είχε με-
γάλη συναισθηματική αξία, γιατί το κάναμε πα-
ρέα με τον πατέρα και τη μητέρα μου. Δώστε
χρόνο στην οικογένειά σας», έγραψε η παρου-
σιάστρια.

Κορίτσι-μάλαμα η Μαρία
Κωνσταντάκη. Η γνωστή ηθο-
ποιός και ραδιοφωνική παρα-
γωγός συμμετείχε πρόσφατα
στη συντονισμένη δράση του
Δήμου Αθηναίων «Saveyourh-
oods» φυτεύοντας 370 φυτά
στην πλατεία Καραϊσκάκη και
σε παρτέρια στον Άλιμο. Εξου-
θενωμένη μα χαρούμενη από το
αποτέλεσμα, η πρωταγωνίστρια
εξομολογήθηκε: «Κάνουμε τις
γειτονιές μας πιο πράσινες και
καθαρές. Κι έτσι γίνεται κι η κα-
θημερινότητά μας πιο όμορφη
και βιώσιμη».

Η καλή πράξη

Τ
ο «ArtPost» της Γιώτας Τσιμπρικίδου έγινε χρυσό. Η γνωστή
ραδιοφωνική παραγωγός τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στα
φετινά «Digital Media Awards» στην κατηγορία Τέχνες και

Πολιτισμός και η χαρά της δεν περιγράφεται. «Μια χαμογελάω και
μια κλαίω, γιατί αυτή η επιτυχία κρύβει όραμα, πάρα πάρα πολλή
δουλειά, πείσμα, κάποιες τρικλοποδιές, πολύ διάβασμα, γυρίσματα
και εκπληκτικούς καλεσμένους (κάποιοι φίλοι από παλιά, κάποιοι
νέοι φίλοι - όλους τους εκτιμώ!). Πάνω από όλα χαίρομαι για τους
συνεργάτες μου, αυτούς που με πίστεψαν στις τρέλες μου και ξεκι-
νήσαμε μαζί το #artpodcastgr ταξίδι μας», δήλωσε η παρουσιά-
στρια, με την υπόσχεση πως θα συνεχίσει με περισσότερη όρεξη
και αγάπη. Η δημοσιογράφος βρίσκεται στην καλύτερη φάση της
ζωής της, αφού σε λίγο καιρό θα ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας με
τον αγαπημένο της.

Μεράκλωσε
Με ένα αποχαιρετιστήριο γλέντι έκλεισε για τη φετινή σεζόν η
εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Ολόκληρο το δημοσιογραφικό τιμ
έδωσε το «παρών» σε γνωστό ρεμπετάδικο, με την Αγγελική Νι-
κολούλη σε μεγάλα κέφια. Η Ελληνίδα «Μις Μαρπλ» ανέβηκε
στην πίστα και χόρεψε ζεϊμπέκικο με το αγαπημένο της τραγού-
δι, «Πρώτη φορά» της Ρένας Κουμιώτη, και φυσικά οι φωτογρα-
φίες και τα βίντεο από τη βραδιά έγιναν viral.

Ο Αιγύπτιος σταρ Karim Sobhy απολαμ-
βάνει πολυτελείς καλοκαιρινές διακοπές
στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ο διάσημος παρου-
σιαστής και ηθοποιός των δημοφιλών σει-
ρών «We Naseebek» και «Serr» στη χώρα
του, αποκάλυψε με μια φωτογραφία πως
βρίσκεται στην παραλία της Βουλιαγμένης.
Σχεδόν καμουφλαρισμένος, προκειμένου
να αποφύγει τυχόν παπαράτσι, πόζαρε σε
γνωστό beach bar της περιοχής με σκουρό-
χρωμα γυαλιά ηλίου, καπέλο, κίτρινο που-
κάμισο και ροζ μαγιό με παπάκια!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
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Μεγάλες στιγμές

Βουτιές στο Καβούρι



Σ
τη σύγχρονη αντιμετώπιση του πόνου από
τις μυοσκελετικές παθήσεις, οι φυσίατροι
χρησιμοποιούν την εξωσωματική θερα-
πεία με κρουστικά κύματα ή Extracorpo-

real Shock Wave Therapy (ESWT). Αποτελεί την
πλέον σύγχρονη, συντηρητική, ασφαλή και αποτε-
λεσματική επιλογή στην ειδικότητα της Φυσικής Ια-
τρικής και Αποκατάστασης για θεραπεία των μυο-
σκελετικών παθήσεων. Η εφαρμογή της στηρίζεται
στην ιατρική μέθοδο της εξωσωματικής λιθοτρι-
ψίας, δηλαδή της παραγωγής μηχανικών κυμάτων,
μέσω επιταχυνόμενης-ελεγχόμενης κρούσης.

«Η χρήση των κρουστικών υπερήχων στη θερα-
πεία των επώδυνων τενοντοπαθειών ξεκίνησε στις
αρχές του 1990. Κατά τη θεραπεία με τη μέθοδο των
υπερήχων διοχετεύονται ενεργειακά κρουστικά
κύματα σε στοχευμένους ιστούς του σώματος. Ο
οργανισμός απαντά με την αύξηση της αιματικής
κυκλοφορίας και του μεταβολισμού στην προσβε-
βλημένη περιοχή», εξηγεί ο Δημήτριος Εργελε-
τζής, φυσίατρος, στο Ειδικό Ιατρείο Αποκατάστα-
σης, Πόνου και Βελονισμού ΕΔΟΕΑΠ. Τα οφέλη της
θεραπείας με κρουστικά κύματα (shock waves) εί-
ναι πολλά για τον ασθενή ειδικά όταν πονάει εξαι-
τίας μιας τενοντίτιδας. Η ουσία της δράσης εντοπί-
ζεται στη μετατροπή μιας χρόνιας φλεγμονώδους
διαδικασίας, όπως μια τενοντίτιδα ή απονευρωσίτι-
δα, σε οξεία φλεγμονώδη κατάσταση την οποία ο
οργανισμός είναι ικανός να θεραπεύσει. 

Τα κρουστικά κύματα (shock waves) ενεργοποι-
ούν τη διαδικασία αυτοεπούλωσης του οργανι-
σμού αυξάνοντας την αιμάτωση και τον μεταβολι-
σμό της πάσχουσας περιοχής, διαλύοντας επα-
σβεστώσεις του τένοντα, διεγείροντας την αναγεν-

νητική ικανότητα των κυττάρων του ιστού, αυξά-
νοντας την αντοχή του σε μηχανικό φορτίο και
ελαττώνοντας τον πόνο. Η θεραπεία με τον κρου-
στικό υπέρηχο (ESWT) είναι μη επεμβατική και
αναίμακτη. Ποσότητα γέλης (gel) εφαρμόζεται με
μικρή πίεση στο δέρμα της επώδυνης πάσχουσας
περιοχής, στη συνέχεια η κεφαλή εφαρμογής των
υπερήχων πιέζεται και μικρά κρουστικά κύματα
διοχετεύονται στο σημείο. 

Μία συνεδρία διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά. «Η
θεραπεία εφαρμόζεται σε περιοχές όπου οι συνή-
θεις αρχικές θεραπείες (κλασική φυσικοθεραπεία,
εγχύσεις) απέτυχαν να δώσουν λύση. Κλινικές με-
λέτες επιβεβαιώνουν ενθαρρυντικά τη θετική έκ-
βαση και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου, εκεί που όλες
οι άλλες συντηρητικές μέθοδοι έχουν αποτύχει,
ανέρχονται σε ποσοστό έως 80%. Ενδέχεται, όμως,
μερικές από τις δύσκολες περιπτώσεις να μη βελ-
τιωθούν με την εφαρμογή των κρουστικών υπερή-
χων. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η συμβου-
λή ορθοπεδικού χειρουργού και ενημέρωση για τις
εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές», καταλήγει
ο κ. Εργελετζής.
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kpapakosto@yahoo.gr

Αποτελεί την πλέον σύγχρονη,
συντηρητική, ασφαλή 
και αποτελεσματική επιλογή 
για θεραπεία 
των μυοσκελετικών παθήσεων

Ενδείξεις
Όλες οι τενοντοπάθειες των αρθρώσε-
ων, η ασβεστοποιός τενοντοπάθεια
(ώμος - άκανθα πτέρνας) καθώς και οι
επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί είναι πεδία
εφαρμογής της θεραπείας. 
Αναλυτικότερα οι ενδείξεις εφαρμογής
της μεθόδου είναι: Άλγος ώμου: Ασβε-
στοποιός τενοντίτιδα ώμου - Τενοντίτι-
δα ώμου. Άλγος αγκώνα: Επικονδυλίτι-
δα (τενοντίτιδα αγκώνα - tennis or
golfer’s elbow). Άλγος ισχίου: Τροχαν-
τηρίτιδα. Άλγος γόνατος: Τενοντίτιδα
επιγονατιδικού τένοντα - Τενοντίτιδα
οπίσθιων μηριαίων (χήνειος πόδας).
Άλγος κνήμης: Σύνδρομο πρόσθιου -
οπίσθιου κνημιαίου (shin splint). Αχιλ-
λειοδυνία: Τενοντίτιδα αχίλλειου τένον-
τα. Άκανθα πτέρνας: Πελματιαία απο-
νευρωσίτιδα, επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί
(trigger points). 
Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με
κρουστικό υπέρηχο είναι αρκετά, όπως
το ότι η εφαρμογή γίνεται χωρίς χρήση
φαρμάκων (πχ, έγχυση κορτικοστεροει-
δούς) ή τοπικών αναισθητικών. Είναι
αναίμακτη, μη επεμβατική θεραπεία
(όχι χρήση βελονών - χειρουργικών το-
μών). Η θεραπεία εκτελείται σε ιατρείο
φυσιάτρου εξοπλισμένο με το ειδικό
μηχάνημα, με χρονική διάρκεια πραγ-
ματικής θεραπείας περίπου 10 λεπτών.

Δημήτριος Εργελετζής,
φυσίατρος, Ειδικό Ιατρείο
Αποκατάστασης, Πόνου και
Βελονισμού ΕΔΟΕΑΠ

Κρουστικός υπέρηχος
για την τενοντίτιδα



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)
Ο μήνας ξεκινά με αρκετή ένταση, αλλά επίσης

μέσα από τις δυσκολίες θα βάλετε οριστικό τέλος

σε καταστάσεις που σας έχουν κουράσει. Είστε

έτοιμοι να κάνετε την υπέρβαση σε ένα επαγγελ-

ματικό βήμα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Άρης σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, λόγω της

σύγκρουσής του με τον Πλούτωνα, θα φανερώσει

μια σειρά από εσωτερικές σας ανησυχίες και φό-

βους. Είναι η στιγμή που η σκέψη σας είναι γεμά-

τη θυμό από αδικίες που έχετε βιώσει.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι αποφάσεις σας και γενικότερα οι έντονοι δια-

πληκτισμοί με αγαπημένα σας πρόσωπα θα σας

κουράσουν και θα σας γεμίσουν με απογοήτευ-

ση. Ίσως, μάλιστα, κάποιες αποκαλύψεις που θα

γίνουν να σας απογοητεύσουν.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι σχέσεις σας θα περάσουν κρίση, αλλά μπορεί

να είναι η στιγμή της απελευθέρωσής σας από

άρρωστες καταστάσεις που σας κρατούσαν δέ-

σμιους. Μην αφήσετε όλο αυτό να σας μπλοκάρει

ενεργειακά, αλλά δείτε το σαν λύτρωση και απαλ-

λαγή από πράγματα που δεν ανήκουν πλέον στη

ζωή σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Θα πρέπει να δείξετε μεγάλη προσοχή σε κάθε

επαγγελματική σας κίνηση, ακόμη και αν όλα δεί-

χνουν γνώριμα και εύκολα. Η μεγάλη και σκοτει-

νή ενέργεια του Πλούτωνα σε αντιπαράθεση με

τον Άρη θέλει να εμποδίσει κάποιο σχέδιό σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους το δύσκολο τετράγωνο

Άρη - Πλούτωνα είναι μια βόμβα έτοιμη να εκρα-

γεί, για κάθε συναισθηματική, οικονομική και

επαγγελματική σας υπόθεση, που σκοπός της εί-

ναι να σταματήσει την εξέλιξή σας, έστω και προ-

σωρινά. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου τα πράγματα δεν

θα είναι καλά, εφόσον ο Άρης απέναντί σας δημι-

ουργεί έκρυθμες καταστάσεις και υπερβολές, που

δεν θα μπορέσετε εύκολα να διαχειριστείτε. Έχετε

την επιθυμία να αναγεννηθείτε μέσα από χωρι-

σμούς και αποστασιοποίηση από καταστάσεις.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα υπάρξουν κάποιες καταστάσεις που σίγουρα

θα σας προβληματίσουν. Ίσως να ξεκινήσουν με

λεκτική αντιπαράθεση, αλλά και με κάποια υπερ-

βολή, που θα ξεσκεπάσουν τις κακές σχέσεις σας

με κάποια πρόσωπα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο μήνας ξεκινά με κάποια έντονα συναισθήματα

προς ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση. Είναι η στιγ-

μή που θα αμφισβητήσετε τα συναισθήματα των

άλλων προς εσάς, όπως επίσης θα νιώσετε απέ-

ραντη έλξη προς ένα πρόσωπο που μάλλον είναι

απαγορευτικό για την ηθική σας υπόσταση.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά έχει μια προέκταση

και στις επόμενες, στα έντονα συναισθήματα που

θα σας κυριεύσουν. Ίσως οι σχέσεις σας με τους

άλλους να μην ήταν ειλικρινείς, αλλά θα υπάρξει

και μια ένταση με πρόσωπο της οικογένειάς σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Νιώθετε ότι τα πράγματα δεν είναι αρκετά ήρεμα

για εσάς, καθώς μια παρασκηνιακή κατάσταση θα

σας πιέσει και στη συνέχεια θα σας εκθέσει. Είναι

η στιγμή που ο θυμός σάς κυριεύει, με αποτέλε-

σμα να δράσετε σπασμωδικά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αυτές τις μέρες θα πρέπει να ρίξετε τους τόνους,

αν θέλετε να έχετε γεμάτο το πορτοφόλι σας και

τις σχέσεις σας ήρεμες. Είναι πολύ επικίνδυνο να

εμπιστευτείτε σήμερα φιλικό σας πρόσωπο αλλά

και να πάρετε μια απόφαση που αφορά την οικο-

νομική σας κατάσταση. 
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Ο μήνας ξεκινά με πολλή ένταση και
μυστικές ενέργειες, από τη στιγμή που
Άρης και Πλούτωνας σχηματίζουν ένα
δύσκολο πλανητικό τετράγωνο. Αφορά

κυρίως Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και
Αιγόκερους, του τρίτου δεκαημέρου, όπου θα
υπάρξουν δυσκολίες στο να διαχειριστούν την
κάθε κατάσταση.



Α
νάμεσα στο άσπρο και το μαύρο
υπάρχουν αμέτρητες αποχρώσεις του
γκρι. Μια ψυχρή αποτίμηση των απο-
τελεσμάτων της διήμερης Συνόδου

Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο κατ’ εξοχήν εγχώριου
ενδιαφέροντος ζήτημα των ελληνοτουρκικών
σχέσεων, επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.
Όσοι κραύγαζαν προκαταβολικά ότι επέρχεται
καταστροφή σήμερα θα πρέπει να σιωπήσουν.
Το ίδιο και όσοι -αν υπήρχαν- επένδυαν στο από-
λυτο ναυάγιο της τουρκικής διπλωματίας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν, έμπειρος στα πολιτικά
παρασκήνια και τα διπλωματικά παζάρια, οργά-
νωσε την «παρτίδα» μεθοδικά και μετέβη στη
Μαδρίτη γνωρίζοντας ότι κάτι θα κερδίσει και
κάτι όχι. Και θα το κέρδιζε διότι η Τουρκία παρα-
μένει μια ιδιαίτερα σημαντική χώρα για τη συνο-
λική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, συνεισφέρει πά-
νω από το 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες και
διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ευρύτερη πε-
ριοχή με φόντο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτές που σίγουρα έχασαν είναι η Φιλανδία
και η Σουηδία, οι οποίες οδηγήθηκαν σε μια
συμφωνία επώδυνη για το αξιακό τους σύστημα.

Τι κέρδισε ο Ερντογάν; Στη «μικρή εικόνα» όσα
περιλαμβάνει η συμφωνία με τις δύο σκανδινα-
βικές χώρες και στη «μεγάλη» το «ξεπάγωμα»
των σχέσεων της Άγκυρας με τις ΗΠΑ έπειτα από
μια μεγάλη περίοδο πολικών θερμοκρασιών, με
τελικό στόχο το «πράσινο φως» για την προμή-
θεια υψηλής ποιότητας αμυντικού εξοπλισμού

και την υπέρβαση του σκοπέλου από τον απο-
κλεισμό της Τουρκίας από τα F-35.

Οι σχέσεις των δύο χωρών βγήκαν από τον
«πάγο», αλλά ο Τούρκος πρόεδρος πήρε μόνο
μια υποσχετική από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι
θα εργαστεί για το ζήτημα των F-16. Αυτό στην
πράξη σημαίνει ότι ο κ. Μπάιντεν θα εργαστεί για
να μεταβάλει την άποψη στο Κογκρέσο.

Μόνο που η μεταστροφή του Κογκρέσου δεν
εξαρτάται μόνο από τον Αμερικανό πρόεδρο ή το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Όσο και αν το θέλουν, αν το
Σώμα δεν λάβει τις εγγυήσεις που θα ζητήσει
από την ίδια την Τουρκία, κυρίως για τις σχέσεις
της με τη Ρωσία, δεν πρόκειται να δώσει το
«πράσινο φως».

Ο πρωθυπουργός στη χθεσινή συνέντευξη που
παραχώρησε στη Μαδρίτη μετά το πέρας της Συ-
νόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ είπε μια κομβική φρά-
ση: «Εμείς θέλουμε τον Ερντογάν συνομιλητή».

Ορθώς. Κανέναν δεν συμφέρει, και πάντως όχι
την Αθήνα, ένας απομονωμένος, ανεξέλεγκτος
Ερντογάν, ο οποίος θα πιέζεται ασφυκτικά από
τους εθνικιστές κυβερνητικούς εταίρους και την
έξαλλη αντιπολίτευση, χωρίς να μπορεί να πα-
ρουσιάσει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα για τη
χώρα του.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας ορατός
κίνδυνος. Η μεταστροφή του Τούρκου ηγέτη
στην εισδοχή των δύο σκανδιναβικών χωρών
στο ΝΑΤΟ να μεταφραστεί και σε ευνοϊκή μετα-
χείριση στα άλλα θέματα που διαρκώς και με έν-

ταση θέτει στο τραπέζι η Άγκυρα.
Να μην οδηγηθούν, με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ

στην κατανόηση μιας λογικής «γκριζαρίσματος»
διάφορων περιοχών στο Αιγαίο, διότι αυτό θα
άνοιγε την όρεξη του Ερντογάν να κλιμακώσει
την επιθετική του στρατηγική και, γιατί όχι, να
επιχειρήσει τη δημιουργία κάποιου είδους «τε-
τελεσμένων».

Tι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι η κατάσταση της
αυξημένης εγρήγορσης και των γρήγορων ανα-
κλαστικών πρέπει να παραμείνει ως έχει. Να συ-
νεχίσει η Αθήνα να προετοιμάζεται έναντι κάθε
απειλής και παράνομης διεκδίκησης μπορεί να
εγείρει η Τουρκία και ταυτοχρόνως να μελετήσει
κάθε διμερές ζήτημα και συνθήκη που μπορεί να
φέρει την Άγκυρα σε δύσκολη θέση.

Ο αγώνας έναντι των τουρκικών προκλήσεων
και των ανιστόρητων διεκδικήσεων είναι αένα-
ος. Απαιτεί γερά νεύρα, επιθετική διπλωματία
και πολύ καλή νομική οχύρωση.

ΥΓ.: Προς αυτή την κατεύθυνση είναι εθνικά
ωφέλιμο να πιέζει και η αντιπολίτευση. Και όχι
να προκαταλαμβάνει εξελίξεις και δράματα χω-
ρίς αυτά να συμβούν. Ιδιαίτερα η αξιωματική αν-
τιπολίτευση που έχει περάσει από τη βάσανο των
ελληνοτουρκικών σχέσεων και πολύ πρόσφατα
επέλεξε να καταψηφίσει τον αμυντικό προϋπο-
λογισμό, τις αμυντικές συμφωνίες με Γαλλία και
ΗΠΑ, τα Rafale με αστερίσκους και σήμερα επι-
τίθεται στην κυβέρνηση γιατί οι ΗΠΑ... πιθανόν
μπορεί να αναβαθμίσουν τα F-16 των Τούρκων…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Κέρδη και απώλειες για 
τον Ερντογάν στη Μαδρίτη 

Η Αθήνα πρέπει να συνεχίσει 
να προετοιμάζεται έναντι 

κάθε απειλής και παράνομης διεκδίκησης 
μπορεί να εγείρει η Τουρκία


