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Α
ν μια εικόνα της χθεσινής επικαιρότητας
αποπνέει αισιοδοξία και ελπίδα, κόντρα
σε όλα τα ζοφερά που συμβαίνουν γύρω
μας και παγκοσμίως το τελευταίο διάστη-

μα, είναι αυτή του 19χρονου Κουρός, του παιδιού από
το Ιράν που αρίστευσε στις φετινές Πανελλαδικές,
στη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Από μόνος του ο Κουρός ακτινοβολεί με την ευθύ-
τητα, τον ανεπιτήδευτο ενθουσιασμό του και την
προσδοκία για το μέλλον όλα αυτά τα ωραία που συμ-
βαδίζουν με τη νεότητα, που επιβάλλεται να συμβαδί-
ζουν με αυτές τις ηλικίες για όλα τα παιδιά του κό-
σμου. Και το γεγονός ότι ο 19χρονος βρέθηκε μαζί με
όλους αυτούς που του συμπαραστάθηκαν, τον γγ Υπο-
δοχής Αιτούντων Ασύλου Μ. Λογοθέτη, τον διοικητή
του ΚΥΤ στη Λέσβο Δ. Καντεμνίδη, τους ανθρώπους
των Παιδικών Χωριών SOS, που συμμετέχουν στην
ενσωμάτωση των προσφυγόπουλων στο ελληνικό
σύστημα εκπαίδευσης, στο πρωθυπουργικό γραφείο

όλο αυτό μεγάλωσε, του άλλαξε επίπεδο. Πήρε μια
συμβολική διάσταση τόσο για τα χιλιάδες παιδιά που
έρχονται από άλλες χώρες και βρίσκουν στην Ελλάδα
μας μια θέση για να ακουμπήσουν τα όνειρά τους όσο
και για την ίδια την πατρίδα μας που γνωρίζει πως
μπορεί να αποτελέσει το εύφορο χώμα για να ανθί-
σουν σπόροι που ταξίδεψαν από μακριά.

Ο αριστούχος μαθητής αφηγήθηκε στον Κυριάκο
Μητσοτάκη πώς έφτασε στη Λέσβο μαζί με την οικο-
γένειά του το 2019 και πώς εντάχθηκε στο σχολικό
σύστημα με την υποστήριξη της οργάνωσης Παιδικά
Χωριά SOS και της διοίκησης του ΚΥΤ στο Μαυρο-
βούνι, με αποτέλεσμα να αριστεύσει στις πανελλή-
νιες εξετάσεις παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν γνώρι-
ζε καθόλου ελληνικά.

Αναφέρθηκε επίσης στο σχολείο από το οποίο
αποφοίτησε στην Ελλάδα. «Πήγα στο Πρότυπο ΓΕΛ
Μυτιλήνης, που είναι πάρα πολύ καλό σχολείο, δεν
το συζητάμε. Οι καθηγητές είναι απίστευτοι, δεν

έχω λόγια», είπε. Ο 19χρονος σημείωσε πως πρό-
θεσή του είναι να σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχα-
νικός σε ελληνικό πανεπιστήμιο και να παραμείνει
στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ καλό νέο. Τους
έχει ανάγκη η Ελλάδα αυτούς τους ανθρώπους που
μπορεί να μη γεννιούνται Έλληνες, αλλά γίνονται
βάσει του «Έλλην εστί όστις μετέρχεται της ελληνι-
κής παιδείας».

«Κάθε χώρα έχει υποχρέωση να φυλάει τα σύνορά
της. Από την άλλη μεριά είμαστε μια χώρα ανοιχτή
που προσφέρει δικαιώματα και ευκαιρίες σε αυτούς
που θέλουν να μείνουν, να ζήσουν και να ενσωματω-
θούν με τον δικό τους τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
Και χαίρομαι ειλικρινά που το συμβολίζεις αυτό και
μακάρι το δικό σου παράδειγμα να είναι παράδειγμα
για άλλα νέα παιδιά», ήταν το καθαρό στίγμα που
έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την επί-
σκεψη του Κουρός στο Μαξίμου.
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Σ
την εφαρμογή και την προώθηση
των μεταρρυθμίσεων προχωρά ο
πρωθυπουργός παρά την εκλο-
γολογία που κυριαρχεί το τελευ-

ταίο διάστημα στην πολιτική επικαιρότη-
τα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως άλλω-
στε έχει δηλώσει, έχει στόχο την ολοκλή-
ρωση του κυβερνητικού έργου προκειμέ-
νου στις εκλογές οι πολίτες να μπορέσουν
να συγκρίνουν τις κυβερνήσεις της ΝΔ και
του ΣΥΡΙΖΑ. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας,
που ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί, το νομο-
σχέδιο για τα πανεπιστήμια αλλά και οι
άξονες της κοινωνικής πολιτικής, για τους
οποίους θα μιλήσει ο πρωθυπουργός αύ-
ριο στη Βουλή, είναι μόνο μερικές από τις
επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα συνεχίσει τις περιοδείες του στην περι-
φέρεια αλλά και σε χώρους εργασίας,
όπως χθες που επισκέφθηκε σουπερμάρ-
κετ και μια τράπεζα προκειμένου να δια-
πιστώσει τη λειτουργία της ψηφιακής
κάρτας. «Είναι μια σημαντική κατάκτηση
για τους εργαζομένους να μπορούμε να
γνωρίζουμε ως κράτος πόσο χρόνο ακρι-
βώς δουλεύουν έτσι ώστε να αποφεύγεται
οποιαδήποτε καταστρατήγηση του χρόνου
εργασίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός κα-
τά τη συζήτηση που είχε με υπαλλήλους
του σουπερμάρκετ στο κέντρο της Αθή-
νας, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει
αυτόματη διασύνδεση με την Εργάνη.
Στην πρώτη φάση εφαρμογής η Ψηφιακή
Κάρτα Εργασίας καλύπτει περίπου
121.000 εργαζομένους, ενώ σχεδιάζεται η
επέκτασή της σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας σε βάθος δωδεκαμήνου.

Αλλαγές στα ΑΕΙ
Ο πρωθυπουργός αναμένεται την Τε-

τάρτη να αναδείξει στη Βουλή όσα έχουν
γίνει αυτά τα τρία χρόνια στην κοινωνική
πολιτική, θέλοντας με αυτό τον τρόπο κα-
ταγράψει την αποτελεσματικότητα της δι-
κής του κυβέρνησης σε σχέση με εκείνη
του ΣΥΡΙΖΑ. «Με σχέδιο, επαγγελματισμό
και ισχυρή πολιτική βούληση η κοινωνία
ήδη δρέπει τους έμπρακτους καρπούς της
προσπάθειας αυτής. Στην πράξη και όχι
στη θεωρία. Γιατί αυτή είναι η βασική μας
διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που
διέπρεψε στη θεωρία και τα παχιά λόγια
και απέτυχε οικτρά στην πράξη, επισω-
ρεύοντας πάμπολλα δεινά στην καθημερι-
νότητα και το εισόδημα των ανθρώπων»,

τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ου-
σιαστικά ο κυβερνητικός έδωσε ένα στίγ-
μα του κλίματος που θα επικρατήσει στο
Κοινοβούλιο στην προ ημερησίας συζήτη-
ση που θα διεξαχθεί σε επίπεδο αρχηγών.

Οι αλλαγές στα πανεπιστήμια, σε συν-
δυασμό με την αστυνόμευση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αναμένε-
ται να προκαλέσει τη σφοδρή σύγκρουση
ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπο-
λίτευση. Το υπουργείο Παιδείας κατάθεσε
το επίμαχο νομοσχέδιο στη Βουλή και το
επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η συζήτη-
σή του στην αρμόδια επιτροπή της Βου-
λής. Ήδη οι πρώτες αψιμαχίες ξεκίνησαν,
με τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει πως
στόχος είναι η υποβάθμιση της δημόσιας
εκπαίδευσης και με τον κυβερνητικό εκ-
πρόσωπο να τονίζει πως η τοποθέτηση
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ «μυρίζει έντονα
ναφθαλίνη». Ο Γιάννης Οικονόμου κατη-
γόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση
πως «υπερασπίζεται τη βαριοπούλα και
την ανομία», σημειώνοντας πως «η κυ-
βέρνηση υπερασπίζεται τη γνώση, την
έρευνα, την ακαδημαϊκότητα και την προ-
κοπή των ΑΕΙ και της νεολαίας».

Υποψηφιότητες και περιοδείες
Μια ακόμη υποψηφιότητα που προέρ-

χεται από τον χώρο του παραδοσιακού
Κέντρου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Η
Άννα Ροκοφύλλου θα πάρει το βάπτισμα
του πυρός για τις εθνικές εκλογές με το
ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας. Είναι κόρη του
πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑ-
ΣΟΚ Χρήστου Ροκόφυλλου, ήταν σύμβου-
λος του Γιώργου Παπανδρέου στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών, ενώ από το 1998 εκλέ-
γεται συνεχώς δημοτική σύμβουλος. Εί-
ναι το πρώτο νέο πρόσωπο που ανακοινώ-
νεται για την Α’ Αθήνας, σε μια εκλογική
περιφέρεια για την οποία έχουν ακουστεί
ήδη αρκετά ονόματα.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικοί βουλευ-
τές και κομματικά στελέχη συνεχίζουν τις
περιοδείες τους σε όλη τη χώρα. Ήδη από
την Πειραιώς ανακοινώθηκε ότι από τις 4
έως τις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν
επισκέψεις στους Αγίους Αναργύρους, το
Καματερό, την Αιτωλοακαρνανία, τη Νά-
ξο, τη Φλώρινα, την Πιερία, τη Ροδόπη και
την Καρδίτσα. Στις περιοδείες θα μετέ-
χουν ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρι-
νάκης, ο γραμματέας Οργανωτικού Στέ-
λιος Κονταδάκης και οι υπουργοί Γιάννης
Πλακιωτάκης, Χρήστος Σταϊκούρας και
Γιώργος Γεωργαντάς, οι αναπληρωτές
υπουργοί Θόδωρος Σκυλακάκης και Νί-
κος Παπαθανάσης, οι υφυπουργοί Γιώρ-
γος Καραγιάννης, Γιώργος Κώτσηρας,
Απόστολος Βεσυρόπουλος, Νίκος Γιατρο-
μανωλάκης και Χρίστος Δήμας. 
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του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Μεταρρυθμίσεις,
περιοδείες και

υποψηφιότητες 

ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΜΗΧΑΝΕΣ 
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Την Τετάρτη η «μετωπική» 
του πρωθυπουργού με τον αρχηγό 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή



ΤΡιΤη 5 IOYΛIOY 2022

ΡoliTiCAl πολιτικη4

Μ
ετά την αφωνία του στη Σύνο-
δο του ΝΑΤΟ, ο Ταγίπ Ερντο-
γάν επέλεξε να σηκώσει για
άλλη μια φορά το... τσεκούρι

των επιθέσεων αλλά με διαφορετικό τρόπο.
Προφανώς στη Σύνοδο ειπώθηκαν (από την
άλλη πλευρά του Ατλαντικού) πράγματα
που δεν γνωρίζουμε και που οδήγησαν την
Τουρκία να κατέβει ένα σκαλί σε επίπεδο
επιθετικότητας. Βεβαίως οι απειλές παρα-
μένουν, αλλά έχει φύγει από τη μέση -του-
λάχιστον προσωρινά- η διαρκής απειλή πο-
λέμου κατά της χώρας μας. Από την πρώτη
στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλα-
βε τη διακυβέρνηση της χώρας, φάνηκε ξε-
κάθαρα ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει απέναντί
του έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. 

Η αρχή με τον  Έβρο 
και η αποφασιστικότητα 
για «θερμό καλοκαίρι»

Η αποτελεσματική οχύρωση των συνό-
ρων της Ελλάδας ήδη από τον Φεβρουά-
ριο του 2020 και τα γεγονότα στον Έβρο
δυσκόλεψαν αρκετά τον Τούρκο πρό-
εδρο, ο οποίος άρχισε τις επιθέσεις επί
προσωπικού εναντίον του Έλληνα πρω-
θυπουργού. Ήταν τότε που ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν θέλησε να «τεστάρει» τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, στέλνοντας οργα-
νωμένα χιλιάδες μετανάστες και πρό-
σφυγες από όλη την Τουρκία στα ελληνο-
τουρκικά σύνορα. Άμεσα η ελληνική κυ-
βέρνηση διέκοψε τη λειτουργία του τε-
λωνείου των Καστανιών προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτροπή της ανεξέλεγ-
κτης εισόδου. Παράλληλα, με ταχύτατες
ενέργειες το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας σε συνεννόηση με τον πρωθυ-

πουργό όχι μόνο δεν αιφνιδιάστηκε αλλά
ενίσχυσε τις μονάδες του Έβρου, στέλ-
νοντας δυνάμεις υπό την κάλυψη της νύ-
χτας για να στελεχώσουν ακόμη και τα
πιο δύσβατα περάσματα. Μέσα σε λίγες
ώρες, με την καθοδήγηση του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου στα
χερσαία σύνορα της χώρας
στήθηκε ένα αδιαπέραστο
τείχος που ματαίωσε τα σχέ-
δια του Ερντογάν, ο οποίος
σκόπευε να ασκήσει αφό-
ρητη πίεση στην Ευρώπη,
χρησιμοποιώντας ως «όπλο»
τους μετανάστες.

Ανάλογη ήταν η «απάντηση» που
έλαβε και στην κρίση του «Ορούτς Ρέις»
τον Αύγουστο του 2020. Η άμεση κινη-
τοποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων κατ’ εντολήν του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και η ανάπτυξη του Στόλου σε
θέσεις-κλειδιά στο Αιγαίο και την Ανα-
τολική Μεσόγειο στέρησαν στην Τουρ-
κία την πρωτοβουλία των κινήσεων,
ώσπου τελικά υποχρεώθηκε να αναδι-
πλωθεί και να αποσύρει τις δυνάμεις
της. Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
συντόνιζε την τεράστια κινητοποίηση
προσωπικού και μέσων όλων των Κλά-
δων, με τη χώρα να εκπέμπει ξεκάθαρο
μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει
την αμφισβήτηση ούτε σπιθαμής της

εθνικής της κυριαρχίας και των κυριαρ-
χικών της δικαιωμάτων. Για μία ακόμη
φορά το ΓΕΕΘΑ κινητοποίησε σε χρόνο-
ρεκόρ τις Ένοπλες Δυνάμεις εν μέσω
θέρους και καλοκαιρινών αδειών. Η
ανάληψη ύψιστης ετοιμότητας μέσα σε
λίγες ώρες, με τον Στόλο μας «να πλέει
μεθ’ ορμής ακαθέκτου», τις πολεμικές
μοίρες των αεροσκαφών μας να είναι
έτοιμες να σκίσουν τους ελληνικούς αι-
θέρες και τις στρατιωτικές μονάδες μας
σε Έβρο, νησιά αλλά και στα μετόπισθεν

να θωρακίζουν κάθε σπιθαμή
της ελληνικής επικράτειας,

γέμισε με υπερηφάνεια τον
ελληνικό λαό.

Η δεύτερη μέσα σε διά-
στημα μικρότερο του μήνα

και δεδομένων των συνθη-
κών αστραπιαία αντίδραση των

ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ήρ-
θε με την κινητοποίηση του συνόλου τους.
Αποτελεί προϊόν ενδελεχούς σχεδίασης
και κατάρτισης σχεδίων ενέργειας που
έχουν εκπονηθεί για αυτές τις επείγουσες
καταστάσεις από το ΓΕΕΘΑ. Το ελληνικό
στράτευμα απλώθηκε σε όλη την ελληνική
επικράτεια από το Ορμένιο έως το Καστε-
λόριζο και λειτουργώντας με υψηλό επαγ-
γελματισμό και ψυχραιμία απέφυγε τις
παγίδες που «έστησαν» οι Τούρκοι για να
κλιμακώσουν την ένταση και να δημιουρ-
γήσουν εντυπώσεις. Ο στόλος μας προ-
κλήθηκε από τον αντίστοιχο τουρκικό, αλ-
λά αντέδρασε με ψυχραιμία μεν, απολύτως
αποφασιστικά δε, αποδεικνύοντας περί-
τρανα την ελληνική ναυτοσύνη.

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ 
και το χειροκρότημα στο Κογκρέσο 

Αυτά που απέδειξε στο πεδίο ο Έλληνας
πρωθυπουργός τα επιβεβαίωσε και σε δι-
πλωματικό επίπεδο. Από τη μία οι συντο-
νισμένες ενέργειες σε διπλωματικό επί-
πεδο, βάσει της συνεργασίας του διπλω-
ματικού γραφείου του Μαξίμου με τη Βα-
σιλίσσης Σοφίας, που κατέληξαν στις συ-
νεχείς διπλωματικές παρεμβάσεις για την
τουρκική προκλητικότητα, στις επιστολές
στον ΟΗΕ αλλά και στη δημοσιοποίηση
των χαρτών με την εξέλιξη του τουρκικού
αναθεωρητισμού. Επιστέγασμα σε όλα
αυτά, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουά-
σιγκτον. Την ώρα που ο Ερντογάν… εκλι-
παρούσε για ένα ραντεβού με τον Αμερι-
κανό πρόεδρο, ο πρωθυπουργός ήταν επί-
σημος προσκλεκλημένος στον Λευκό Οί-
κο, ήταν ο πρώτος Έλληνας ηγέτης που
μίλησε στο Κογκρέσο και κέρδισε τις εν-
τυπώσεις ενώπιον του αμερικανικού κοι-
νού. Η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού
στο Κογκρέσο τον έβγαλε εκτός εαυτού,
όπως και το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης
συνομιλεί απευθείας με όλους τους ηγέ-
τες της ΕΕ και έχει αποδομήσει πλήρως το
αφήγημα των Τούρκων με τους χάρτες της
«Γαλάζιας Πατρίδας».

Μία εκ των βασικών κατηγοριών που
απευθύνει συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος
κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι ο
πρωθυπουργός είναι ψεύτης. «Τα λόγια του
είναι γεμάτα ψέματα», είπε πρόσφατα ο
Τούρκος πρόεδρος για τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό, κατηγορώντας τον εκ νέου ότι αθέ-
τησε τη συμφωνία να μη διεθνοποιήσει τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Γιατί ο Ερντογάν φοβάται 
τον Μητσοτάκη; 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας
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Παρακολουθώντας διαχρονικά
την πορεία του Ερντογάν, τις με-
ταλλάξεις, τις ανατροπές και τον
καιροσκοπισμό του, αποσαφηνί-
ζεται το ότι η «χρησιμότητα» της
Τουρκίας αυτό τον καιρό ίσως τον
τυφλώνει και δεν μπορεί να αντι-
ληφθεί το γεγονός ότι έχει απο-
κτήσει πολλούς εχθρούς. Επίσης,
νομίζει ότι είναι «χαλίφης στη θέ-
ση του χαλίφη» και ότι είναι ισότι-
μος συνομιλητής των ΗΠΑ.

Προφανώς κάπου έχει μπερ-
δέψει τον ρόλο του, ορμώμενος
από το γεγονός ότι έχει να αντι-
μετωπίσει τους «μέσα» και τους
«έξω». Η διπλή ρητορική που εμ-
φανίζει δεν είναι στρατηγική

ισχύος αλλά μάλλον αδυναμία
διαχείρισης κρίσεων και κατα-
στάσεων. Ο Ταγίπ Ερντογάν δεί-
χνει να έχει κάνει focus στο πρό-
σωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη
για δύο λόγους:

Ο ένας είναι πολιτικός και αφο-
ρά το εσωτερικό της Τουρκίας. Ο
Ερντογάν πιστεύει ότι μια κόντρα
σε προσωπικό επίπεδο με τον
Κυρ. Μητσοτάκη μπορεί να του
προσφέρει πόντους από το εκλο-
γικό του ακροατήριο στην Τουρ-
κία. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο
χρησιμοποιεί ακραία φρασεολο-

γία εναντίον του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, η οποία αγγίζει τα όρια
του «κουτσαβακισμού». Οι πρό-
σφατες ενέργειές του να ζητήσει
από τον ελληνικό λαό να μην ψη-
φίσει Μητσοτάκη στις επικείμενες
εκλογές αλλά και τα tweets που
ανήρτησε στα ελληνικά δείχνουν
ότι ο ίδιος είναι με την πλάτη στον
τοίχο στις εκλογές της Τουρκίας.
Βεβαίως, η εμπλοκή του στα ελ-
ληνικά πολιτικά δρώμενα είναι
κάτι πρωτοφανές για αρχηγό ξέ-
νου κράτους. Και τέτοιες αήθεις
επιθέσεις μόνο καλό κάνουν στον

Έλληνα πρωθυπουργό, αφού συ-
σπειρώνουν γύρω του το μεγαλύ-
τερο μέρος του λαού.

Ο άλλος λόγος είναι διπλωματι-
κός. Η Τουρκία έχει εμμονή με τα
κατ’ ιδίαν ανατολίτικα παζάρια,
επιδιώκοντας τη λύση όλων σε ένα
κλειστό δωμάτιο και πάνω στη λο-
γική «δώσε μου αυτό και πάρε
εκείνο». Αυτά βεβαίως δεν γίνον-
ται ούτε στα παραμύθια. Το ίδιο εί-
χε επιχειρήσει να κάνει και με τον
Αλέξη Τσίπρα με τους 8 Τούρκους
που είχαν ζητήσει άσυλο στην Ελ-
λάδα, αλλά και με την υπόθεση των

δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον
Έβρο. Και τότε είχε επιχειρήσει να
λύσει τα ζητήματα αυτά «εξωθε-
σμικά». Το ίδιο ακριβώς επιχειρεί
να κάνει και με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, μόνο που ο σημερινός
πρωθυπουργός αρνείται επίμονα
να μπει σε οποιαδήποτε διμερή
συζήτηση και μάλιστα υπό τη σκιά
απειλών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει
σε καμία συζήτηση και σε κανέναν
«μπακάλικο» διάλογο εκτός νομι-
μότητας και θεσμικής διάστασης.
Αυτό είναι που εξοργίζει τον Ερν-
τογάν οδηγώντας τον σε εμμονές
που αγγίζουν τα όρια της ψυχοπα-
θολογίας. 

Δύο λόγοι για την «έχθρα»

Τ
ο... comeback της Ελλάδας και τη
διαρκή ισχυροποίησή της σε όλα
τα επίπεδα αναμένεται να περι-
γράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

κατά την παρουσία του σήμερα στην Ολο-
μέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρα-
σβούργο.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπο-
γραμμίσει ότι από τον Ιούλιο του 2019 και
εντεύθεν η ρωμαλέα ανάπτυξη της οικονο-
μίας, συνέπεια συγκεκριμένων επιλογών
της κυβέρνησης, όπως θα πει, έχει συμβά-
λει στην αποκατάσταση της διεθνούς αξιο-
πιστίας της χώρας, ενώ έχει βοηθήσει την
Αθήνα να επωμιστεί πρωταγωνιστικό ρόλο
σε μια σειρά από μείζονες προκλήσεις σε
περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο. «Η Ελλάδα έχει πάψει να αποτελεί
το… μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», αναμένεται να επισημάνει χαρα-
κτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ
πρόκειται, σύμφωνα με κυβερνητικές πη-
γές, να απαριθμήσει σειρά κυβερνητικών
πρωτοβουλιών από την ενεργοποίησή της
στη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης
έως την αρτιότητα του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», την πρόταση για
το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, που εν
πολλοίς έθεσε τις συντεταγμένες για την
τουριστική δραστηριότητα εν μέσω Covid-
19, αλλά και τη συγκροτημένη πρόταση 6
σημείων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
οξεία ενεργειακή κρίση. Επ’ αυτού και καθ’
όσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει
συγκεκριμένη διορία έως το τέλος του θέ-
ρους προκειμένου να παρουσιάσει απτές

και αποτελεσματικές προτάσεις για την
αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου
από την αντίστοιχη του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και για τη «διέξοδο» της επιβολής πλα-
φόν στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου, ο
πρωθυπουργός αναμένεται να διαμηνύσει
πως τυχόν ολιγωρία της Ευρώπης να αντι-
μετωπίσει άμεσα το ζήτημα της διογκού-
μενης ενεργειακής ακρίβειας εγκυμονεί
σοβαρούς κινδύνους για την εσωτερική
συνοχή των κρατών-μελών της Ένωσης
αλλά και την ίδια την αξιοπιστία της Ένω-
σης έναντι των ευρωπαϊκών λαών. Θα προ-
ειδοποιήσει, δε, πως ελλοχεύουν πάντοτε
οι δυνάμεις του λαϊκισμού και της δημαγω-
γίας, οι οποίες στην περίπτωση της χώρας
μας, όπως θα σημειώσει χαρακτηριστικά,

το καλοκαίρι του 2015 «φλέρταραν» ανοι-
χτά με την άτακτη χρεοκοπία και εντέλει με
την καταστροφή.

Στο μέτωπο της διεθνούς θέσης της χώ-
ρας ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιση-
μάνει εκ νέου ότι οι αναθεωρητικές συμπε-
ριφορές που αναπτύσσει εσχάτως η Τουρ-
κία σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου
αποτελούν κατεξοχήν ευρωτουρκικό ζήτη-
μα και, ως εκ τούτου, απαιτούν σθεναρή
απάντηση από τις Βρυξέλλες και τους Ευ-
ρωπαίους ηγέτες, ιδίως σε μια περίοδο κα-
τά την οποία ο ρωσικός επεκτατισμός μέσω
της επιδίωξης της βίαιης επαναχαράξης
των συνόρων θέτει στρατηγικής φύσεως
διλήμματα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Θα
υπενθυμίσει, δε, ότι τα τελευταία χρόνια η

χώρα μας στο Μεταναστευτικό υπερασπί-
ζεται με δυσανάλογο κόστος τα σύνορα της
χώρας, που είναι και εξωτερικά σύνορα
της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός θα
επισημάνει εκ νέου ότι οι
αναθεωρητικές συμπεριφορές
της Τουρκίας σε βάρος της
Ελλάδας και της Κύπρου
αποτελούν κατεξοχήν
ευρωτουρκικό ζήτημα

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Η ισχυρή Ελλάδα και
στο Ευρωκοινοβούλιο
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Σ
υντηρεί τη ρητορική ένταση η
Άγκυρα και παρά τη διαφαινό-
μενη αποκλιμάκωση μετά τη
Σύνοδο της Μαδρίτης, ο Με-

βλούτ Τσαβούσογλου επανήλθε με νέες
επιθετικές δηλώσεις σε βάρος της Ελλά-
δας με αφορμή την προσπάθεια των Ελ-
ληνοαμερικανών γερουσιαστών να
μπλοκάρουν την πώληση F-16 στην
Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
έκανε λόγο για ελληνικό και αρμενικό
«λόμπι» και κατηγόρησε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη για «μικρότητες». «Ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός στην ομιλία του στο
Κογκρέσο εκλιπαρούσε να μη δοθούν τα
μαχητικά στην Τουρκία, σε πνεύμα που
δεν αρμόζει σε μια συμμαχική χώρα, και
έκανε μικρότητες», είπε ο Τσαβούσο-
γλου εκφράζοντας ταυτόχρονα τη βεβαι-
ότητά του ότι το πρόγραμμα θα προχω-
ρήσει χωρίς εμπόδια.

Η προσπάθεια της Άγκυρας πάντως
βρίσκει απέναντί της τη δυναμική εκ-
στρατεία της ελληνοαμερικανικής κοινό-
τητας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία
με το σύνθημα «No Jets for Turkey» προ-
σπαθεί να βάλει ξανά στον «πάγο» τα
όνειρα της Τουρκίας για την απόκτηση
νέων και αναβαθμισμένων F-16. Πληρο-
φορίες μάλιστα αναφέρουν ότι στο προ-
σεχές διάστημα προγραμματίζεται η κα-
τάθεση τροπολογίας στο Κογκρέσο που
θα απαγορεύει την πώληση στρατιωτικού
υλικού σε μέλη του ΝΑΤΟ που μπορεί να
χρησιμοποιήσουν τα μέσα αυτά για να
παραβιάσουν την κυριαρχία άλλων κρα-
τών-μελών. Αν η πληροφορία αυτή επα-
ληθευτεί, η «πόρτα» για την Άγκυρα ανα-
μένεται να κλείσει και πάλι, παρά τις περί
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις τού Αμερι-
κανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Απάντηση από Δένδια και Οικονόμου
«Είναι προφανές ότι η συνεχής ισχυ-

ροποίηση της χώρας μας σε όλα τα μέτω-
πα δεν αφήνει τον κ. Ερντογάν να ησυχά-
σει, η κυβέρνηση ενδυναμώνει τη χώρα
και εδραιώνει τη θέση της Ελλάδας ως
παράγοντα σταθερότητας», τόνισε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου, υπογραμμίζοντας ότι ο Τούρκος
πρόεδρος ενοχλείται επειδή «η Ελλάδα
πρωταγωνιστεί για να βρεθεί λύση στο
ενεργειακό ζήτημα». Άμεση ήταν και η
αντίδραση του Νίκου Δένδια, ο οποίος

έστειλε μήνυμα στην Τουρκία από το
Λουγκάνο της Ελβετίας, όπου εκπροσώ-
πησε την Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη
για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.
«Η ελληνική θέση είναι πάντοτε σαφής,
υποστηρίζει τη διεθνή νομιμότητα, το
διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότη-
τα, τις σχέσεις καλής γειτονίας, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα», τόνισε ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών.

Η νέα τουρκική πρόκληση ήρθε λίγα
24ωρα μετά την απόπειρα ωμής παρέμ-
βασης στο εσωτερικό της χώρας από τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κάλεσε
τους Έλληνες να καταψηφίσουν την κυ-
βέρνηση. Στην Αθήνα επικρατεί η εκτί-
μηση ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα συνεχί-
σει τις ρητορικές εξάρσεις και απειλές,
καθώς έχει να διαχειριστεί μια ιδιαιτέ-
ρως δύσκολη κατάσταση στο εσωτερικό
της χώρας του, αφού οι πρόσφατες δη-
μοσκοπήσεις δείχνουν ότι χάνει απέναν-
τι σε όλους τους πιθανούς του αντιπά-

λους. Τη μεγαλύτερη διαφορά καταγρά-
φει ο νυν δήμαρχος Άγκυρας Μανσούρ
Γιαβάς που, σύμφωνα με την εταιρεία
MetroPoll, συγκεντρώνει 54% έναντι
35,6% του Ερντογάν. Νικητής βγαίνει και
ο Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς ο δήμαρχος
της Κωνσταντινούπολης συγκεντρώνει
ποσοστό 51,7% έναντι 37,7 του Τούρκου
προέδρου, ενώ ακόμη και η Μεράλ Ακ-
σενέρ, η πρόεδρος του Καλού Κόμματος,
προηγείται κατά σχεδόν 10 μονάδες. Τη
μικρότερη διαφορά αλλά με το αποτέλε-
σμα και πάλι σε βάρος του Ερντογάν κα-
ταγράφει ο Ρεπουμπλικάνος Κεμάλ Κι-
λιντσάρογλου με 46,1%.

Η οικονομική κρίση αλλά και τα «ρα-
πίσματα» που δέχεται η Άγκυρα στο
εξωτερικό έχουν κοστίσει πολύ στον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δεν
αποκλείεται να επιδιώξει την εξαγωγή
της πίεσης στο Αιγαίο, με σκοπό να απο-
προσανατολίσει και να συσπειρώσει
τους ψηφοφόρους του. Η Αθήνα ετοιμά-

ζεται για όλα τα ενδεχόμενα και διατη-
ρείται σε διπλωματική και στρατιωτική
ετοιμότητα. Ο Νίκος Δένδιας μετά τη
συμμετοχή του στη Διάσκεψη για την
Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, όπου η
χώρα μας έχει σταθερή παρουσία, συ-
νεχίζει τον μαραθώνιο για την ανάδειξη
των εθνικών θέσεων και σήμερα το με-
σημέρι αναμένεται να μιλήσει στο συνέ-
δριο του Economist με θέμα «Η Ευρω-
παϊκή Στρατηγική για την ειρήνη στην
Ανατολική Μεσόγειο». 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ρεσιτάλ 
ψεύδους από

Τσαβούσογλου 
για τα F-16

Η προσπάθεια της Άγκυρας
βρίσκει απέναντί της 
τη δυναμική εκστρατεία 
της ελληνοαμερικανικής
κοινότητας 
των Ηνωμένων Πολιτειών



Α
κούν για προκήρυξη εκλογών
τέλη Ιουλίου στο Μέγαρο Μα-
ξίμου και σχεδόν βάζουν τα

γέλια. Ο λόγος είναι προφανής, όπως
μου εξηγούσε σημαίνων κυβερνητι-
κός παράγοντας. Αν δεν τελειώσει
ομαλά το καλοκαίρι, τίποτα δεν μπορεί
να προχωρήσει. Μου θύμισε ότι στις
20 Αυγούστου θα βγούμε επίσημα
από την ενισχυμένη εποπτεία και αν
μέχρι τότε δεν έχουμε καμία κατα-
στροφική πυρκαγιά ή κάποιο κορυ-

φαίο γεγονός (θερμό επεισόδιο), τότε
θα μπούμε στην τελική ευθεία. Τέλος,
μου απέκλεισε τα σενάρια για εκλογές
στις 11/9 και στις 2/10. Στην πρώτη
«κόβεται» η ΔΕΘ και δεν το θέλουν,
καθώς θα δυσαρεστηθούν οι Θεσσα-
λονικείς. Τη δεύτερη περίπτωση τη
θεωρούν πολύ αργά. Οπότε οι πιο λο-
γικές επιλογές είναι 18/9 και 25/9. Εξ
αυτού συνάγω το συμπέρασμα ότι η
προκήρυξη των εκλογών θα γίνει μετά
τις 25 Αυγούστου. 

Οι αναγνώστες της «Political» είχαν ενημερωθεί εδώ και μέρες ότι η κυβέρνηση
θα υπενθυμίζει διαρκώς όσα έγιναν το 2015 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο
Γιάννης Οικονόμου επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ, αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέ-
ρος της τοποθέτησής του κατά την ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών στο δημοψήφισμα, καθώς σήμερα συμπληρώ-

νονται 7 χρόνια από
τη διεξαγωγή του.
Το Μαξίμου, όσο θα
πλησιάζουμε προς

τις κάλπες, θα συνεχίσει να υπενθυμίζει πως επί πρωθυ-
πουργίας Τσίπρα η χώρα κόντεψε να βγει εκτός ευρώ, ενώ
η συνθηκολόγησή του με την ΕΕ στοίχισε στους Έλληνες πολί-
τες 100 δισ. ευρώ και ένα αχρείαστο τρίτο μνημόνιο. Μαθαίνουμε πάντως ότι και
η ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή την Τετάρτη για την κοινωνική πολιτική
θα έχει ανάλογα χαρακτηριστικά. 
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Μου λένε από την οδό Πειραιώς
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να
στηρίξουν την υποψηφιότητα του
νυν περιφερειάρχη Βορείου Αι-
γαίου Κώστα Μουτζούρη και το
πιθανότερο δεν θα μπουν καν στη
μάχη μεταξύ του Σταύρου Μαλέ-
λη (Mega) και του Στρατή Λιαρέλ-
λη (ANT1) για ευνόητους λόγους
ισορροπιών. Εξετάζεται έντονα η
στήριξη σε τέταρτο πρόσωπο από
τα σπλάχνα της παράταξης... 

ΑΞΙΖΕΙ...

Στο Λονδίνο βρίσκεται αυτές τις μέ-
ρες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος της ΝΔ Χάρης Θεοχάρης, συμμε-
τέχοντας στις εκδηλώσεις του Lon-
don Climate Action Week 2022, που
γίνονται στο πλαίσιο του συνεδρίου
των «New York Times». Εκεί παρου-
σίασαν τις θέσεις τους ο δήμαρχος
του Λονδίνου Σάντι Καν, ο πρώην
πρόεδρος του Μεξικό Φελίπε Καλν-
τερόν, ο πρώην πρόεδρος των Εργα-
τικών Εντ Μίλιμπαντ, πανεπιστημια-
κοί και πολιτικοί -κατά βάση κεν-
τρώοι- από όλο τον κόσμο. Ο κ. Θεο-
χάρης είχε συναντήσεις και με εταί-
ρους του στο Παγκόσμιο Κέντρο Βιώ-
σιμου Τουρισμού. Το νέο αντικείμενο
που θα προβληματίσει τον παγκόσμιο
αλλά και τον ελληνικό τουρισμό είναι
η σύνδεσή του με την πράσινη αειφό-
ρο ανάπτυξη. 

ΑΞΙΖΕΙ

Ποιο Νομό Χανίων και ποιο κόμ-
μα... Ο δημοσιογράφος Δημήτρης
Καμπουράκης έχει αφήσει προς
το παρόν τις φιλοδοξίες του για να
πολιτευτεί και ήδη συζητάει με
μεγάλο κανάλι για να παρουσιάζει
πρωινό μαγκαζίνο. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Όπως μου λένε ανώτατες πηγές
στο Μέγαρο Μαξίμου, η προ ημε-
ρησίας διατάξεως συζήτηση στη
Βουλή αύριο πήγε να αναβληθεί,
καθώς ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης έχει κολλήσει
Covid και δεν θα μπορούσε να πα-
ραβρεθεί στο Κοινοβούλιο διά ζώ-
σης. Εξάλλου, η συζήτηση αφορά
την κοινωνική πολιτική, τομέα του
κ. Χατζηδάκη, και δεν θα έπρεπε
να λείπει. Κάποιοι είπαν να ανα-

βληθεί η συζήτηση και να πάει αρ-
γότερα, αλλά κάποιοι άλλοι επέμε-
ναν να γίνει οπωσδήποτε. Επειδή
όμως την επόμενη εβδομάδα η
Βουλή θα είναι και πάλι σε έκρυθ-
μη κατάσταση λόγω του νομοσχε-
δίου για τα ΑΕΙ, θεωρήθηκε επιβε-
βλημένο να μην αλλάξει το πρό-
γραμμα. Έτσι θα γίνει κανονικά η
προ ημερησίας συζήτηση την Τε-
τάρτη και ο Χατζηδάκης θα μιλήσει
μέσω Zoom. 

«Ξεκόβουν» ημερομηνίες
στο Μέγαρο Μαξίμου

Πήγε να αναβληθεί η συζήτηση στη Βουλή

Μήλον 
της Έριδος 
ο Ζεμενίδης;

Εκδήλωση θα κάνει η Ελληνοαμερι-
κανική Ένωση με επίσημο καλεσμένο
τον Έντι Ζεμενίδη, εκτελεστικό διευ-
θυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικα-
νικής Ηγεσίας (HALC), αύριο. Το θέμα
συζήτησης είναι «Γιατί το ελληνοαμερι-
κανικό λόμπι;» και ο Ζεμενίδης θα ανα-
πτύξει όλες τις δράσεις, αθέατες και θε-
ατές, που κάνουν οι Έλληνες της Δια-
σποράς για να προασπίσουν τα ελληνικά
συμφέροντα στην αμερικανική πολιτική
σκηνή. Θυμίζουμε ότι ο Έντι Ζεμενίδης
έχει στενή σχέση με τον γερουσιαστή
Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος ως επικεφα-
λής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της Γερουσίας των ΗΠΑ κρατάει...
Θερμοπύλες υπέρ των ελληνικών συμ-
φερόντων και κατά των εξοπλισμών
προς την Τουρκία. Μιας και είπα για Ζε-
μενίδη, το όνομά του έχει ακουστεί πολύ
και για το Επικρατείας της ΝΔ στη θέση
του Έλληνα της Διασποράς. 

Δημοσκοπήσεις
Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν

τα αποτελέσματα των μετρήσεων που θα
δουν το επόμενο διάστημα το φως της δη-
μοσιότητας, όπως και οι κυλιόμενες μετρή-
σεις που θα διεξαγάγει το Μα-
ξίμου. Τα ευρήματα θα
έχουν κομβικό ρόλο στις
τελικές αποφάσεις που
θα πάρει ο πρωθυ-
πουργός μετά τον Δε-
καπενταύγουστο. Η μέ-
χρι τώρα εικόνα που
υπάρχει στο κυβερνητικό
επιτελείο είναι ικανοποιητική, καθώς η δια-
φορά με τον ΣΥΡΙΖΑ δείχνει σταδιακά να
επιστρέφει σε διψήφια ποσοστά. Μάλιστα,
κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η πίεση
θα μεταφερθεί στην πλευρά της Κουμουν-
δούρου, που βλέπει πως δεν μπορεί να κερ-
δίσει δημοσκοπικούς πόντους παρά τις
απανωτές κρίσεις που χτυπούν τη χώρα.

Επτά χρόνια



Ήδη στην Κρήτη
βρίσκεται από την
Παρασκευή ο
υπουργός Υγείας Θά-
νος Πλεύρης, έχοντας
σειρά συναντήσεων
με φορείς της Υγεί-
ας. Στην Κρήτη μα-
ζί με τον υπουργό
Υγείας βρίσκεται
και ο πρώην ανα-
πληρωτής υπουργός
Υγείας Βασίλης Κοντο-
ζαμάνης, που είναι
αλήθεια ότι εξακο-
λουθεί και ασχο-
λείται σοβαρά με
τον χώρο της Υγεί-
ας. Μαθαίνω ότι σε
λίγες μέρες θα κα-
τέβει στο νησί για πε-
ριοδεία και ο Βασίλης
Κικίλιας. 

ΚΚαι οι τραπεζίτες στη
Μεγαλόνησο...
Μιας και πιάσαμε την Κρήτη, να σημει-
ώσουμε ότι έχει γίνει πόλος έλξης και για
τις διοικήσεις των τραπεζών. Πριν από δύο
μήνες πολυπληθές κλιμάκιο της Alpha
Bank που είχε επισκεφθεί την Κρήτη γύρι-
σε εντυπωσιασμένο από όσα είδε στη Με-
γαλόνησο. Τις
προηγούμενες
μέρες ήταν η
σειρά αντίστοι-
χου κλιμακίου
της Eurobank να
αντλήσει ανάλο-
γες θετικές εν-
τυπώσεις. Ο δι-
ευθύνων σύμ-
βουλος της τρά-
πεζας, ο Φωκίων
Καραβίας, είπε
μάλιστα ότι «η
Κρήτη είναι μια
ξεχωριστή Ελλά-
δα μέσα στην Ελλάδα. Διαθέτει ισχυρό
πρωτογενή τομέα, διατηρεί ιδιαίτερη πα-
ρουσία μέσω των τροφίμων και άλλων
προϊόντων στον δευτερογενή και βεβαίως
πλεονεκτεί στον τομέα των υπηρεσιών με
πλήθος μοντέρνων και υψηλών προδια-
γραφών ξενοδοχειακών μονάδων». 

Προς το παρόν δεν συζητούν τίποτα για
συνεργασίες στη ΝΔ. Αυτά θα τα δουν από
την επομένη των εκλογών. Αυτό τουλάχι-
στον λέει η υφυπουργός Μετανάστευσης
Σοφία Βούλτεψη. «Σημασία
έχει να κοιτάμε πάντοτε
τις εκλογές αυτές κα-
θεαυτές. Οι εκλογές
είναι τη μέρα που θα
προκηρυχτούν, για
εμένα δεν υπάρχει
η δεύτερη μέρα, τη
δεύτερη μέρα τη βλέ-
πουμε με βάση το αποτέ-
λεσμα. Ο στόχος μας ο εκλο-
γικός είναι η αυτοδυναμία και οπωσδήποτε
το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, με βάση το
εκλογικό σύστημα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ,
για τη ΝΔ. Εμείς τη μάχη τη δίνουμε για τη
μέρα των εκλογών, δεν τη δίνουμε για την
επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα θα δού-
με», είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο.

Επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, κά-
ποιες «κακές γλώσσες» που διαδίδουν δε-
ξιά και αριστερά ότι δεν ήταν επιλογή του
Γιώργου Γεραπετρίτη η απόφαση να μην
πολιτευτεί κ.λπ. Για να βάζουμε τα πράγμα-
τα στη θέση τους. Αυτά τα λένε οι... κακές
γλώσσες. Η αλήθεια είναι ότι ο Γεραπετρί-
της παραμένει στενός σύμβουλος του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και ποτέ δεν υπήρξε κά-
ποια δυσφορία ή αμφισβήτηση προς το
πρόσωπό του. Η επιλογή να μην είναι υπο-
ψήφιος είναι καθαρά δική του και έχει να
κάνει με την ανάγκη του να ασχοληθεί με τα
ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Επίσης, κρα-
τήστε ότι αν του ζητηθεί από τον πρωθυ-
πουργό να αναλάβει κάποιο νέο πόστο μετά
τις επικείμενες εκλογές (όποτε και αν γί-
νουν), δίνω ελάχιστες πιθανότητες να αρ-
νηθεί. Όλα τα άλλα που διαδίδουν διάφοροι
άσπονδοι «γαλάζιοι» φίλοι κινούνται στη
σφαίρα της μπουρδολογίας…

Επιχείρηση
«Αντώναρος»

Οι γνήσιοι αρθρο-
γράφοι του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αυτοί δηλαδή
που περνάνε
την... προεδρική
γραμμή και δή-
θεν είναι ανεξάρ-
τητοι, έχουν ξεκι-
νήσει τελευταία ένα
γαϊτανάκι επιθέσεων εναντίον του Νίκου Αν-
δρουλάκη. Με τι επιχειρήματα; Ότι έπρεπε να
είχε διώξει τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Βαγ-
γέλη Βενιζέλο, γιατί είναι, λέει, μπλεγμένοι με
το σκάνδαλο Novartis. Ακόμη γελάω με τους
αρθρογράφους του Αλέξη. Φαίνεται, δεν γνω-
ρίζουν ότι «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μι-
λάνε για σχοινί».

Κάποιοι βιάζονται να απο-
στρατεύσουν τον Γιάννη
Δραγασάκη και τον Αλέκο
Φλαμπουράρη και μαθαίνω

ότι τόσο ο κυρ Γιάννης όσο
και ο μπαρμπα-Αλέκος στέλ-

νουν μηνύματα ότι δεν πάνε πουθενά, δεν το
κουνάνε. Πρακτικά θα θέλουν Επικρατείας,
όπως αντιλαμβάνεστε. Καλά ξεμπερδέματα,
σύντροφε Αλέξη… 
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Στοχοπροσήλωση 
στην αυτοδυναμία

Περί Γεραπετρίτη
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Οι «χρυσές» πένες 
του ΣΥΡΙΖΑ

Οι υπουργοί 
«οργώνουν» 
την Κρήτη

O
άνθρωπος καθυβρίζει καθημερινώς τον
πρωθυπουργό της χώρας από τα social
media. Προχθές νόσησε με κορονοϊό

και δεν είναι ότι νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο
της Κρήτης, όπου του παρασχέθηκε και με το
παραπάνω η αναμενόμενη ιατρική φροντίδα,
αλλά ότι για τον κύριο Αντώναρο κινητοποιήθη-
κε ο μηχανισμός με όλα τα απαραίτητα ειδικά
προστατευτικά μέσα για τη φροντίδα του ασθε-
νούς και την αεροδιακομιδή του. Αυτή είναι η
είδηση, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για να
είναι καλά στην υγεία του ο κ. Αντώναρος. Αρ-
χικά με ελικόπτερο Super Puma που κατευ-
θύνθηκε προς το ελικοδρόμιο της Πάτμου και
αμέσως μετά στο αεροδρόμιο «Διαγόρας». Με-
τά την άφιξη στη Ρόδο, ασθενής, ιατρός και δια-
σώστες του ΕΚΑΒ μετεπιβιβάστηκαν σε αερο-
σκάφος C-130 και από εκεί στην Κρήτη. Αυτά
στη χώρα που κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης... Φαντάσου να ήταν άλλος πρωθυπουργός,
βρε Ευάγγελε… Εμείς πάντως να του ευχηθού-
με περαστικά.



Τo
...

 Π
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Περί Γιάννη Σγουρού
Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά πριν από

μια εβδομάδα ο Γιάννης Σγουρός, ένα από τα
πλέον έμπειρα και επιτυχημένα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, έσπευ-
σε και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για
την Περιφέρεια Αττικής ως επικεφαλής της
παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττι-
κής», που συμπληρώνει 20 χρόνια δράσης.
Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει τη στήριξη κάποιου
κόμματος, αφού η υποψηφιότητά του δεν ανακοι-
νώθηκε κατόπιν συνεννόησης με την ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ. Δεν έχει, ως γνωστόν, και τις καλύτερες σχέσεις, αλλά
έτρεξε να προλάβει τις εξελίξεις… 

Η Δόμνα είναι παντού
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Ένας πραγματικός
φιλέλληνας
Σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα

στις 26 Αυγούστου, ο γερουσιαστής και

πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών

Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ από

το 2021 Μπομπ Μενέντεζ θα λάβει τον

τίτλο του επίτιμου διδάκτορος του ΕΚ-

ΠΑ. Ο Μενέντεζ με τη στάση του όλο το

προηγούμενο διάστημα έχει υποστη-

ρίξει ουκ ολίγες φορές τις ελληνικές

θέσεις και έχει προωθήσει τα ελληνο-

κυπριακά συμφέροντα από την -ιδιαί-

τερα- κρίσιμη θέση του ως προέδρου

της επιτροπής και η τιμητική διάκριση

έρχεται να σφραγίσει τις στενές σχέ-

σεις που διατηρεί με τη χώρα μας.

Ένας πραγματικός φιλέλληνας.

Ο Σοσιαλισμός, το
ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ

Δεν ξέρω αν θα συνεργαστούν ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα που τρέχει η άτυπη προ-
εκλογική περίοδος βλέπω πολλές κοινές συ-
νάξεις… Την ερχόμενη Πέμπτη, για παρά-
δειγμα, οι Εκδόσεις Διόνικος και το Δίκτυο
για τον Σοσιαλισμό και τη Δημοκρατία έχουν
εκδήλωση-παρουσίαση του συλλογικού βι-
βλίου «Σοσιαλισμός και πολιτική εξουσία
σήμερα». Μεταξύ των ομιλητών διέκρινα τον
Ανδρέα Σπυρόπουλο, γραμματέα ΚΠΕ ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τον Διονύση Τεμ-
πονέρα, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά
και τη Νίνα Κασιμάτη, βουλευτή Β’ Πειραιά
με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της ΠΓ του κόμ-
ματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Της Προ-
οδευτικής Συμμαχίας θα γίνει… 

Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαί-
νουν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο προ-
φυλακισμένος πρόεδρος του κόμ-
ματος Έλληνες για την Πατρίδα,
έστησε δήθεν μια συνομιλία με
τον δικηγόρο του και την ανέβασε
στο YouTube, στην οποία βρίζει
τους πάντες, ασχολούμενος με
την υπόθεση «Turkaegean». 
Βρίζει τον πρωθυπουργό, υπουρ-
γούς, τους πάντες με ένα απλό τη-
λεφώνημα από τις φυλακές. Μπο-
ρεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει
σε αυτήν τη χώρα; 
Ήρεμα ρωτάω…

Ο Σκανδαλίδης και 
η συγκυβέρνηση 
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ  

Πολλοί τον άκουσαν, λίγοι τον κατάλα-
βαν. Ο Κώστας Σκανδαλίδης ρωτήθηκε
από δημοσιογράφο αν βλέπει ορατό το εν-
δεχόμενο μιας κυβέρνησης στην οποία
μπορεί να συμμετέχουν και η ΝΔ και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μην πέσετε από τα
σύννεφα, αλλά ο κ. Σκανδαλίδης απάντη-
σε ως εξής: «Εξαρτάται από τα γεγονότα
και τις εξελίξεις συνολικά στην ελληνική
κοινωνία. Αν η κρίση και τα αδιέξοδα είναι
τεράστια, γιατί όχι; Ας αναλάβουν τις ευ-
θύνες τους όλοι». Είπε και άλλα ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ότι
«εμείς πάνω ταβάνι δεν έχουμε, δεν
έχουμε διότι έχουμε και πικρή και γλυκιά
πείρα για αλλαγές μεγάλες. Κατά τη γνώ-
μη μου, η αφετηρία μας είναι το 14%», αλλά
δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό με
τη συγκυβέρνηση των τριών ήταν κεραμί-
δα που λέμε… 

Ο Μητσοτάκης και η πρώην
υπουργός του ΠΑΣΟΚ
Α

χ τι μαθαίνω. Ο πρόεδρος Κυριάκος ετοιμάζεται να προτείνει μια γυναίκα για
τη θέση της προέδρου Ανεξάρτητης Αρχής. Ο πρωθυπουργός τη γνωρίζει,
είχε συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν και τρέφει απεριόριστη εκτίμηση

για αυτήν. Ξέχασα να σας πω ότι δεν είναι δεξιών καταβολών. Είναι πρώην υπουργός
και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Σας το είχα γράψει, τα ανοίγματα του Κυριάκου στο ΠΑ-
ΣΟΚ θα είναι ισχυρά. 

Έχει πάρει φόρα και είναι ασταμάτητη. Ο λόγος για την υφυπουργό Εργασίας Δό-
μνα Μιχαηλίδου, η οποία το Σαββατοκύριακο πήγε στους Λειψούς και εγκαινίασε
τον πρώτο παιδικό σταθμό που θα φιλοξενεί 15 παιδιά. Όπως ανέφερε κατά τη
διάρκεια της ομιλίας της, «κεντρική Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιωτική
πρωτοβουλία είμαστε εδώ για τον ίδιο σκοπό. Για να μπορούν τα νησιά μας να
έχουν κάθε χρόνο μεγαλύτερο πληθυσμό και την ισότιμη φροντίδα για κάθε παιδί
απ’ άκρου εις άκρον της χώρας». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Πάτμο
και στους Λειψούς, η κυρία Μιχαηλίδου συναντήθηκε με τον βουλευτή Δωδεκα-
νήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά αλλά και με τους δημάρχους των δύο
περιοχών Λευτέρη Πέντε και Φώτη Μάγγο, με τους οποίους συζήτησε για όλα τα
ζητήματα που απασχολούν τα δύο ακριτικά νησιά.
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Ο κάθε υποψήφιος για την κεντρική πολιτική
σκηνή «ψάχνεται» να βρει κάτι περισσότερο απ’
όσα του προσφέρει η προεκλογική καμπάνια του
κόμματος για να ξεχωρίσει και να κερδίσει πε-
ρισσότερες ψήφους σε σχέση με τους συναγωνι-
στές του. Ένα προσωπικό αφήγημα, έναν νέο
τρόπο προσέγγισης των πολιτών, μια «καθαρή»
γλώσσα που συγκινεί και σίγουρα ένα φρεσκάρι-
σμα της πολιτικής του εικόνας. Ξέρει πολύ καλά,
όπου και αν ανήκει, στην κυβέρνηση ή στην αντι-
πολίτευση, ότι ο απαξιωτικός χαρακτηρισμός
των πολιτών «όλοι το ίδιο είναι» εκφράζεται
αβίαστα. Η πλειονότητα των πολιτών δεν εμπι-
στεύεται το σημερινό πολιτικό σύστημα, απλώς
ένα ποσοστό 50+% το ανέχεται και το ψηφίζει. Το
υπόλοιπο ποσοστό αδιαφορεί, θεωρώντας ότι
μπορεί οι κυβερνήσεις να αλλάζουν, αλλά οι πο-
λιτικές παραμένουν ίδιες.

Στις επόμενες εθνικές εκλογές, πρόωρες ή
στη λήξη της συνταγματικής θητείας, τα πράγμα-
τα είναι πολύ δύσκολα λόγω της απλής αναλογι-
κής για τα κόμματα και για τα πολιτικά πρόσωπα.
Η μάχη του σταυρού θα διεξαχθεί πιο έντονα από
κάθε άλλη φορά. Οι υποψήφιοι χρειάζονται επι-
κοινωνιακά όπλα, καλό αφήγημα, δημιουργικό

έντυπο, σωστή χρήση των Μέσων. Ένα από τα πιο
αναγκαία επικοινωνιακά τους όπλα είναι τα προ-
εκλογικά tips κάθε Τρίτη στην ψηφιακή εφημε-
ρίδα «Political». Με έξυπνες και εντυπωσιακές
απαντήσεις θα βοηθήσετε την επιλογή σας από
τους ψηφοφόρους. Κρατήστε τα!

1. Στις προεκλογικές υποσχέσεις κερδίζει
πλέον εκείνος που δίνει λίγες και μετρήσιμες και
όχι πολλές. Οι πολίτες άλλαξαν.

2. Οι πολίτες θα σας ψηφίσουν για όσα σκο-
πεύετε να κάνετε αύριο και όχι για όσα κάνατε
χθες!

3. Αν θέλετε να σταματήσετε τη φημολογία για
πρόωρες εκλογές, κάντε ανασχηματισμό. Κανό-
νας δοκιμασμένος.

4. Όταν κυβερνάς και προηγείσαι στις δημο-
σκοπήσεις, το chicken game είναι απαγορευμέ-
νο παιχνίδι. 

5. Το manual by the book της πολιτικής επι-
κοινωνίας να είναι στο προσκέφαλό σας.

6. Στην πολιτική οι ηγέτες χαράσσουν νέα μο-
νοπάτια, ενώ οι μέτριοι βαδίζουν στην πεπατη-
μένη, στα γνωστά μονοπάτια, επικαλούμενοι την
πλειοψηφία.

7. Οι έξυπνοι πολιτικοί «βαφτίζουν» τις προ-

εκλογικές τους υποσχέσεις... προγραμματικές
δεσμεύσεις.

8. Την ώρα της εκλογικής μάχης να τα «βάζε-
τε» με τον αντίπαλο και όχι με τον «συναγωνι-
στή» σας στο ψηφοδέλτιο!

9. Οι προτάσεις του αντίπαλου κόμματος είναι
σαν το νερό, παίρνουν το σχήμα του δοχείου που
τις φιλοξενεί. Αντιπολιτευτικός κανόνας.

10. Όταν δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική λύ-
ση-πρόταση της αντιπολίτευσης για τα ζέοντα
καθημερινά προβλήματα, ο πολίτης στρέφεται
προς την κυβέρνηση.

11. Σε μια πολιτική ομιλία δεν ενδιαφέρει μό-
νο η ακρίβεια των όσων λέτε, αλλά το συναίσθη-
μα που προκαλούν στους πολίτες αυτά που λέτε.

12. Στην πολιτική το «όχι» κάποιες φορές δεν
είναι απάντηση αλλά ερώτηση!

Περισσότερα Tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολι-
τικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1
tips και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής
εφημερίδας «Political» διατίθεται στην προνο-
μιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email grammateia@nkme-
diagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά-
φερε μέχρι στιγμής να διαχειριστεί, παρά τις
πολλές αντιξοότητες, με επάρκεια πρωτό-

γνωρες κρίσεις. Παρά τα σφοδρά κύματα της πανδη-
μίας, η κοινωνία κρατήθηκε όρθια και το σύστημα
υγείας όχι μόνο δεν κατέρρευσε αλλά βγήκε και ενι-
σχυμένο. Σε πείσμα των διάφορων αρνητών, ψεκα-
σμένων ή μη, το εμβολιαστικό πρόγραμμα πέτυχε. Η
αποφασιστικότητα και η αποτελεσματικότητα της
αντιμετώπισης της μεταναστευτικής εισβολής στον
Έβρο και στο Αιγαίο ανάγκασαν τους διάφορους αλ-
ληλέγγυους εν πολλοίς να λουφάξουν. Παράλληλα,
η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη μέσα σε τρία μό-
λις χρόνια:
� Με έναν συνδυασμό ενεργών πολιτικών κατάφερε
να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης
και να μειώσει την ανεργία από το 17,3 % που την πα-
ρέλαβε το 2019 στο 12,5% τον Απρίλιο του 2022. 
� Ανταποκρίθηκε με το παραπάνω στην επιτακτική
ανάγκη για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων
και της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Στο
πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, αποκτήθηκαν 24 μαχη-
τικά Rafale και τρεις φρεγάτες Belharra.
� Τις 501 ψηφιακές υπηρεσίες που παρέλαβε τις
έφτασε στις 1.400, ενώ σύμφωνα με μελέτη για κάθε
επίσκεψη που κάνουν οι πολίτες στην ψηφιακή πύλη

gov.gr, προκύπτει όφελος για τους ίδιους και για το
Δημόσιο ύψους 1 ευρώ. 
� Κατάφερε να επανεντάξει τη χώρα μας στο ευρω-
παϊκό και γενικότερα στο δυτικό γίγνεσθαι. Η πιο
πρόσφατη ψηφίδα αυτής της προσπάθειας είναι η
σθεναρή στάση απέναντι στη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, η οποία τελικά έγινε αποδεκτή παρά τα
ισχυρά αντιδυτικά ανακλαστικά μεγάλου μέρους της
ελληνικής κοινωνίας.

Ο κατάλογος των πεπραγμένων είναι μεγάλος,
όπως μεγάλος είναι και ο αριθμός αυτών που πρέπει
να γίνουν. Πρώτο από όλα η αντιμετώπιση της ακρί-
βειας και βεβαίως η ολοκλήρωση του μετασχηματι-

σμού της πατρίδας μας σε κανονική ευρωπαϊκή χώ-
ρα. Εγγύηση για αυτά που πρέπει να γίνουν αποτελεί
το «ταμιευτήριο» των περίπου 80 δισ. ευρώ που κα-
τάφερε να εξασφαλίσει η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη από ευρωπαϊκούς πόρους και αφορούν
το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ 2021-27 και τη
νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Η διαχείριση αυτής της πηγής αναπτυξιακών κε-
φαλαίων καθιστά το αποτέλεσμα των επόμενων
εκλογών ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της χώρας.
Για αυτό και διεκδικούμε καθαρή εντολή αυτοδυνα-
μίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε
το έργο μας. 

Ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της χώρας 
το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών

του 
Βασίλη 
Φεύγα

Γραμματέας
Στρατηγικού
Σχεδιασμού και
Επικοινωνίας
στη ΝΔ
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Φ
ουλάρουν στον ΣΥΡΙΖΑ τις
αντιπολιτευτικές μηχανές
τους, ενόψει του ενδεχόμε-
νου πρόωρης προσφυγής

στην κάλπη το φθινόπωρο. Ο Αλέξης Τσί-
πρας σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του
τον τελευταίο καιρό δεν χάνει την ευκαι-
ρία να εκφράσει την εκτίμησή του ότι ο
πρωθυπουργός σκέφτεται να «πάει σε
εκλογές» τον Σεπτέμβριο και χθες από τη
συζήτηση στη Βουλή για τη δημόσια δια-
βούλευση που ξεκίνησε για το νομοσχέ-
διο για τα ΑΕΙ έβαλε στο τραπέζι και πιθα-
νές ημερομηνίες. Παράλληλα, κρατά «ζε-
στό» και το θέμα της Novartis, εξαπο-
λύοντας αντεπίθεση και στοχεύοντας τον
ίδιο τον πρωθυπουργό, μετά τις τελευταί-
ες εξελίξεις. 

«Ο πρωθυπουργός ψάχνει να βρει την ημε-
ρομηνία των εκλογών αμέσως μετά το τέλος
του καλοκαιριού, 11, 18, 25 Σεπτέμβρη, όποτε
και αν επιλέξει να γίνουν. Και ο κ. Μητσοτάκης
έρχεται να επισπεύσει την εκλογική διαδικα-
σία, όχι γιατί ανταποκρίνεται στο αίτημά μας
εδώ και έξι μήνες, αλλά διότι βρίσκεται μπρο-
στά σε συσσωρευμένα αδιέξοδα που οι πολι-
τικές του έχουν δημιουργήσει», είπε ο Α. Τσί-
πρας και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυ-
βέρνηση για το νομοσχέδιο που κατατίθεται
στη Βουλή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, πρόκειται για μία προσπάθεια υποβάθ-
μισης του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς σε

νεκρό χρόνο η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει
ένα νομοσχέδιο που αλλάζει όλη τη δομή και
το πλαίσιο των ΑΕΙ. «Επιχειρείται επίθεση
απέναντι στο δημόσιο πανεπιστήμιο, που έχει
ως βασικό όχημα την κατάργηση των δημο-
κρατικών του δομών και τη μετάλλαξη του
ακαδημαϊκού και αντιπροσωπευτικού πανε-
πιστημίου σε ένα πανεπιστήμιο που προσο-
μοιάζει σε ιδιωτική εταιρεία», είπε ο Α. Τσί-
πρας. Πρόσθεσε, δε, ότι με το νομοσχέδιο
διαφωνεί το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας, όπως Σύγκλητοι, Πρυτάνεις, Σύλλογοι
Καθηγητών και Φοιτητών, αλλά και επιστήμο-
νες που έχουν ήδη εκφράσει τις διαμαρτυρίες
τους με κοινή επιστολή 100 υπογραφών, ζη-
τώντας την απόσυρσή του. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα Τρίτη, θα
παρουσιάσει το πρόγραμμα και τις θέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ για την αποκαλούμενη «εθνική στέγη»,
με έμφαση στη νεολαία. Η πρωτοβουλία αυτή
συμπεριλαμβάνεται στις πέντε συν μία προ-
γραμματικές δεσμεύσεις που είχε παρουσιά-
σει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Απρίλιο.

«Μέχρι τέλους, κ. Μητσοτάκη» 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας,

έχει πάρει από την Κυριακή «πάνω του» και
την υπόθεση Novartis με on camera δήλωση
σε βάρος του πρωθυπουργού. «Τρία χρόνια
τώρα ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να χειραγω-
γήσει τη Δικαιοσύνη. Επιχειρεί να συγκαλύ-
ψει το σκάνδαλο. Επιχειρεί να λασπώσει και

να στείλει στη φυλακή τους πολιτικούς του αν-
τιπάλους, ακόμη και τους δημοσιογράφους
που τόλμησαν να αναδείξουν την αλήθεια».

Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης τόνισε, μεταξύ άλλων, πως
ήρθε η ώρα να αντιστρέψει τα λόγια των κα-
τηγορούμενων που μετατράπηκαν σε κα-
τήγορους: «Εμείς θα σας πάμε μέχρι τέ-
λους, κ. Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά
ο Αλέξης Τσίπρας.

O ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στη Βουλή το θέμα και κα-
ταθέτει μέσω του κοινοβουλευτικού του εκ-
προσώπου Γ. Ραγκούση ερώτηση προς τον
υπουργό Δικαιοσύνης, εγκαλώντας τον ότι
δεν έχει ακόμη κινήσει πειθαρχικό έλεγχο σε
σχέση με τους ανώτατους δικαστικούς λει-
τουργούς που ενεπλάκησαν στην υπόθεση
των διαρροών.

Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης
μέσω του Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος επεσή-
μανε ότι «ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν προτεί-
νεται για κάποιου είδους βραβείο, αλλά παρα-
πέμπεται για τη λειτουργία παραδικαστικού
κυκλώματος και για κατάχρηση εξουσίας, για
ωμές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, μεταξύ
αυτών και την υπόθεση Novartis». Θύμισε δε
ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του Α. Τσίπρα
κατηγορείται ότι πίεσε την εισαγγελέα Ε. Ράι-
κου να στείλει στη Βουλή φάκελο με τους 10
κατηγορούμενους πολιτικούς και εκείνη αρ-
νήθηκε. «Οι κατηγορούμενοι δεν μπορούν να
μετατραπούν σε κατήγορους», επεσήμανε ο

κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Ο κ. Οικονόμου,
αντί να παραιτηθεί, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει
πως το σκάνδαλο Novartis είναι υπαρκτό με
τη βούλα της Δικαιοσύνης», αναφέρει δηκτι-
κά ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ηλιόπουλος
κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μέχρι και
τελευταία στιγμή επιχείρησε να διασπείρει
ψέματα.

Κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης
επισημαίνουν πως ένα ολόκληρο πολιτικό σύ-
στημα είναι έκθετο και πως αυτή τη στιγμή το
συγκεκριμένο σύστημα είτε είναι σε πλήρη
αμηχανία είτε ανασυντάσσεται για να χτυπή-
σει εκ νέου σε μια υπόθεση, που, όπως θεω-
ρούν στην Κουμουνδούρου, είχε την απόλυτη
ανατροπή υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, όπως
επισημαίνουν, κάποια στιγμή στο άμεσο μέλ-
λον οι «αντίπαλες δυνάμεις» θα επανέλθουν
στη Novartis με επιχειρηματολογία σε βάρος
του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Το δημοψήφισμα ακόμη πουλάει»
Την ίδια ώρα «μάχη» καταγράφεται από

χθες στα social media λόγω της επετείου του
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύκλοι της
Κουμουνδούρου τονίζουν στην «Political»
πως «η κυβέρνηση θα μεταχειριστεί για ακό-
μη μία φορά το αφήγημά της για το δημοψή-
φισμα, για να καλύψει τις χιλιάδες αστοχίες
μίας αποτυχημένης διακυβέρνησης, που θα
λήξει πρόωρα και άδοξα το φθινόπωρο».

Στήνουν προεκλογικό
σκηνικό στην

Κουμουνδούρου 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έχει
πάρει «πάνω του» και την υπόθεση Novartis



Σ
την εκτίμηση ότι η ηγεσία της
Τουρκίας θα εξακολουθήσει να
προκαλεί -τουλάχιστον σε ρη-
τορικό επίπεδο- προβαίνει ο

πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέ-
ας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος
σε συνέντευξή του στην «Political» λίγα
24ωρα μετά την κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑ-
ΤΟ στη Μαδρίτη, επικαλούμενος και τις
πρόσφατες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ,
παρακινεί τους Έλληνες ψηφοφόρους να
αποδοκιμάσουν τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη.

ΛΛίγες μέρες μετά την κρίσιμη Σύνοδο
του ΝΑΤΟ, μπορείτε να μας περιγρά-
ψετε σε αδρές γραμμές ποια είναι τα
κέρδη της Ελλάδας από το διήμερο στη
Μαδρίτη;
Το ΝΑΤΟ, τόσο με το νέο στρατηγικό

δόγμα που υιοθέτησε στη Μαδρίτη όσο
και με την προοπτική ένταξης δύο παρα-
δοσιακά ουδέτερων χωρών, της Φινλαν-
δίας και της Σουηδίας, αποδεικνύει ότι
αποτελεί απάντηση και ανάχωμα στην
επικίνδυνη αναθεωρητική πολιτική του
Κρεμλίνου. Αυτή είναι η συμβολή ειρή-
νης του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα, μια κατεξοχήν
χώρα της σταθερότητας, της ασφάλειας
και της ειρήνης, έχει κάθε λόγο να είναι
ικανοποιημένη από αυτή την εξέλιξη.
Κάθε μήνυμα κατά πολιτικής αναθεωρη-
τισμού ενισχύει τις ελληνικές θέσεις και
έναντι της Τουρκίας.

Εκτιμάτε ότι έχουν πρακτικό αντίκρι-
σμα ή στρέφονται κατά της χώρας μας
οι «εγγυήσεις» που εξασφάλισε η
Τουρκία από Σουηδία και Φινλανδία
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στον
Σπύρο Μουρελάτο

«Η συζήτηση για εξοπλισμούς
κλείνει πάντα στο Κογκρέσο»

Βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών της ΝΔ, πρώην υπουργός



γγια να ξεμπλοκάρει την προοπτική έν-
ταξής τους στη Συμμαχία; Θεωρείτε
πως η πρόνοια περί  άρσης του εμ-
πάργκου πώλησης όπλων προς την
Τουρκία είναι το κατάλληλο μήνυμα
απέναντι σε μια αναθεωρητική δύναμη
όπως η Τουρκία;
Όσον αφορά το μνημόνιο Τουρκίας -

Σουηδίας - Φινλανδίας, αυτό είναι αποτέ-
λεσμα μιας τριμερούς διαπραγμάτευσης.
Σχετικά με το εμπάργκο όπλων έχω τρεις
επισημάνσεις:
� Το εμπάργκο όπλων είχε συνδεθεί με τις
εξελίξεις στη Συρία και όχι με κάποιο άλλο
θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος.
� Η ποσότητα του αμυντικού υλικού που
προμηθεύεται η Τουρκία από τις χώρες
αυτές είναι περιορισμένη και από μόνη
της δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά στην
ισορροπία ισχύος μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας.
� Η Σουηδία και η Φινλανδία, εφόσον
υπάρξει διαφορετική ευρωπαϊκή πολιτική
έναντι της Τουρκίας, είναι υποχρεωμένες
να ακολουθήσουν. Θυμίζω εδώ ότι ο πρό-
εδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, λίγες
μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ, υποστήριξε την άποψη ότι εφόσον
η Τουρκία συνεχίσει την ίδια πολιτική ανα-
θεωρητισμού, επικίνδυνων προκλήσεων
και παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου, θα
πρέπει η Ευρώπη να επιβάλει εμπάργκο
όπλων σε αυτήν τη χώρα.

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας πολύ και
ενδιαφέροντα δρόμο να διανύσουμε. Τί-
ποτα δεν τελείωσε. Τίποτα δεν κρίθηκε
οριστικά.

Πώς ερμηνεύετε τελικώς την επιλογή
του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν,
παρά τα όσα διακήρυττε έως τη Σύνοδο,
να μη θέσει ζήτημα αποστρατιωτικοποί-
ησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαί-
ου; Ανησυχείτε μήπως μετά το τετ α τετ,
που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν, απέσπασε «ανταλλάγματα»,
όπως ο εκσυγχρονισμός των F-16, που
πιθανότατα θα μεταβάλουν σε βάρος
της χώρας μας την ισορροπία ισχύος
στην περιοχή;
Τα τελευταία πενήντα χρόνια η Τουρκία

ακολουθεί με συνέπεια μια σαφώς ανα-
θεωρητική στρατηγική. Μια στρατηγική
βασισμένη σε έωλα επιχειρήματα, αμφι-
σβήτηση, ακόμη και παραβίαση των κα-
νόνων του Διεθνούς Δικαίου και των
Συνθηκών. Προκλητική έκφραση αυτής
της στρατηγικής είναι η απολύτως αθε-
μελίωτη απαίτηση να αποστρατιωτικο-
ποιηθούν ελληνικά νησιά και μάλιστα ως
προϋπόθεση για την αναγνώριση της κυ-
ριαρχίας τους.

Πώς θα τολμούσε ο Ερντογάν να θέσει

κάτι τέτοιο σε μια σοβαρή Σύνοδο Κορυ-
φής, όταν μόνο λίγες μέρες πριν ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου και ο αντιπρόεδρος Φουάτ
Οκτάι έκαναν δηλώσεις που υπηρετούν τη
λογική του «ζωτικού χώρου»; Δηλώσεις
που παραπέμπουν στις πιο μαύρες σελί-
δες της σύγχρονης ευρωπαϊκής Ιστορίας
και στις αναθεωρητικές δηλώσεις του
Πούτιν προτού εισβάλει στην Ουκρανία.
Δεν μπορείς έπειτα από τέτοιες δηλώσεις
να απαιτείς αφοπλισμό εδάφους ενός
σύμμαχου κράτους που εσύ έχεις ορίσει
ως αντίπαλό σου. 

Αυτές οι τουρκικές δηλώσεις ήταν το
καλύτερο δώρο για τις ελληνικές θέσεις.
Τέτοιες δηλώσεις, σε συνδυασμό με το
casus belli και την τέταρτη στρατιά του
Αιγαίου, δείχνουν γιατί η Ελλάδα έχει
χρέος να έχει τα νησιά της οπλισμένα σαν
αστακούς.

Τα πιθανά ανταλλάγματα που μπορεί να
διεκδίκησε από τον πρόεδρο Μπάιντεν ο
Ερντογάν ανοίγουν τη συζήτηση για πιθα-
νό εκσυγχρονισμό και αγορά αεροσκαφών
F-16 από την Τουρκία, δεν την κλείνουν.
Αυτή η συζήτηση περί εξοπλισμών κλείνει
πάντα στο Κογκρέσο. Ας μην ξεχνάμε ότι η
Αμερική είναι μια χώρα με «δεμένο» πολι-
τικό σύστημα, που μόνο η σύμφωνη γνώμη
του προέδρου δεν αρκεί για να ληφθεί η
τελική απόφαση. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο
Κογκρέσο η Τουρκία αντιμετωπίζεται ως
προβληματικός σύμμαχος.

Αποκωδικοποιώντας την τριμερή συμ-
φωνία Τουρκίας - Σουηδίας - Φινλαν-
δίας, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν, μετα-
ξύ άλλων, ότι η «Ελλάδα ως κράτος-μέ-
λος της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να παρα-
κολουθεί τις εξελίξεις, να ασκεί τα δι-
καιώματά της και να προστατεύει τα
συμφέροντά της». Να θεωρήσουμε τη
συγκεκριμένη αποστροφή ως πρόλογο
πιθανού βέτο, εφόσον διαπιστωθεί πως
η εν λόγω συμφωνία αντίκειται στα εθνι-
κά μας συμφέροντα;
Ναι, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να

προστατεύσει τα συμφέροντά της σε κάθε
διεθνή οργανισμό. Πρωτίστως δε στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είναι παλαιό
και βασικό μέλος. 

Πληροφορηθήκαμε ότι στο περιθώριο
του άτυπου δείπνου των ηγετών το βρά-
δυ της Τετάρτης Νίκος Αναστασιάδης
και Ταγίπ Ερντογάν είχαν μια σύντομη
συνομιλία. Να αισιοδοξούμε, κατά τη
γνώμη σας, ότι επίκειται αναθέρμανση
της διαδικασίας επίλυσης του Κυπρια-
κού;
Το Κυπριακό, που είναι διεθνές πρό-

βλημα παράνομης εισβολής και κατοχής,
παραμένει άλυτο επί 48 χρόνια. Η επανεκ-
κίνηση μιας διαδικασίας επίλυσης, στο
πλαίσιο του ΟΗΕ, είναι κατά συνέπεια
αναγκαία. Όμως, για την ευτυχή κατάληξη
μιας τέτοιας νέας προσπάθειας παίζει ρό-
λο το περιεχόμενο των διαπραγματευτι-

κών θέσεων των μερών. Όσο η Τουρκία
εμμένει στην απαράδεκτη πρόταση για λύ-
ση δύο κρατών, η προσπάθεια επίλυσης
είναι με ευθύνη της Τουρκίας εξαρχής
υποθηκευμένη.

Πώς εκτιμάτε ότι θα επιδράσει η Σύνο-
δος του ΝΑΤΟ στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις; Να περιμένουμε ύφεση της
τουρκικής προκλητικότητας ή να θεω-
ρήσουμε τη «μετριοπαθή» στάση Ερντο-
γάν μια ολιγοήμερη παρένθεση;
Απάντηση στην ερώτησή σας δίνουν οι

δηλώσεις Ερντογάν, που αποτελούν νέα
κλιμάκωση στην προκλητική ρητορεία
των απειλών. Έχω ξαναπεί και στο πα-
ρελθόν ότι την ύφεση την αντιλαμβάνον-
ται διαφορετικά η Ελλάδα και η Τουρκία.
Για την Ελλάδα η ύφεση είναι μια σταθε-
ρή κατάσταση αποφυγής εντάσεων,
απρόσκοπτης επικοινωνίας και αμοιβαί-
ας επωφελούς συνεργασίας. Για την
Τουρκία η ύφεση είναι ένα διάλειμμα
στην ένταση, ένας τακτικός χειρισμός
ενταγμένος στη μακροπρόθεσμη και
σταθερή αναθεωρητική πολιτική που
ακολουθεί έναντι της Ελλάδας τα τελευ-
ταία πενήντα χρόνια. Αυτό άλλωστε δεί-
χνουν με τον σαφέστερο τρόπο οι δεκαέ-
ξι χάρτες των συνεχώς διευρυνόμενων,
παράνομων διεκδικήσεων τα τελευταία
πενήντα χρόνια, τους οποίους πρόσφατα
δημοσιοποίησε το ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών.

Τι λέτε για την απόπειρα του Ερντογάν
να υποδείξει στους Έλληνες τι να ψη-
φίσουν;
Θλιβερή απόπειρα ανάμειξης στα

εσωτερικά της χώρας μας. Απάντησή
μας είναι η εξής: Αυτά δεν περνάνε στις
ευρωπαϊκές δημοκρατίες και η Ελλάδα
είναι ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η Τουρ-
κία όχι.
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«Θλιβερή απόπειρα ανάμειξης στα
εσωτερικά της χώρας μας. 
Απάντησή μας είναι η εξής: Αυτά δεν
περνάνε στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες
και η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή
δημοκρατία. Η Τουρκία όχι



ΔΔανία:Πρόβλημα με τα αντιψυχωσικά του ο νεαρός μακελάρης
Ο νεαρός Δανός που αιματοκύλησε την Κυριακή εμπορικό

κέντρο στην Kοπεγχάγη πόζαρε στα social media με ένα όπλο
στον κρόταφο, λέγοντας ότι το φάρμακο που παίρνει για τα
ψυχικά του προβλήματα δεν έχει αποτέλεσμα.

O 22χρονος Νόα Έσμπεμπσεν σκότωσε τρεις ανθρώ-
πους, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Κατηγορείται για κατά συρροή ανθρωποκτονίες από πρό-
θεση, καθώς σκόρπιζε τον θάνατο επί 13 λεπτά ανοίγοντας
πυρ αδιακρίτως. Νεκροί έπεσαν δύο 17χρονοι Δανοί και
ένας Ρώσος υπήκοος. Άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε
κρίσιμη κατάσταση.

Μία ημέρα πριν από την επίθεση, ο Έσμπεμπσεν είχε αναρ-

τήσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πόζα-
ρε με πιστόλι, λέγοντας ότι δεν έχει αποτέλεσμα ένα ισχυρό
αντιψυχωσικό φάρμακο που έπαιρνε, το οποίο χρησιμοποιεί-
ται για την αντιμετώπιση σχιζοφρένειας και μανιοκατάθλιψης. 

Οι πυροβολισμοί άρχισαν το απόγευμα της Κυριακής, προ-
καλώντας πανικό στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο
«Fields» της Κοπεγχάγης. Στην περιοχή βρισκόταν πολύς κό-
σμος, κυρίως νέοι που σκόπευαν να πάνε αργότερα σε συ-
ναυλία του Βρετανού σταρ της ποπ, Χάρι Στάιλς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 22χρονος προσπάθησε
να παγιδεύσει τα θύματά του, λέγοντας ότι το όπλο ήταν ψεύ-
τικο, ώστε να τους πείσει να πλησιάσουν.

Έπεσε το Λουγκάνσκ,
στόχος τώρα το Ντονέτσκ 
Σ

φίγγει ασφυκτικά ο κλοιός των
Ρώσων στην ανατολική Ουκρα-
νία, καθώς ο στρατός του Πούτιν
κατέλαβε πλήρως την περιφέ-

ρεια του Λουγκάνσκ και στοχεύει τώρα
στην κατάληψη του Ντονέτσκ, για να
ελέγξει πλήρως το νοτιοανατολικό τμήμα
της χώρας. 

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι παραδέχθηκε την απόσυρση του
στρατού του, τονίζοντας ότι θα ανακαταλά-
βει όλα τα χαμένα εδάφη, χάρη και στις
αυξημένες προμήθειες δυτικών όπλων.
Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων ανακοίνωσε μεταπολεμική στήρι-
ξη της Ουκρανίας ύψους 100 δισ. ευρώ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν
να αποχωρήσουν από την ανατολική πόλη
Λισιτσάνσκ, τελευταίο θύλακα αντίστασής
τους στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ, κα-
θώς «εάν συνεχίζονταν οι προσπάθειες
υπεράσπισης της πόλης, οι συνέπειες θα
ήταν φονικές», όπως ανακοίνωσε το Κίεβο.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων σκοπεύει να δημι-
ουργήσει ένα χρηματοδοτικό ταμείο με
σκοπό τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση
της Ουκρανίας. Το ταμείο θα έχει αρχικό
στόχο τη συλλογή 20 δισ. ευρώ από συ-
νεισφορές χωρών-μελών και από τον
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που θα δο-
θούν υπό μορφή χορηγήσεων, δανείων
και εγγυήσεων. 

Το Κίεβο αναμένεται να πιέσει προκει-
μένου να ανοίξει ο δρόμος και για τη δη-
μιουργία ενός νομικού μηχανισμού, που
θα έχει την εξουσία να κατάσχει κρατικά
ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εκτός των
ρωσικών συνόρων και να τα μεταφέρει

σε ένα ταμείο αποζημιώσεων υπέρ της
Ουκρανίας.

Σύμφωνα πάντως με το Politico, οι ιδέες
περί δήμευσης ρωσικών περιουσιακών
στοιχείων προκαλούν προβληματισμό στη
Δύση και δεν γίνονται αυτομάτως αποδε-
κτές από όλους.

«Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι
κοινό καθήκον ολόκληρου του δημοκρατι-
κού κόσμου», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι σε
ομιλία που μεταδόθηκε μέσω βίντεο κατά
την έναρξη της διήμερης διάσκεψης στο
Λουγκάνο, που έχει στόχο τη μελλοντική
ανοικοδόμηση της εμπόλεμης χώρας.

Σχεδόν 1.000 αξιωματούχοι από συμμά-
χους της Ουκρανίας, διεθνείς θεσμούς αλ-
λά και τον ιδιωτικό τομέα συναντώνται
στην ελβετική πόλη.

Εκτιμάται ότι η Ουκρανία χρειάζεται 750
δισ. δολάρια για το σχέδιο ανάκαμψης, κα-

θώς οι άμεσες ζημιές από τη ρωσική ει-
σβολή ανέρχονται σε τουλάχιστον 100 δι-
σεκατομμύρια. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ξεκίνησε
την ομιλία της με ένα δυναμικό «Slava
Ukraini» («Δόξα στην Ουκρανία»),  δήλω-
σε ότι είναι απολύτως αναγκαία «η ανοικο-
δόμηση μιας καλύτερης Ουκρανίας από
αυτή που υπήρχε πριν από τον πόλεμο».

Σχέδιο δημιουργίας 
από την ΕΤΕπ χρηματοδοτικού

ταμείου 100 δισ. 
για την ανοικοδόμηση 

της Ουκρανίας

Σκόπια: Αντιδράσεις 
για το σχέδιο 
συμβιβασμού
με Βουλγαρία
Μερικές χιλιάδες πολίτες
διαδήλωσαν το Σαββατοκύ-
ριακο στα Σκόπια, απαιτών-
τας να απορρίψει η κυβέρνη-
ση της Βόρειας Μακεδονίας
συμβιβαστική πρόταση που
κατέθεσε η μέχρι προ ημε-
ρών γαλλική προεδρία της ΕΕ
για την επίλυση των διαφο-
ρών με τη Βουλγαρία. 
Τις διαδηλώσεις διαμαρτυ-
ρίας υποστηρίζει το μεγαλύ-
τερο κόμμα της αντιπολίτευ-
σης, το εθνικιστικό VMRO-
DPMNE, το οποίο αντιτίθεται
σφόδρα στην πρόταση, ισχυ-
ριζόμενο ότι «ευνοεί τα
βουλγαρικά αιτήματα, θέτον-
τας σε κίνδυνο την ιστορία, τη
γλώσσα και την ταυτότητα της
χώρας». 
Η βουλή στη Σόφια ενέκρινε
με μεγάλη πλειοψηφία, στις
24 Ιουνίου, την άρση του βέτο
για την ένταξη της Β. Μακε-
δονίας στην ΕΕ, με τον όρο ότι
η κυβέρνηση στα Σκόπια θα
τροποποιήσει το Σύνταγμα,
ώστε να αναγνωρίζει τη
βουλγαρική μειονότητα, η
οποία αριθμεί περί τα 120.000
άτομα. Η Σόφια είχε θέσει
βέτο από τον Νοέμβριο του
2020 αρνούμενη να αναγνω-
ρίσει, μεταξύ άλλων, και την
ύπαρξη της μακεδονικής
γλώσσας, την οποία θεωρεί
μία από τις διαλέκτους της
βουλγαρικής. 
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Λ
ίγα 24ωρα προτού καταθέσει ως

ύποπτη και για τους θανάτους της

Μαλένας και της Ίριδας, η Ρούλα

Πισπιρίγκου μαζί με τα πιο στενά

οικογενειακά της πρόσωπα εξέδωσαν δελτίο

Τύπου με το οποίο εξαπολύουν επίθεση σε

επιστήμονες δημοσιογράφους που ασχο-

λούνται με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει

το Πανελλήνιο.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, η αδερφή της Δήμη-

τρα και η μητέρα της Ελένη Λεγάτου, αφού αρ-

χικά ενημερώνουν ότι ο Κωνσταντίνος Ζάρ-

δας δεν παραιτήθηκε, αλλά έφυγε από την

υπεράσπιση της 33χρονης επειδή έληξε ο

χρόνος του διορισμού του, στη συνέχεια βάλ-

λουν κατά του ιατροδικαστή Γρήγορη Λέων:

«Διαψεύδουμε πλήρως την πληροφορία που

μεταδόθηκε σε τηλεοπτικά μέσα ότι δήθεν

έχουμε προτείνει στον κ. Λέων να αναλάβει

τεχνικός μας σύμβουλος για την υπόθεση της

Ρούλας. Ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής

συμμετέχει καθημερινά σε εκπομπές μιλών-

τας ανεύθυνα για μια υπόθεση της οποίας δεν

έχει δει ποτέ του κάποιο έγγραφο και κερδίζει

τηλεοπτική προβολή και δημοσιότητα πάνω

από τους τάφους των τριών αγαπημένων μας

παιδιών. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

η επιστημονική εγκυρότητα των απόψεών του
είναι πολύ περιορισμένη».

Αμέσως μετά στο στόχαστρο της γυναίκας,
που έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία της
Τζωρτζίνας και εξετάζεται και ως ύποπτη για
τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας,
αλλά και των συγγενών της μπαίνει η παιδο-
ψυχολόγος Δέσποινα Σαββόγλου, η οποία συ-
νάντησε τη Ρούλα Πισπιρίγκου στις φυλακές,
για τις ζωγραφιές της πρωτότοκης κόρης της:
«Σε σχέση με την πρόσφατη τεχνική έκθεση
της παιδοψυχολόγου κ. Σαββόγλου, της οποί-
ας το περιεχόμενο έχει διαρρεύσει στον Τύπο,
η συγκεκριμένη έκθεση που, επίσημα τουλά-
χιστον, αφορούσε τις ζωγραφιές της αγαπη-
μένης μας Τζωρτζίνας περιέχει ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα της Ρούλας, τα οποία η

ίδια ποτέ δεν έδωσε την άδεια να δημοσιοποι-
ηθούν. Η συγκεκριμένη κυρία δεν δήλωσε πο-
τέ ότι θα προχωρούσε σε ψυχογράφημα της
Ρούλας, η οποία άλλωστε δεν είχε δώσει ποτέ
τη συγκατάθεσή της για κάτι τέτοιο. Συνεπώς,
αφού το συγκεκριμένο ψυχογράφημα δεν ζη-
τήθηκε ούτε από την ανακρίτρια ούτε από την
ίδια τη Ρούλα, αυτό αποτελεί αυθαίρετη ενέρ-
γεια της συγκεκριμένης κυρίας. Η έκθεσή της
διακρίνεται από εμπάθεια και φανατισμό, ενώ
οι χαρακτηρισμοί που περιλαμβάνει αγγίζουν
τα όρια της εξύβρισης. Όλα τα προσωπικά αν-
τικείμενα και παιχνίδια της Τζωρτζίνας συγ-
κεντρώθηκαν από εμάς με σκοπό να τα κρατή-
σουμε για πάντα».

Τέλος, οι τρεις τους ισχυρίζονται πως παρό-
τι βαδίζουμε στον έκτο μήνα των ερευνών για
τον θάνατο των τριών παιδιών, η Ρούλα Πισπι-
ρίγκου καταδικάζεται καθημερινά από τις τη-
λεοπτικές εκπομπές για πράξεις που δεν έχει
κάνει, ενώ επισημαίνουν ότι η 33χρονη δεν θα
σταματήσει να αγωνίζεται για να αποδείξει την
αθωότητά της.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης
Τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου ζήτησε

ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας για

τους ιατροδικαστές που διενήργησαν τις
πρώτες ιατροδικαστικές εκθέσεις στην Ίριδα
και τη Μαλένα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης με
επιστολή του προς τον προϊστάμενο της Ια-
τροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Νίκο Κα-
ρακούκη τονίζει μεταξύ άλλων ότι «στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων σας, διενεργήσετε τον
αναγκαίο έλεγχο για ενδεχόμενα πειθαρχικά
παραπτώματα που πιθανώς τελέστηκαν από
τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, τις οποίες
εποπτεύετε, σύμφωνα με τον ν. 3772/2009».
Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει πάρει προθεσμία
για να δώσει τις δικές της εξηγήσεις έως τις 8
Ιουλίου, καθώς έχει κληθεί για ανωμοτί κατά-
θεση, δηλαδή ως ύποπτη και για τον θάνατο
της Μαλένας και της Ίριδας. Μετά την παροχή
εξηγήσεων από τη Ρούλα Πισπιρίγκου, οι δύο
εισαγγελείς θα αποφανθούν αν θα προχωρή-
σουν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος
της 33χρονης.
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Τον Ισίδωρο Ντογιάκο για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και
την Ευαγγελία Νίκα για πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας επέλε-
ξε διά περιφοράς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο μέχρι πρότινος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιά-
κος, που θεωρούνταν από πολλούς το φαβορί για τη συγκεκριμένη θέση,
εισήλθε στον εισαγγελικό κλάδο το 1983 και προήχθη στον βαθμό του αν-
τεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Σεπτέμβριο του 2018. Ο έμπειρος δικα-
στικός λειτουργός είναι γνωστός για τις δεκάδες υποθέσεις που έχει χει-
ριστεί, μεταξύ των οποίων και αυτήν της παραπεμπτικής πρότασης για τη
Χρυσή Αυγή. Στην εισαγγελική επετηρίδα είναι 8ος, ενώ στη διάσκεψη της
Βουλής ήταν η πρώτη επιλογή. Θα παραμείνει στη θέση του εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου έως το 2023, καθώς η θητεία του θα είναι μονοετής.

Η Ευαγγελία Νίκα, που κατείχε τη θέση του πρόεδρου του Γ’ Τμήματος

του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα παραμείνει στη θέση του προέδρου
του ΣτΕ για δύο έτη. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1957, έχει πτυχίο Νομι-
κής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών Ευρωπαϊκού Δικαίου και μιλάει αγγλικά.

Επιλέχθηκε μετά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του προ-
έδρου του Δικαστηρίου Δημητρίου Σκαλτσούνη, ο οποίος υπηρέτησε με
σοβαρότητα και ευδόκιμα την προεδρία του ανώτατου δικαστηρίου για
έναν χρόνο. Η κυρία Νίκα διορίστηκε εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας στις 18/2/1984, ενώ το 1986 προήχθη στον βαθμό του εισηγητή.
Στον βαθμό του παρέδρου του ΣτΕ προήχθη στις 2/8/91, ενώ στον βαθμό
του Συμβούλου του ΣτΕ στις 7/10/2004. Στη διάσκεψη των προέδρων πριν
από έναν χρόνο, όταν είχε επιλεχθεί ο Δημήτριος Σκαλτσούνης, η κυρία
Νίκα ήταν δεύτερη σε ψήφους.

O Ντογιάκος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου - Η Νίκα πρόεδρος του ΣτΕ

Πειθαρχικό έλεγχο ζήτησε 
ο Κώστας Τσιάρας για τις
πρώτες ιατρικές εξετάσεις 
σε Ίριδα και Μαλένα

Επίθεση
Πισπιρίγκου
σε Λέων και 
παιδοψυχολόγο
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«Απόβαση» 
της Aστυνομίας 
στον Λαγανά 
Ζακύνθου

Σε... ασφυκτικό μαρκάρισμα
έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ στα
νησιά μεγάλου τουριστικού
ενδιαφέροντος, καθώς μετά
την «απόβαση» αστυνομικών
στη Μύκονο ιδιαίτερη κινητι-
κότητα παρατηρείται στη Ζά-
κυνθο, ιδιαίτερα στον Λαγανά.
Μόνο τις τελευταίες 5-6 μέρες
έχουν γίνει τουλάχιστον τρεις
μεγάλες αστυνομικές επιχει-
ρήσεις με στόχο τον έλεγχο
νόμιμης λειτουργίας καταστη-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, τον εντοπισμό «μπρά-
βων» της νύχτας και τη σύλλη-
ψη διακινητών ναρκωτικών
ουσιών. Στο νησί μάλιστα βρέ-
θηκε το Σαββατοκύριακο ακό-
μη και κλιμάκιο του Τμήματος
Δίωξης Εκβιαστών της Ασφά-
λειας, όπου μέσα σε δύο βρά-
δια «επισκέφτηκε» 21 κατα-
στήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος, έλεγξε 30 άτομα και
5 οχήματα και τελικά συνέλαβε
έναν για κατοχή κοκαΐνης,
έναν για παράνομη είσοδο στη
χώρα, ενώ έγινε και μία προ-
σαγωγή. Αποτελεί κοινό μυστι-
κό ότι ιδίως στον Λαγανά βρί-
σκουν πεδίο δράσης διακινη-
τές ναρκωτικών, που «σπρώ-
χνουν» στους νεαρούς από κο-
καΐνη και χάπια μέχρι το πα-
ραισθησιογόνο «αέριο γέλιο».
Κάπως έτσι συνελήφθη τα ξη-
μερώματα της Δευτέρας ένα
άτομο με 18 αμπούλες έτοιμες
προς χρήση. 

Κ. Παπ.

E
ντονος προβληματισμός επικρατεί
στην πολιτική και φυσική ηγεσία
της ΕΛΑΣ μετά τις σκηνές «Φαρ
Ουέστ» που ζήσαμε το βράδυ του

Σαββάτου σε Πατήσια και Αγίους Αναργύ-
ρους, με την αλβανική μαφία να δείχνει ότι
δεν έχει κανέναν δισταγμό να... λύνει τις δια-
φορές της με όπλα σε ώρες αιχμής και μέρη
με μεγάλη κυκλοφορία, αδιαφορώντας για
τυχόν «παράπλευρες απώλειες» πολιτών.

Για αυτό και το πληροφοριακό δίκτυο της
ΕΛΑΣ, συγκεκριμένα των υπηρεσιών Ασφα-
λείας, έχει «πάρει φωτιά» προκειμένου να
διαπιστώσει αν επίκειται νέο... ξεκαθάρισμα
λογαριασμών. Στόχος, όχι μόνο να αποτραπεί
ένα αιματοκύλισμα -από τύχη δεν σκοτώθη-
κε κάποιος περαστικός- αλλά και να βρεθούν
με χειροπέδες ποινικοί που εμπλέκονται σε
υποθέσεις, όπως διακίνησης ναρκωτικών,
όπλων και μαστροπείας. Ο ίδιος ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος με δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι υπάρχει
πολιτική και επιχειρησιακή κάλυψη σε περι-
πτώσεις που απειλούνται ζωές αστυνομικών
ή πολιτών: «Δεν υπάρχει κανείς να μπορεί να
πει “γιατί πυροβόλησαν;”. (...) Όταν έχεις
απέναντί σου έναν άνθρωπο που πυροβολεί
αδιακρίτως και είναι αποφασισμένος όχι μό-
νο να σκοτώσει τους αστυνομικούς αλλά και
τους διερχόμενους, τότε είναι μονόδρομος».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πηγές της Κατε-
χάκη εκφράζουν τον προβληματισμό τους και

για το γεγονός ότι άτομα σεσημασμένα για βα-
ριά ποινικά αδικήματα (και όχι μία φορά) κυ-
κλοφορούν ελεύθερα ανάμεσά μας είτε με
αναστολές είτε με περιοριστικούς όρους. Η
περίπτωση του 46χρονου Αρμάντο Β., ο οποίος
έπεσε νεκρός από τα πυρά του ομοεθνούς του
στα Πατήσια, είναι μια από τις πλέον χαρακτη-
ριστικές. Η τελευταία δικογραφία σε βάρος του
είχε σχηματιστεί μόλις πριν από περίπου έναν
μήνα για διακίνηση κοκαΐνης και κατοχή πτυσ-
σόμενης μεταλλικής ράβδου (κλομπ), ενώ συ-
νολικά του έχουν επιβληθεί επτά φορές περιο-
ριστικοί όροι! Μόνο άγνωστος δεν ήταν στις
Αρχές και ο 48χρονος, ο οποίος τελικά έπεσε
νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών
με αστυνομικούς στους Αγίους Αναργύρους,
με την πρώτη εγγραφή του ονόματός του στο
σύστημα Police On Line να εμφανίζεται το
2017, ενώ πριν από περίπου έναν μήνα είχε
συλληφθεί και αυτός μαζί με τον 46χρονο για
την ίδια υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε αρκε-
τές δολοφονικές επιθέσεις ανάμεσα σε μέ-
λη της αλβανικής μαφίας, όπως η δολοφο-
νία ενός 32χρονου σε καφέ στα Σεπόλια,
ενός 39χρονου πάλι σε καφέ στον Άγιο
Παύλο, ενός 37χρονου σε βενζινάδικο στη
λεωφόρο Θηβών κ.ά. 

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ
για το «ξεκαθάρισμα» 
της αλβανικής μαφίας

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τάκης Θεοδωρικάκος: 
«Υπάρχει πολιτική και
επιχειρησιακή κάλυψη 
σε περιπτώσεις που απειλούνται
ζωές αστυνομικών ή πολιτών»

Ολονύχτια μάχη με 
τις φλόγες στην  Άμφισσα

Πραγματικό κρας τεστ ενόψει των εβδο-
μάδων που ακολουθούν ήταν για τις πυρο-
σβεστικές δυνάμεις η χθεσινή μέρα, με πολ-
λές πυρκαγιές σε διάφορα μέρη της χώρας
να κινητοποιούν επίγεια και εναέρια μέσα,
ενώ έγινε και χρήση του συστήματος έγκαι-
ρης προειδοποίησης «112».

Η νύχτα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη
στην περιοχή της Άμφισσας, καθώς οι ισχυ-
ροί άνεμοι (έως και 6 Μποφόρ) που πνέουν
από την πρώτη στιγμή δυσχεραίνουν το έργο
της κατάσβεσης. Το ένα μέτωπο κινείται προς
την πλευρά που είναι το μοναστήρι του Προ-
φήτη Ηλία, που εκκενώθηκε προληπτικά, το
δεύτερο προς το Σερνικάκι και το τρίτο μέσα
στον ελαιώνα που έχει παραδοθεί στις φλό-
γες. Η ελπίδα όλων στρέφεται στις εναέριες
δυνάμεις που θα ξεκινήσουν να επιχειρούν
ξανά με το πρώτο φως της μέρας σήμερα.

Εξίσου κινητοποίηση δυνάμεων έγινε στη
φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική
έκταση στην περιοχή Βρυσούλα Σχηματαρίου
Βοιωτίας, καθώς επιχείρησαν περισσότεροι
από 106 πυροσβέστες με 22 οχήματα, δεκάδες
εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ, 4 αεροσκάφη και 2
ελικόπτερα, όπως επίσης και το κλιμάκιο από τη
Ρουμανία. Οι Αρχές προχώρησαν και σε προλη-
πτική εκκένωση στο Δήλεσι, ενώ από το «112»
εστάλη το εξής μήνυμα: «Λόγω εκδήλωσης
πυρκαγιάς στη Βρυσούλα Σχηματαρίου, βορει-
οδυτικά του Δήλεσι αποφύγετε τη μετακίνησή
σας στην περιοχή». Στην περιοχή με εντολή του
αρχηγού του ΠΣ εστάλη κλιμάκιο της Διεύθυν-
σης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σχεδόν άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά
που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι (και γι’ αυτήν
υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού) στον Βλα-
στό Αγίων Αποστόλων στον Κάλαμο. Ολονύ-
χτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τις φλό-
γες έδωσαν οι δυνάμεις (πυροσβέστες και
εθελοντές) που επιχείρησαν από το απόγευ-
μα της Κυριακής στην Ηλεία και ιδιαίτερα στη
Βάλμη και στα Λάτα, για τα οποία έχει δοθεί
και εντολή εκκένωσης.

Τέλος, για σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίν-
δυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (βαθμός «4») στις
Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Κώστας Παπαδόπουλος
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Η
Ευρώπη βρίσκεται στο κόκκινο
και τα περισσότερα κράτη
έχουν αυξήσει σημαντικά τα
κρούσματά τους. 

Οι υποπαραλλαγές Όμικρον 4 και 5 εξελίσ-
σονται σε πονοκέφαλο για τους ειδικούς, που
βλέπουν τις τελευταίες 3 εβδομάδες σημαντι-
κή αύξηση και στις επαναλοιμώξεις! Κι όλα
αυτά ενώ έχουμε μπροστά μας τους 2 πιο του-
ριστικούς μήνες του καλοκαιριού και η κορύ-
φωση του νέου κύματος δεν έχει έρθει ακόμα.
Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί τις επιδημιολογικές
εξελίξεις και δύο γνώριμα μέλη της Επιτρο-
πής των Ειδικών που χειρίζονται την πανδη-
μία, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης
και ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ Δημήτρης Πα-
ρασκευής ενημέρωσαν χθες τους δημοσιο-
γράφους υγείας για την πορεία της επιδημίας
σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα περισσότερα ευ-
ρωπαϊκά κράτη παρουσιάζουν αυξητική τάση,
ενώ η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μετά την Κύπρο στον αριθμό
των τεστ που διενεργεί για την ανίχνευση του
ιού. Επίσης η Ελλάδα κράτησε όσο λίγες χώ-
ρες τη χρήση της μάσκας μέχρι πρόσφατα,

ενώ η χρήση της παραμένει υποχρεωτική σε
αρκετά σημεία ακόμα. Ο καθηγητής Δημή-
τρης Παρασκευής είπε πως στην Ελλάδα εί-
μαστε συντηρητικοί στο θέμα της μάσκας, ενώ
κρατάμε ακόμα και την απομόνωση. Μάλιστα
η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία
διατηρούν την υποχρεωτικότητα της χρήσης
μάσκας στα πλοία. «Εξαίρεση είναι η Γερμα-
νία, όπου μόνο στις πτήσεις μακράς διάρκειας
(μεγάλων αποστάσεων) συστήνει την υποχρε-
ωτικότητα της μάσκας και η Ισπανία, η οποία
έχει υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις
αεροπορικές μεταφορές», τόνισε ο καθηγη-
τής Παρασκευής και συμπλήρωσε πως η αύ-
ξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας αφορά
κυρίως νέους ηλικίας 18-24 ετών. Επίσης με-
γάλη αύξηση παρατηρείται στις επαναλοιμώ-
ξεις, αλλά και στις νοσηλείες σε απλές κλίνες,
που ακόμα δεν έχουν μεταφραστεί σε νοση-

λείες σε ΜΕΘ. Η πρόβλεψη μάλιστα των ειδι-
κών είναι πως η πίεση στις κλίνες ΜΕΘ θα είναι
χαμηλή. Η Αττική και δημοφιλή νησιά παραμέ-
νουν επιβαρυμένα. Τα νησιά του Ιονίου, του
Νοτίου Αιγαίου, η Αττική και η Κρήτη παρου-
σιάζουν αυξητικές τάσεις, σε αντίθεση με πε-
ριοχές όπως η Ήπειρος, η Δυτική και Κεντρική
Μακεδονία όπου η τάση δεν είναι αυξητική. Οι

ειδικοί υπολογίζουν ότι τα ενεργά κρούσματα
φτάνουν τις 150.000-200.000. Ο κρίσιμος δεί-
κτης που αφορά τον λόγο μεταξύ εισαγωγών
και εξιτηρίων, σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή,
όταν είναι κάτω από τη μονάδα ή κοντά στη μο-
νάδα, δεν αναμένουμε αύξηση στο συνολικό
αριθμό των νοσηλειών. Χθες Δευτέρα πάντως
καταγράφηκαν 9.360 νέα κρούσματα και 1.841
επαναλοιμώξεις. Οι θάνατοι έφτασαν τους 23,
ενώ 102 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα
στις ΜΕΘ. 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

COVID: Σε Αττική και νησιά το βάρος

Πανελλήνιες: Σημαντική μείωση των αριστούχων δείχνουν τα στατιστικά  στοιχεία

Στο ναδίρ αναμένεται να κυμανθούν οι φετινές βάσεις για την εισαγωγή των υποψη-
φίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις περιζήτητες σχολές και τα τμήματα των ελληνι-
κών πανεπιστημίων. Η πτώση των βάσεων πρόκειται να αφορά και τα τέσσερα επιστημο-

νικά πεδία, με έμφαση στις περιζήτητες σχολές του πρώτου
και δεύτερου επιστημονικού πεδίου, λόγω της χαμηλότερης
απόδοσης των μαθητών σε σχέση με πέρυσι. 

Αναλυτικότερα, αναφορικά με το πρώτο πεδίο, των Ανθρω-
πιστικών Σπουδών, υπολογίζεται μεγάλη πτώση των βάσεων,
από 350 έως και 1.000 μόρια, καθώς οι υποψήφιοι φέτος μει-
ώθηκαν κατά 4.000, ενώ οι αριστούχοι των τμημάτων της Νο-
μικής και της Ψυχολογίας είναι λιγότεροι συγκριτικά με πέρυ-
σι. Μεγάλη εντύπωση προξενεί και η πτώση από 50 έως 300
μόρια στο δεύτερο πεδίο, των Θετικών Σπουδών, αφού οι μα-

θητές έγραψαν χειρότερα σε σχέση με πέρυσι στα Μαθηματικά και στη Φυσική, μαθή-
ματα με υψηλό συντελεστή βαρύτητας. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι το 65% των παι-
διών στο δεύτερο πεδίο έγραψε κάτω από τη βάση. Παράλληλα, μείωση στις βάσεις τους
θα παρουσιάσουν και οι στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Σε κάθε περίπτωση, οι
βάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να ανακοινωθούν
πριν τις 15 Αυγούστου, βάσει εκτιμήσεων από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. 

Εκτιμήσεις για μεγάλη πτώση
των περιζήτητων σχολών

Ανησυχεί τους ειδικούς
η μεγάλη αύξηση 
που παρατηρείται 
στις επαναλοιμώξεις, 
αλλά και στις νοσηλείες
σε απλές κλίνες



Αμοργός

Επιχορήγηση για 
τις μονάδες αφαλάτωσης

Με απόφαση του
γενικού γραμμα-
τέα Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολι-
τικής Μανώλη
Κουτουλάκη επι-
χορηγείται με

60.000 ευρώ ο Δήμος Αμοργού για την κάλυψη μέρους των
δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη λει-
τουργία των μονάδων αφαλάτωσης στις ΔΚ Καταπόλων και
Αιγιάλης για το 2022. Υπενθυμίζεται ότι η Αμοργός έχει εξα-
σφαλίσει ήδη 30.680 ευρώ επιχορήγηση από το υπουργείο
Εσωτερικών, από την κατανομή των ΚΑΠ, για την κάλυψη δα-
πανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος. Πα-
ράλληλα, έχει αιτηθεί προς το υπουργείο Εσωτερικών, την
ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου την αύξηση του συνολικού
ποσού που κατανέμεται στους δήμους που λειτουργούν αφα-
λατώσεις από τους ΚΑΠ.

Θεσσαλία

Νέος μαγνητικός τομογράφος 
στο  Νοσοκομείο Λάρισας

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί νέο συγκρότημα μαγνητικού
τομογράφου MRI 3 Tesla στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η προμήθεια έγινε με χρη-
ματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1,8 εκατ. ευ-
ρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και η έναρξη της λει-
τουργίας του αναβαθμίζει δραστικά την ποιοτική παροχή υπη-
ρεσιών υγείας στο σύνολο της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Με αφορμή την εγκατάσταση του νέου τομογράφου, ο περι-
φερειάρχης Κώστας Αγοραστός συναντήθηκε με τον διοικητή
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας Δημήτρη Κατσι-
κονούρη και συζήτησαν θέματα στελέχωσης του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου με επαρκές και αναγκαίο ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό.

Την ένταξη του έργου «Κατασκευή Υδροδοτικού Φράγματος, Εξωτερικού

Υδραγωγείου και Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού στον Δήμο Δομοκού»,

προϋπολογισμού 16.989.200 ευρώ, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με

απόφαση του αν. υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα ανακοίνωσε η περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών

των οικισμών: Δομοκός, Αχλαδιά, Βούζι, Γερακλί, Καρυές, Λεύκα, Μαντασιά, Νέα

Μάκριση, Νεοχώρι, Πετρωτό, Πολυδένδρι, Πουρνάρι, Φυλιαδώνα, Παλαμάς, Νέος

Παλαμάς, Μακρολίβαδο και Μελιταία. Πρόκειται για τα ακόλουθα υποέργα:

Αποθήκευση νερού από το υδροδοτικό φράγμα και τον ταμιευτήρα.

Επεξεργασία νερού, διυλιστήριο πόσιμου νερού και δεξαμενή διυλισμένου νερού.

Μεταφορά και διανομή νερού.

«Η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” έρχεται να δώσει

απάντηση σε μια στρατηγική προτεραιότητα της Φθιώτιδας για την ποιότητα ζωής

των συμπολιτών μας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.

Ήπειρος

Σκληρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ
στον περιφερειάρχη

«Πραξικόπημα» και «εξόφθαλμη παρέμβα-
ση» χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καρχιμάνης την τροπολογία για τη
μεταβίβαση του Εργοστασίου Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) από την Περιφέρεια
Ηπείρου στον οικείο ΦΟΔΣΑ, αντιδρώντας
σφόδρα στην κυβερνητική πρωτοβουλία κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.

Στο θέμα «Ποιος θα πρέπει εκ του νόμου να
έχει την ευθύνη της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων;» παρέμβηκε η Νομαρχιακή Επιτροπή
του ΠΑΣΟΚ Ηπείρου, χαρακτηρίζοντας «σουλ-
τανικού τύπου» την αντίδραση του περιφερει-
άρχη. «Η στάση του κ. Καχριμάνη και στο θέμα
των απορριμμάτων κοστίζει πολύ στους Ηπει-
ρώτες (3,5 εκατ. ευρώ). Ας σταματήσει να τους
υπερχρεώνει και ας πράξει τα αυτονόητα, να
σεβαστεί τους νόμους που ψηφίζει η ελληνική
Βουλή. Αν θέλει να συνεχίσει τη δική του στρα-
τηγική για τους λόγους που “όλοι αντιλαμβανό-
μαστε”, ας προχωρήσει ευθέως σε ρήξη με την
“Πύλη” και ταυτόχρονα να απολογηθεί στους
Ηπειρώτες γιατί πληρώνουν σε τιμή χρυσού τη
διαχείριση των απορριμμάτων τους», επιση-
μαίνεται στη σκληρή ανακοίνωση.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

14η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦοΔΣΑ

«Η Ελλάδα μοντέλο
διαχείρισης απορριμμάτων»

«Πρέπει και εμείς να ανασυνταχθούμε σε σχέση
με τη νέα παγκόσμια συγκυρία, η οποία μεταβάλ-
λεται συνεχώς και έχει να κάνει κυρίως με τα
ενεργειακά αλλά και με τα περιβαλλοντικά ζητή-
ματα, την κυκλική οικονομία και την ουδετερότητα
των πόλεών μας», επισήμανε ο πρόεδρος της ΚΕ-
ΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, παρεμβαίνοντας στη
14η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔΣΑ που συνδιορ-
γάνωσαν στην Αλεξανδρούπολη το Δίκτυο των
ΦοΔΣΑ και ο ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας - Θράκης, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ,
με θέμα «Ανάκτηση και ανακύκλωση: Η Ελλάδα
μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων».

Ο κ. Παπαστεργίου συμπλήρωσε πως τα ζητή-
ματα που τίθενται είναι η μείωση της κατανάλω-
σης, η παραγωγή ενέργειας με καθαρό τρόπο και
η αποθήκευσή της. Κατ’ αντιστοιχία, ανάλογο τρί-
πτυχο θα πρέπει να δούμε και για τα απορρίμματα.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υποστήριξε πως προέχει
«να τραβήξουμε μια γραμμή, να κάνουμε τον απο-
λογισμό μας, να δούμε τι λάθη κάναμε και να φύ-
γουμε μπροστά με πρωταγωνιστές την Αυτοδιοί-
κηση Α’ βαθμού».
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Στερεά Ελλάδα

Κονδύλι 17 εκατ. για το φράγμα Δομοκού



Ν
α προχωρήσει άμεσα το υπουργείο
Εσωτερικών στην αναμόρφωση
της απόφασης για την κατανομή

της έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης
προς τους δήμους για την κάλυψη του αυ-
ξημένου ενεργειακού κόστους, έτσι ώστε
να μη χρηματοδοτηθεί κανένας δήμος κά-
τω από τη δόση ΚΑΠ που του αναλογεί, ζή-
τησε η ΚΕΔΕ.

Για την ακρίβεια, με επιστολή του προ-
έδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου
προς το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η κα-
τανομή του ποσού των 90 εκατ. ευρώ που
χορηγείται στους δήμους για την κάλυψη
του αυξημένου ενεργειακού κόστους να
μη γίνει με βάση τα στοιχεία που υποβλή-
θηκαν από τους δήμους και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, στον
Κόμβο Διαλειτουργικότητας του υπουργεί-
ου Εσωτερικών έως τις 31 Μαΐου 2022, αλ-
λά βάσει των κριτηρίων που κατανέμονται
οι ΚΑΠ.

Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
ο τρόπος που έγινε η κατανομή προκάλεσε
σωρεία αντιδράσεων, καθώς είναι γνωστό
ότι στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του
Υπουργείου τα στοιχεία των δήμων ανεβαί-
νουν σε διαφορετικούς χρόνους και ανάλο-
γα με τη δυνατότητα πληρωμής αλλά και το
προσωπικό που διαθέτει κάθε δήμος.

«Δεν είναι δυνατό δήμοι να παίρνουν πο-

σά πολλαπλάσια της δόσης ΚΑΠ και άλλοι
να παίρνουν το 30% αυτής! Όλοι οι δήμοι της
χώρας έχουν, αναλογικά με το μέγεθός
τους, αυξημένα έξοδα και αυτό θα έπρεπε
να είναι αυτονόητα κατανοητό», επισημαί-
νει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Ωστόσο, η απάντηση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα ήταν
άμεση και αρκετά δηκτική, εκφράζοντας
έκπληξη τόσο για το ύφος όσο και το περιε-
χόμενο της επιστολής. Όσον αφορά την ου-
σία, ο κ. Πέτσας είπε ότι η κατανομή της
έκτακτης επιχορήγησης των 90 εκατ. ευρώ
είναι δίκαιη, γιατί έγινε με βάση τα στοιχεία
που οι ίδιοι οι δήμοι δηλώνουν στον κόμβο
του υπουργείου Εσωτερικών και αφορούν
ένα ικανό διάστημα επτά ολόκληρων μη-
νών, ενώ υποστηρίζει ότι για τον προσδιο-
ρισμό του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε
δήμο υπολογίστηκε το ποσοστό συμμετο-
χής του στη συνολική εκτιμώμενη ενεργει-
ακή δαπάνη για το έτος 2022.

Αντιθέτως, επισημαίνει, η χρησιμοποί-
ηση των υφιστάμενων κριτηρίων κατανο-
μής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων δεν
θα μπορούσε να πετύχει στον ίδιο βαθμό
τον βασικό σκοπό χορήγησης αυτής της οι-
κονομικής ενίσχυσης, η οποία αποσκοπεί
στην αντιμετώπιση αυξήσεων που προέρ-
χονται από δαπάνες που αφορούν τις αντα-
ποδοτικές υπηρεσίες.

Ολοκληρώθηκε 
η τοποθέτηση Led
στην Κηφισίας

Σε πλήρη εξέ-
λιξη βρίσκεται
το έργο τοπο-
θέτησης νέων
φωτιστικών
σωμάτων χα-
μηλής κατανά-
λωσης και αυ-

ξημένης απόδοσης τύπου Led σε
όλους τους οδικούς άξονες που εί-
ναι στην αρμοδιότητα της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Πριν από λίγες μέρες
ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση
των παλαιών, ενεργοβόρων φωτι-
στικών νατρίου με νέου τύπου τηλε-
διαχειριζόμενα φωτιστικά κατά μή-
κος της λεωφόρου Κηφισίας και
πλέον ο βόρειος κεντρικός άξονας
του λεκανοπεδίου διαθέτει επαρκή
φωτισμό που αλλάζει τα δεδομένα
κατά τη νυχτερινή οδήγηση και βελ-
τιώνει σημαντικά την οδική ασφά-
λεια. Σύμφωνα με την ενημέρωση,
μέχρι το τέλος του έτους όλες οι
κεντρικές οδικές αρτηρίες αρμο-
διότητας της Περιφέρειας Αττικής
θα διαθέτουν Led φωτισμό χαμηλής
κατανάλωσης και υψηλής απόδο-
σης. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε 36,9 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 33,4 εκατ.
ευρώ προέρχονται από χρηματοδό-
τηση της περιφέρειας μέσω του Πε-
ριφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος ΠΕΠ Αττικής 2014-2021.

Ποιοι δήμαρχοι της Αττικής αντί
να πανηγυρίσουν με την έκτα-
κτη στήριξη του υπουργείου
Εσωτερικών για το ενεργειακό
κόστος αντέδρασαν και μάλιστα
πολύ έντονα; Ο λόγος ήταν ο
τρόπος της κατανομής των χρη-
μάτων, καθώς διαπίστωσαν ότι
υπάρχουν τεράστιες αδικίες με
δήμους που έχουν παρόμοιο
πληθυσμό και αντίστοιχο κό-
στος να έχουν τεράστιες διαφο-
ρές στην επιχορήγηση. Οι φή-
μες λένε ότι η «ομαδική» που
έχουν μεταξύ τους στο Διαδί-
κτυο πήρε φωτιά. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΔΔημιουργία
περιβαλλοντικής
συνείδησης
Τη δημιουργία περιβαλλοντικής συ-
νείδησης μέσω της τοποθέτησης ση-
μείων ανακύκλωσης σε 15 σχολεία
της Καλλιθέας και βυθιζόμενους κά-
δους βιοαποβλήτων σε 100 σημεία της
Καλλιθέας και παράλληλη αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προ-
ωθεί ο δήμαρχος Δημήτρης Κάρνα-
βος. Το έργο εγκρίθηκε από το πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με προ-
ϋπολογισμό 4.090.422 ευρώ και αφορά
δράσεις για τη χωριστή συλλογή και
μεταφορά των παραγόμενων αστικών
βιοαποβλήτων και τη δημιουργία Έξυ-
πνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γω-
νιών Ανακύκλωσης στην Καλλιθέα.
Ακόμη θα ακολουθήσουν πολύ σημαν-
τικές δράσεις ενημέρωσης για το σύ-
νολο του έργου γύρω από τα ζητήματα
της «Ανακύκλωσης», της «Κυκλικής
Οικονομίας», της «Καθαριότητας» και
των «Βιοαποβλήτων».

Αντιπλημμυρική
θωράκιση 
των Βριλησσίων

Ένα έργο ζωτικής σημασίας για την
πόλη των Βριλησσίων θα συνεχιστεί
μετά την έγκριση ώριμης μελέτης του
Δήμου Βριλησσίων, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, που αφο-
ρά την αντιπλημμυρική θωράκιση της
περιοχής Πάτημα Βριλησσίων. Έχον-
τας ήδη ολοκληρώσει την κατασκευή
ενός μεγάλου δικτύου αγωγών ομ-
βρίων, ο δήμαρχος Ξένος Μανιατο-
γιάννης προχωρά την αντιπλημμυρι-
κή θωράκιση της πόλης και στα Άνω
Βριλήσσια, ενώ παράλληλα προωθεί-
ται προς χρηματοδότηση επόμενη με-
λέτη, συνολικού προϋπολογισμού 4
εκατ. ευρώ. «Η προστασία του δημότη
αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και η
αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης
των Βριλησσίων προχωρά με σταθε-
ρούς ρυθμούς», τονίζει ο δήμαρχος.
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Η ΚΕΔΕ ζητά αλλαγή 
τρόπου κατανομής, 
το... ΥΠΕΣ δεν βλέπει αδικίες



Σ
το αυτόφωρο τριμελές Πλημμελειοδικείο πα-
ραπέμφθηκε να δικαστεί ο 22χρονος Αλγερι-
νός. Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του

για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και εξύβριση.
Υπενθυμίζεται ότι το απίστευτο περιστατικό σημει-
ώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Νέα Παραλία
Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας,
ο οποίος είναι γνώριμος των Αρχών για διάφορα αδι-
κήματα, πιθανόν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ,
κυκλοφορούσε ημίγυμνος και ενοχλούσε τους πε-

ραστικούς. Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ, ωστόσο,
όταν οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, ο άν-
τρας κατάφερε να ξεφύγει, ξεκίνησε να τρέχει και
στη συνέχεια βούτηξε στον Θερμαϊκό. 

Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ για το συμβάν ήταν με-
γάλη. Επτά περιπολικά μετέβησαν στο σημείο, όπως
και το λιμενικό, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, το
οποίο παρέλαβε τον άνδρα, μόλις οι αστυνομικοί
που βούτηξαν στο νερό κατάφεραν να τον βγάλουν
στο πλακόστρωτο.

Τον γνωρίσαμε, όταν υποδέχτηκε στο ΑΧΕΠΑ μαζί με
την ομάδα του το πρώτο κρούσμα Covid-19 στη χώρα
μας. Ο λόγος για τον λοιμωξιολόγο Συμεών Μεταλλίδη,
ο οποίος μεταξύ πέμπτου και έκτου κύματος κορονοϊ-
ού ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό

του, επίσης λοιμωξιολόγο, Όλγα Τσαχουρίδου, με τους
δεκάδες καλεσμένους τους να τους εύχονται «Βίον αν-
θόσπαρτον». Τα βλέμματα ωστόσο έκλεψε το... παρα-
γαμπράκι, ο σκύλος του γαμπρού, που έφτασε μαζί του
στην εκκλησία.

Σε πελάγη ευτυχίας ο Μεταλλίδης 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γιατί δεν θα είναι υποψήφιος 
ο Νίκος Χαρδαλιάς 
Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τα
γραφεία της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης,
όπου μίλησαν για Ελληνοτουρκικά και εκλογές. Ως
ενθύμιο δόθηκαν στον κ. υφυπουργό δύο βιβλία
από τον Άκη Μποζίνη, Επ. καθηγητή Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΜΑΚ, επικεφα-
λής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΝΔ
στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τα «Κυβερνο-όπλα» και
τα Drones. Η είδηση της συνεδρίασης πάντως ήταν
ότι ο κ. Χαρδαλιάς δεν θα είναι υποψήφιος βουλευ-
τής στις επερχόμενες εκλογές.

«Οικουμενική» 
συνάντηση αεροδρομίου 

Πάνω στον Πέτρο Ευθυμίου έπεσε ο Θεόδωρος
Καράογλου κατά τη διάρκεια της παραμονής του
στο Μπέρμιγχαμ . Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β΄ Θεσ-
σαλονίκης, επικεφαλής της ελληνικής αντιπρο-
σωπείας στον ΟΑΣΕ βρήκε τυχαία τον πρώην
υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μάλιστα διετέλεσε
και πρόεδρος του Οργανισμού. Μαζί με τον Θεό-
δωρο Καράογλου στην ελληνική αντιπροσωπεία
ήταν οι Δημήτρης Μαρκόπουλος (ΝΔ), Αναστασία
Γκαρά (ΣΥΡΙΖΑ), Νόνη Δούνια (ΝΔ) και ο Γιώργος
Αρβανιτίδης (ΠΑΣΟΚ).

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε 
ο 22χρονος Αλγερινός 

Γιατί «διχάζει» το νέο 
Ογκολογικό στο Καρατάσιου 

Στα δύο χωρίστηκε η δυτική Θεσσαλονίκη μετά τις ανακοι-
νώσεις του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά
για χωροθέτηση του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου στο
πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Από τη μία είναι η διοίκηση
του δήμου Παύλου Μελά αλλά και όλοι οι επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων, που χαιρετίζουν την απόφαση της
κυβέρνησης, τονίζοντας πως ο υγειονομικός χάρτης της Βό-
ρειας Ελλάδας αλλάζει με την κατασκευή των δύο υπερσύγ-
χρονων νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, του νέου Ογκολογι-
κού και του νέου Παιδιατρικού.

Δυσαρέσκεια 
από τρεις δημάρχους 

Από την άλλη είναι οι τρεις δήμαρχοι, Ωραιοκάστρου Παντε-
λής Τσακίρης, Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης και Βόλβης Δια-
μαντής Λιάμας, οι οποίοι αμέσως μετά την εξαγγελία εξαπέλυ-
σαν πυρά. Μέσω κοινής ανακοίνωσης εξέφρασαν τη δυσαρέ-
σκειά τους υπογραμμίζοντας πως η επιλογή Καρατάσιου
υπήρξε πεδίο πολιτικών σκοπιμοτήτων, με αποτέλεσμα η πε-
ριοχή που περικλείουν οι τρεις δήμοι να παραμείνει αδικημένη
και πλήρως παραμελημένη για μία ακόμη φορά.

Παντρεύτηκε η κόρη 
του Ευάγγελου Βενιζέλου, Ελβίνα

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Ελβίνα Βενιζέ-
λου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Γιώργος Παπαϊωάννου.
O γάμος της κόρης του Ευάγγελου Βενιζέλου έγινε στον Ιε-
ρό Ναό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη και τη νύφη συνό-
δευσε συγκινημένος ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δίπλα
τους, πανευτυχής και η μη-
τέρα της νύφης, Λίλα Μπα-
κατσέλου. Η γαμήλια δε-
ξίωση έγινε στους κήπους
του Hyatt Regency της Θεσ-
σαλονίκης. Το ζευγάρι γνω-
ρίστηκε το 2018. Η Ελβίνα Βενιζέλου έχει σπουδάσει Νομι-
κή στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Γιώργος Παπαϊωάννου είναι
κτηνίατρος.

Κυβερνητικό 
κλιμάκιο στη Β. Ελλάδα

Με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, κυβερνητικό κλιμά-
κιο υπό τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιο
για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές
Καταστροφές, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, επισκέφθηκε πρωί
πρωί τη Δευτέρα τις περιοχές που επλήγησαν από τα πρό-
σφατα ακραία καιρικά φαινόμενα στις περιφερειακές ενό-
τητες Καβάλας, Σερρών και Κιλκίς. Στο κλιμάκιο συμμετεί-
χαν ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής κ. Νίκος
Κουλοχέρης, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργά-
νωσης κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η Γενική Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χριστιάνα Καλογή-
ρου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Βασί-
λης Παπαγεωργίου και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας
Λυκουρέντζος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες. Κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης έγιναν συσκέψεις με αυτοδιοι-
κητικούς και παραγωγικούς φορείς, αυτοψίες στο πεδίο και
συζητήσεις με τους αγρότες σε κάθε περιοχή.
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Τ
ο ενδεχόμενο να υπάρξει πα-
ράταση για έναν ακόμη μήνα
στην αποπληρωμή της επι-
στρεπτέας προκαταβολής, η

οποία κανονικά έχει προγραμματισθεί
για τις 29 Ιουλίου, καθώς έχουν καθυ-
στερήσει να αναρτηθούν τα εκκαθαρι-
στικά σημειώματα, εξετάζει το οικο-
νομικό επιτελείο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών Θεόδωρος Σκυλακάκης σε συνέν-
τευξή του άφησε ανοικτό το ενδεχόμε-
νο παράτασης, αναγνωρίζοντας πως
έχουν καθυστερήσει να ανέβουν τα εκ-
καθαριστικά σημειώματα. «Βέβαια, οι
επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους
λίγες ημέρες ακόμη για την εξόφληση
της δόσης της επιστρεπτέας και θα
πρέπει να το σκεφτούμε αυτό», είπε.

Να σημειωθεί πως με τα όσα
ισχύουν σήμερα το επιστρεπτέο ποσό
της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προ-
καταβολής μπορεί να εξοφληθεί είτε
εφάπαξ, είτε σε 96 ισόποσες άτοκες
μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση
να πρέπει να πληρωθεί έως την 29η
Ιουλίου 2022 και τις επόμενες την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα
που ακολουθεί.

Περίπου 700.000 επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν,
εάν επιθυμούν, να αποπληρώσουν
εφάπαξ την ενίσχυση που έχουν λάβει
μέσω των κύκλων της επιστρεπτέας
προκαταβολής, κερδίζοντας επιπλέον
έκπτωση 15%. 

Τα ποσά που επιστρέφονται 
Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει

έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ια-
νουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκα-
τάστημα από την 1η Απριλίου 2019
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020,

έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το
2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα πε-
ρί διατήρησης θέσεων εργασίας θα
επιστρέψουν:
� Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η
μείωση των εσόδων από πωλήσεις
αγαθών και παροχή υπηρεσιών του
2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το
70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλή-
σεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019
και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες
προ φόρων το 2020. Ωστόσο, εφόσον
πληρώσουν εφάπαξ το ποσό της ενί-
σχυσης, θα επιστρέψουν τελικά το
21,25% του δανείου.
� Το 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η
μείωση των εσόδων από πωλήσεις
αγαθών και παροχή υπηρεσιών του
2020 της επιχείρησης ανέρχεται του-
λάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση

με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών
και υπηρεσιών του 2019 και κατα-
γράφει ζημίες προ φόρων το 2020.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, το
ποσό της επιστρεπτέας «κουρεύε-
ται» κατά 71,95%.
� Το 50% της ενίσχυσης, για τις υπό-
λοιπες επιχειρήσεις. Εάν καταβλη-
θεί εφάπαξ, τότε το ποσό που δεν θα
επιστραφεί στο κράτος αυξάνεται
στο 57,5%.

Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα
από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά
ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν
τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης θέ-
σεων εργασίας επιστρέφουν:
� Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μεί-

ωση των εσόδων από πωλήσεις αγα-
θών και παροχή υπηρεσιών του 2020
της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε
σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγα-
θών και υπηρεσιών του 2019 και η επι-
χείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φό-
ρων το 2020.
� Το 33,3% της ενίσχυσης, για τις υπό-
λοιπες επιχειρήσεις.

Συνολικά 59,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
78.865 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 4-8 Ιου-
λίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων κα-
ταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπη-
ρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ειδικότερα, όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την επόμενη εβδο-
μάδα οι εξής καταβολές:

� 13,5 εκατ. ευρώ σε 34.161 δικαιούχους για πα-
ροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφο-
ρίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
� 12,3 εκατ. ευρώ σε 530 δικαιούχους σε συνέ-
χεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
� 2,5 εκατ. ευρώ σε 9.166 δικαιούχους για επι-
στροφή κρατήσεων επιδόματος απολύτου αναπη-
ρίας και διαφορών ασθενείας
� 339.538 ευρώ σε 508 δικαιούχους για παροχές

του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

� 9 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για κα-
ταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επι-
δομάτων
� 21 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαί-
σιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
� 700.000 σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.

Στο τραπέζι 
του οικονομικού
επιτελείου, καθώς 
έχουν καθυστερήσει 
να αναρτηθούν 
τα εκκαθαριστικά
σημειώματα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Πιθανή νέα παράταση 
στην αποπληρωμή 



Κ
ολοσσιαία συμφωνία συ-
νεργασίας στον τομέα
των ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών συνήψε η Alpha

Bank με τη Nexi, κάτι που αντανακλά
την εμπιστοσύνη της ιταλικής εται-
ρείας στις προοπτικές τόσο της ελ-
ληνικής τράπεζας όσο και γενικά της
ελληνικής οικονομίας.

Η σπουδαία συμφωνία οδηγεί σε
περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς μέσα
από τη δημιουργία της εταιρείας Ne-
xi Payment, η οποία αποτελεί κοινο-
πραξία των δύο εταιρειών. Όπως δή-
λωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
ελληνικής τράπεζας Βασίλης Ψάλ-
της, «η Alpha Bank βρίσκεται σταθε-
ρά στην πρώτη γραμμή της καινοτο-
μίας στον τομέα των ψηφιακών συ-
ναλλαγών και είναι η πρώτη τράπεζα
που έβαλε το ψηφιακό πορτοφόλι
στην καθημερινότητα των Ελλήνων,
ενώ σήμερα παρέχει τη μεγαλύτερη
επιλογή ψηφιακών wallets και κατέ-
χουμε ηγετική θέση στην αποδοχή
ηλεκτρονικών πληρωμών με μερίδιο
της τάξεως του 25% περίπου».

Ήδη μέσα από αυτήν τη συνεργα-
σία έχουν δημιουργηθεί νέες καινο-
τόμες λύσεις Nexi, οι οποίες απευ-
θύνονται στις επιχειρήσεις, όπως η

εφαρμογή Nexi SoftPos, η οποία με-
τατρέπει το smartphone σε ένα ολο-
κληρωμένο τερματικό Pos, καθώς
και προηγμένης τεχνολογίας τερμα-
τικά όπως το Nexi SmartPos με
εκτυπωτή και το Nexi Traditional In-
genico Desk, καινοτομίες που ανα-
μένεται να λανσαριστούν στην ελλη-
νική αγορά μέσα στο επόμενο διά-
στημα. «Στους πελάτες μας προσφέ-
ρουμε νέα έξυπνα τερματικά και
προηγμένες εφαρμογές πληρωμής
με πολυκαναλικές λύσεις, παρέχον-
τας ταχύτητα, αξιοπιστία και περισ-
σότερη ασφάλεια στις συναλλαγές»,
επεσήμανε ο κ. Ψάλτης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων
σύμβουλος της Nexi Πάολο Μπαρ-
τολούτσο ανέφερε ότι η εταιρεία,
που θεωρείται ο μεγαλύτερος πάρο-
χος αποδοχής συναλλαγών στην Ευ-
ρώπη, έχει μέχρι στιγμής επενδύσει
150 εκατ. ευρώ, τα οποία διοχετεύ-
τηκαν στη νέα κοινοπραξία με την
Alpha Bank, ενώ έχει προβλέψει να

επενδύσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ
σε βάθος πενταετίας, τα οποία θα
κατευθυνθούν γενικότερα για την
περαιτέρω ανάπτυξη των δραστη-
ριοτήτων της στη χώρα μας. Εκτός
από τη συνεργασία της με την Alpha
Bank, η Nexi μετά και την εξαγορά
της Sia Greece, η οποία έχει πλέον
μετονομαστεί σε Nexi Greece, συγ-
καταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες στην Ελλάδα, που προ-
σφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα
ψηφιακών πληρωμών καθώς και
υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως
κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, με
ικανότητα να δώσει λύσεις στο σύνο-
λο των αναγκών μιας εταιρείας.

Η Nexi διαθέτει παρουσία σε 25
ευρωπαϊκά κράτη και απασχολεί
10.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων
οι 1.000 στην Ελλάδα, ενώ θα επεν-
δύει 500 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,
όπως δήλωσε ο κ. Μπαρτολούτσο.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημόσιο
με οκτώ μέτρα-SOS

Με οκτώ μέτρα άμεσης εφαρμογής
προχωρά η κυβέρνηση στην εφαρμογή
του σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας
στο Δημόσιο ενόψει του δύσκολου χει-
μώνα και των διαταραχών που προκαλεί
η ενεργειακή κρίση ως αποτέλεσμα του
πολέμου στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση των υπουργών Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα, Περιβάλλοντος -
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Μάκη Βο-
ρίδη και του αναπληρωτή υπουργού Οι-
κονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη, προ-
βλέπονται τα εξής:

1. Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης
και ψύξης μια φορά τον χρόνο με ολο-
κλήρωση ελέγχου ψύξης έως 31 Ιουλίου
και θέρμανσης έως 31 Οκτωβρίου. 

2. Μέγιστη θερμοκρασία καλοκαιρι-
ού 27 βαθμοί και χειμώνα στους 19
βαθμούς. 

3. Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμαν-
σης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρ-
χουν εργαζόμενοι.

4. Απενεργοποίηση εξοπλισμού γρα-
φείου σε χώρους και ώρες που δεν
υπάρχουν εργαζόμενοι.

5. Χρήση του νυχτερινού αερισμού των
κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό.

6. Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση
της ενεργειακής του συμπεριφοράς,
εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη ανεκτό
επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτε-
ρικών χώρων.

7. Μείωση της ενεργειακής κατανά-
λωσης κατά 10% τουλάχιστον, ενδεικτικά
μέσω βελτιστοποίησης του χρονοπρο-
γραμματισμού του οδοφωτισμού και
εξορθολογισμού του καλλωπιστικού -
διακοσμητικού φωτισμού.

8. Δράσεις για τη βελτίωση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας των αντλιοστα-
σίων (πχ, τοποθέτηση inverter).

Παράλληλα, δρομολογούνται η ανα-
βάθμιση του φωτισμού με αποδοτικούς
λαμπτήρες, η φύτευση δωμάτων όπου
είναι εφικτό, εγκατάσταση αναλογικού
συστήματος θέρμανσης, εγκατάσταση
έξυπνων μετρητών κλπ. Για την παρακο-
λούθηση της εφαρμογής των μέτρων σε
κάθε κτίριο του δημόσιου τομέα και για
τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων ο
οικείος υπουργός, εντός επτά εργάσι-
μων ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης, ορίζει υπεύθυνο ενεργει-
ακών υποδομών - εγκαταστάσεων για τις
υπηρεσίες του υπουργείου και τους επο-
πτευόμενους αυτού φορείς.
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Συνεργασία-σταθμός 
στην αγορά ηλεκτρονικών
πληρωμών, που αγγίζει 
τα 45 δισ.

Big deal Alpha Bank - Nexi
με σφραγίδα B. Ψάλτη 
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ε θετικό πρόσημο αξιο-
λογείται η επάρκεια
εφοδιασμού της χώρας
με φυσικό αέριο σε περί-

πτωση διακοπής της τροφοδοσίας
από τη Ρωσία, φέρνοντας την Ελλάδα
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με
τον χαμηλότερο βαθμό κινδύνου
ενεργειακής επάρκειας σε περίπτω-
ση που το ρωσικό αέριο πάψει να ρέει
προς τα Βαλκάνια. 

Τα παραπάνω αποτελούν το βασικό
συμπέρασμα της Ομάδας Διαχείρι-
σης Κρίσεων, που συνεδρίασε εκτά-
κτως εχθές το πρωί κατόπιν πρωτο-
βουλίας του υπουργού Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και
με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων και αρχών. Ενδεικτι-
κά, στη διάσκεψη συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι της ΡΑΕ, της ΔΕΗ, του ΔΕ-
ΣΦΑ, του ΑΔΜΗΕ, της ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας, της Elpedison, του ΗΡΩΝ, της
Protergia, καθώς και η Αλεξάνδρα
Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέρ-
γειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ο
Αθανάσιος Πετραλιάς, Γενικός Γραμ-
ματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής,
και ο Νικόλαος Τσάφος, σύμβουλος
του Γραφείου του Πρωθυπουργού σε
θέματα ενέργειας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη
διάρκεια της σύσκεψης δεν απο-
κλείστηκε το ενδεχόμενο η Μόσχα
να περιορίσει τις ροές φυσικού αε-
ρίου τη χειμερινή περίοδο και προς
τον Turk Stream, τον αγωγό από τον
οποίο εφοδιάζεται η Ελλάδα το ρω-
σικό αέριο.

Τα ελληνικά «όπλα»
Λιγνιτικές μονάδες με την προσθή-

κη της νέας μονάδας «Πτολεμαΐδα
V», εναλλαγή μονάδων φυσικού αε-
ρίου σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
με καταναλισκόμενο καύσιμο, πετρέ-
λαιο και αθρόες εισαγωγές LNG απο-

τελούν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
της κυβέρνησης, σε περίπτωση που
ανακύψει ζήτημα με την επάρκεια
της χώρας. 

Πηγές αναφέρουν ότι η Ομάδα Δια-
χείρισης Κρίσεων καταλήγει στο
συμπέρασμα πως, εφόσον λειτουρ-
γούν οι υφιστάμενες πέντε λιγνιτικές
μονάδες της ΔΕΗ και προστεθεί και η
καινούργια «Πτολεμαϊδα V» από τον
Σεπτέμβριο αλλά και εφόσον οι τρεις
μονάδες φυσικού αερίου των ιδιω-
τών ΗΡΩΝ και Elpedison και οι δύο
της ΔΕΗ που έχουν τη δυνατότητα με-
τατροπής καυσίμου λειτουργήσουν
με πετρέλαιο, τότε επιτυγχάνεται η
ασφαλής παροχή ηλεκτροδότησης

στο σύστημα μεταφοράς. Επιπροσθέ-
τως καταβάλλεται προσπάθεια ώστε
ο τερματικός σταθμός LNG του ΔΕ-
ΣΦΑ στη Ρεβυθούσα να είναι διαρ-
κώς φουλαρισμένος, προκειμένου να
καλύπτονται οι ανάγκες σε φυσικό
αέριο. Μεγαλύτερες εισαγωγές θα γί-
νουν και μέσω του αγωγού TAP.

Σε σχέση με το LNG, βέβαια, απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι στο ενδε-
χόμενο διακοπής της παροχής ρωσι-
κού αερίου να υπάρχει η αναγκαία
προσφορά, καθώς η παγκόσμια πα-
ραγωγή του προϊόντος είναι λιγότερη
σε σχέση με τη ζήτηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα,
με βάση το ευρωπαϊκό σχέδιο επάρ-

κειας αερίου, είναι υποχρεωμένη να
καλύπτει με εξαγωγές και τις ανάγ-
κες της Βουλγαρίας και της Ρουμα-
νίας. Προέχει όμως, λένε οι πληρο-
φορίες, να διασφαλίζει πρωτίστως
την επάρκεια στην εγχώρια αγορά
ενέργειας.

Λιγνιτικές μονάδες 
της ΔΕΗ και η «Πτολεμαΐδα
V» θα παρέχουν ασφαλή
παροχή ηλεκτροδότησης
στο σύστημα μεταφοράς,
αν χρειαστεί

Plan B της κυβέρνησης 
για το φυσικό αέριο!

Ένα βήμα πριν την έναρξη του Market Test για το
ελληνικό σκέλος του διασυνδετήριου αγωγού φυσι-
κού αερίου με τη Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται ο ΔΕ-
ΣΦΑ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας έχει ήδη εγκρίνει τα κείμενα
για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Έτσι, το μόνο που
απομένει για να ξεκινήσει η Έρευνα Αγοράς είναι η
σχετική απόφαση της ΡΑΕ να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
Η δημοσίευση αναμένεται να γίνει τα αμέσως επό-
μενα 24ωρα, ακόμη και τη Δευτέρα, ώστε να αρχίσει

αυθημερόν η υποβολή μη δεσμευτικού ενδιαφέρον-
τος από επενδυτές για την αξιοποίηση του αγωγού.

Αγωγός «Hydrogen ready»
Η υποδομή αναμένεται να κοστίσει 110 εκατ. ευ-

ρώ, εκ των οποίων 51,4 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν
από τον ΔΕΣΦΑ στο εγχώριο τμήμα. Ο αγωγός προ-
βλέπεται να ξεκινά από τη Νέα Μεσημβρία και να
καταλήγει στην περιοχή του Νεγκότινο στη Βόρεια
Μακεδονία. Το ελληνικό σκέλος θα έχει συνολικό

μήκος 57 χιλιόμετρα, καταλήγοντας στην περιοχή
των Ευζώνων, από όπου θα ξεκινά το δεύτερο σκέ-
λος του αγωγού, μήκους 68 χιλιομέτρων.

Η αρχική ικανότητα μεταφοράς θα φθάνει τα 1,5
δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνα-
τότητα επέκτασης στα 3 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες,
προκειμένου ο αγωγός να διαθέτει τις προδιαγρα-
φές και για τη μεταφορά «πράσινου» υδρογόνου.                                                    

Μιχ. Μαστοράκης

ΔΕΣΦΑ: Ξεκινά το Market Test για τον αγωγό με τη Βόρεια Μακεδονία
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Κ
ρίσιμη θα είναι η τρέ-
χουσα εβδομάδα για
το αν θα μπορέσει να

βάλει αναχώματα στους short
και να κρατήσει το όριο των
800 μονάδων το ελληνικό
χρηματιστήριο, το οποίο τον
Ιούνιο κατέγραψε σημαντικές
απώλειες, άνω του 9%, κλεί-
νοντας την προηγούμενη Πα-
ρασκευή σε νέα χαμηλά τρει-
σήμισι μηνών σε επίπεδο Γε-
νικού Δείκτη, ενώ ο τραπεζι-
κός δείκτης βρίσκεται σε χα-
μηλά 16 μηνών. Η τρέχουσα
εβδομάδα θα χαρακτηριστεί
από τις αποκοπές μερισμάτων
σε κάποιους τίτλους (Coca
Cola HBC, Motor Oil, Βογια-
τζόγλου και Flexopack), κάτι που θα φέρει πιέσεις τεχνικού χαρακτήρα. Την Τετάρτη θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση
της Dimand μετά την επιτυχημένη δημόσια εγγραφή της περασμένης εβδομάδας, ενώ την Παρασκευή το βράδυ ο οί-
κος Fitch θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο (σήμερα είναι ΒΒ με θετική προοπτική, κάτι που
σημαίνει ότι είναι πιθανή μια αναβάθμιση).

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετονομάζεται 
σε Hellenic Train

H ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ μετονομάζεται σε Hel-
lenic Train SA σηματοδοτώντας μια δυνα-
μική επανεκκίνηση για τον ελληνικό σιδη-
ρόδρομο και τις μεταφορές: την έναρξη
για το «Ταξίδι στο αύριο των μεταφορών».
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε
η εταιρεία την Παρασκευή 1 Ιουλίου στα
κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα παρου-
σίασε το νέο της όνομα και λογότυπο, τη
στρατηγική και την πορεία της στον κλάδο
των μεταφορών. Η νέα εταιρική ταυτότητα
αποσκοπεί στην ανάδειξη της Hellenic
Train SA σε έναν από τους μεγαλύτερους
και σημαντικότερους παρόχους εμπορευ-
ματικών και επιβατικών μεταφορών, καθι-
στώντας την Ελλάδα γέφυρα μεταξύ Ευ-
ρώπης, Ασίας και Αφρικής.

Συνεργασία Howden Hellas 
με HealthSpot και HHG
Προνόμια και παροχές, σε συνεργασία
με τα Healthspot HHG, καθώς και με τις
μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του
Ομίλου Ηellenic Healthcare Group, εξα-
σφάλισε η Ηοwden Hellas με το πρό-
γραμμα «extra Health» για τους εργαζό-
μενους με ομαδική ασφάλιση, τα προ-
στατευόμενα μέλη τους και τους συγγε-
νείς α’ βαθμού. Όπως αναφέρει η ανα-
κοίνωση, το «extra Health» έχει σχεδια-
στεί ώστε να εξασφαλίζει υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες υγείας, οι οποίες ξεκι-
νούν από αιματολογικές και απεικονι-
στικές εξετάσεις και περιλαμβάνουν
έναν πλήρη κατάλογο κλινικών τμημά-
των, ιατρικών και ειδικών υπηρεσιών.

Πλειοδότησε για ακίνητο στη
Μεταμόρφωση η Μπλε Κέδρος

Η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε
ότι πλειοδότησε για την απόκτηση οικο-
πέδου εμβαδού 4.710,66 τμ, επί του οποί-
ου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδομή
συνολικής επιφανείας 7.279,45 τμ, το
οποίο βρίσκεται επί της οδού Αρτέμιδος
26 στον Δήμο Μεταμόρφωσης. Το τίμημα
που προσέφερε η εταιρεία ανήλθε σε
€2,6 εκατ. Εντός των προσεχών εβδομά-
δων αναμένεται η ολοκλήρωση των δια-
δικαστικών ενεργειών για την απόκτηση
του ανωτέρου ακινήτου.

Η Neurosoft είναι εταιρεία παραγωγής λογισμικού
με έδρα την Ελλάδα που εξειδικεύεται στον σχεδια-
σμό, την παραγωγή, την προσαρμογή και τη συντήρηση
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Όλες
οι μετοχές της Neurosoft είναι εισηγμένες στο Χρημα-
τιστήριο του Μιλάνου και διαπραγματεύονται στην
αγορά ΑΙΜ/MAC Italia. Βασικός μέτοχος της Neurosoft
είναι ο ΟΠΑΠ, ο οποίος διαθέτει το 67,72% των μετοχών
της. Γιατί το αναφέρουμε; Διότι προ ημερών οι συνδε-
δεμένες επιχειρήσεις υπέγραψαν δύο συμβάσεις. Η

πρώτη σύμβαση αφορά την παροχή από τη Neurosoft ενός εργαλείου ασφάλειας και παρακολούθησης της
βάσης δεδομένων κίνησης του ΟΠΑΠ και η δεύτερη σύμβαση την παροχή υπηρεσιών security tuning για την
πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) της Salesforce. Τη Neurosoft την «τρέχει» ο Νώντας
Πασχαλίδης, πρώην CEO της Kestrel Information Systems.

Dimand: Υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά

Κρίσιμη εβδομάδα για το χρηματιστήριο

Οι συμβάσεις της Neurosoft

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Alpha Bank και η Eurobank, ως συντονιστές κύριοι ανάδο-
χοι και σύμβουλοι έκδοσης για την εισαγωγή του συνόλου των
κοινών μετοχών Dimand στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφο-
ράς την 1η/7/2022 και την από 1η/7/2022 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της εταιρείας, ανακοίνωσαν ότι διατέθηκαν συ-
νολικά (α) 6.538.100 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εται-
ρείας (συμπεριλαμβανομένων 38.183 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν με παράλληλη διάθεση σε περιο-
ρισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της ΕΚ) και (β) 931.800 υφι-
στάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές (δυνάμει της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής - overallotment). H τε-
λική τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών της Dimand ορίστηκε σε €15 ανά μετοχή.
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Σ
ε 1.000 προσλήψεις μέχρι το τέλος του 2022
θα προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανέφερε ο
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατά τη

συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπο-
ρίου, η οποία είχε ως θέμα την κατακύρωση των
αποτελεσμάτων για τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την
Ελλάδα και την ανάδειξη αναδόχων σε 37 εργολα-
βίες. Ο Αναστάσιος Μάνος, αναφερόμενος στις
προσλήψεις που θα γίνουν, επισήμανε ότι επί πολ-
λά χρόνια η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε κανέ-
να σχέδιο αντικατάστασης του προσωπικού των
1.500 ατόμων που έχει αποχωρήσει.

Intrakat: Τελετή 
έναρξης εργασιών

Motor Oil: Προωθεί 
επενδύσεις 1 δισ.

Τέσσερις πυλώνες του αναπτυξιακού προ-
γράμματος της Μotor Oil με ορίζοντα το 2030
περιέγραψε ο αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας Πέτρος Τζαννετά-
κης, μιλώντας στη γενική συνέλευση των
μετόχων. Όπως ανέφερε, το επενδυτικό και
αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου ξεπερνά το 1
δισ. ευρώ και αποσκοπεί στην επαύξηση της
ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, στη μεί-
ωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και
στην προοδευτική μείωση των εκπομπών
ρύπων.

ΕΧΑΕ: Ο Θεόδωρος Ζάρρος νέος
επιτελικός διευθυντής Τεχνολογίας

O Θεόδωρος Ζάρρος ορίστηκε ως επιτελι-
κός διευθυντής Τεχνολογίας της ΕΧΑΕ μετά
την αποχώρηση του Δημήτρη Καραϊσκάκη
στις 30/06/2022. Σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση, ο κ. Ζάρρος κατείχε τη θέση του δι-
ευθυντή Διαχείρισης Υποδομών και Υποστή-
ριξης του ομίλου από τον Φεβρουάριο του
2018. Προηγουμένως είχε εργαστεί επί σειρά
ετών ως επικεφαλής Πληροφορικής σε μεγά-
λες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα
και διαθέτει ευρεία γνώση του επενδυτικού
περιβάλλοντος τόσο από την τεχνολογική όσο
και από την επιχειρησιακή σκοπιά.

Ideal: Εξαγόρασε το 74,99% 
της Coleus Packaging

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 74,99% της
Coleus Packaging (pty) Limited που
εδρεύει στη Ν. Αφρική από την Ideal Hol-
dings έπειτα από την έγκριση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής. Σύμφωνα με
τη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα
της Coleus Packaging θα ενοποιούνται στα
αποτελέσματα της Ideal Holdings με αρχή
το 3ο τρίμηνο του 2022, δηλαδή από την 1η
Ιουλίου και μετά.

ΔΕΔΔΗΕ: Προχωρά σε
1.000 προσλήψεις φέτος

Μετοχές της Galaxy Mezz 
μοιράζει η Alpha Bank

Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,01 ευρώ
και την ισόποση διανομή μετοχών της Galaxy Mezz
καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Alpha Bank
σε γενική συνέλευση που θα διενεργηθεί στις 22
Ιουλίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το σχετικό θέ-
μα της ΓΣ, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν, μετα-
ξύ άλλων, τη μείωση σε είδος του μετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστι-
κής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της
εταιρείας κατά το ποσό των 0,01 ευρώ, προκειμέ-
νου να διανεμηθούν στους μετόχους της εταιρείας
μετοχές έκδοσης κυπριακής θυγατρικής της εται-
ρείας με την επωνυμία Galaxy Mezz Ltd, που κατέ-
χει η εταιρεία, αξίας που αντιστοιχεί στην αξία της
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Ιουλί-
ου η τελετή έναρξης των εργασιών κατα-
σκευής του Αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πό-
λης Χρυσοχούς στην Κύπρο, ύψους 86,84
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
της Intrakat. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο
υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έρ-
γων της Κύπρου Γιάννης Καρούσος, οι δήμαρ-
χοι Πάφου και Πόλεως Χρυσοχούς Φαίδωνας
Φαίδωνας και Γιώτης Παπαχριστοφής, πλή-
θος στελεχών του υπουργείου και εκπροσώ-
πων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ την In-
trakat εκπροσώπησαν ο Πέτρος Σουρέτης, δι-
ευθύνων σύμβουλος, και ο Δημήτρης Παππάς,
εντεταλμένος σύμβουλος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Σ
αν σήμερα, 5 Ιουλίου 2004, η
Ελλάδα υποδεχόταν στο Καλ-
λιμάρμαρο τους θριαμβευτές
του Euro 2004, οι οποίοι μια

μέρα πριν είχαν σηκώσει το... τιμημέ-
νο έπειτα από λαϊκή... απαίτηση και
υστερία μέσα στην Πορτογαλία (1-0
την οικοδέσποινα του νεαρού Κριστιά-
νο Ρονάλντο). Ήταν η μέρα που το συμ-
παγές του Ελληνισμού ανά τον κόσμο
είχε εκτοξευτεί.

Τα ποδοσφαιρικά γεγονότα είναι
γνωστά. Η Εθνική ξεκίνησε με νίκη 2-1
με την Πορτογαλία στη Λισαβόνα, μετά
1-1 με την Ισπανία και ήττα 2-1 από τη
Ρωσία. Στον προημιτελικό τα παιδιά με
τα μπλε αναστάτωσαν τη λογική, 1-0 τη
Γαλλία του Ζιντάν με κεφαλιά του Χα-
ριστέα. Και μετά ημιτελικός με την
Τσεχία, 1-0 με κεφαλιά του Δέλλα. Και
μετά στον τελικό, 1-0 με κεφαλιά του
Χαριστέα. «Κούπα» και τα παγκόσμια
τηλεοπτικά δίκτυα σε απευθείας σύν-

δεση με την Ελλάδα μετέδιδαν το δι-
καίωμα στην ουτοπία.

Στην Πορτογαλία (από το προσωπικό
ημερολόγιο) αντάμωσαν Έλληνες από
όλο τον πλανήτη. Πήγαν εκεί και χωρίς
εισιτήριο, αρκούσε που θα ανέπνεαν...
Ελλάδα. Από την Αυστραλία, τη Ν. Ζη-
λανδία, τη Χιλή, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ
φυσικά και τη Γερμανία μέχρι από τα
πέρατα της Γης, την Ιαπωνία. Κοινή
γλώσσα τα αγγλικά, ενώ φυσικά κυ-
ριαρχούσε και η λέξη που πρωτομα-
θαίνουμε ως προσφώνηση αμέσως
μετά τη γέννησή μας.

Ελλάδα παντού στους δρόμους της
Λισαβόνας και... 320 ευρώ το δίκλινο
για τους Έλληνες, γιατί έτσι είχαν απο-
φασίσει μερικά πρακτορεία από την
Ελλάδα. Άλλα… πρακτορεία υποσχέ-
θηκαν εισιτήρια του τελικού που δεν
υπήρχαν. Φασαρίες στο ξενοδοχείο,
όταν μερικοί νόμιζαν ότι τα εισιτήρια
που είχαν πληρώσει στην Ελλάδα τα

πήραν τελικά ο… Νταλάρας, η Βανδή
και ο Ρουβάς. Ο πράκτορας, εξαφανι-
σμένος. Η ιαχή «σήκωσέ το γ@μ@μέ-
νο» δονούσε την ατμόσφαιρα και οι
Πορτογάλοι αναρωτιόντουσαν γιατί
χαρακτηρίζαμε έτσι το τρόπαιο. Πού να
εξηγείς τώρα…

Στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει
η Εθνική πριν από τον τελικό ο μεγάλος
αρχηγός Θοδωρής Ζαγοράκης έδωσε
το σύνθημα: «Μ@λάκες, βάλτε το καλά
στο μυαλό σας, θα το πάρουμε». Ο
Τραϊανός Δέλλας έδειχνε το κινητό
του, «ο Τότι το ’παιξε στο στοίχημα ότι
θα το σηκώσουμε», έλεγε για τον συμ-
παίκτη του στη Ρόμα. Ο Ρεχάγκελ ήταν
ψύχραιμος, αλλά κάποιος του «σφύρι-
ξε» πως αν τους φρέναρε τον ψυχολο-
γικό οίστρο θα χάναμε. Δεν το έκανε.
Μοναδική παραφωνία, ένας υπάλλη-
λος της ΕΠΟ, ο οποίος αυτοπροσδιορι-
ζόταν «προπονητής» τη μέρα του τελι-
κού, ζήτησε… αύξηση μισθού με προ-

τροπή του Ρεχάγκελ. Στον τελικό, όταν
οι Πορτογάλοι άρχισαν τα σφυροκο-
πούν την ελληνική άμυνα, ο πασίγνω-
στος εισβολέας Καταλανός Τζίμι
Τζαμπ μπούκαρε στο γήπεδο και διέ-
κοψε το ματς. Πέταξε και μια σημαία
της Μπαρτσελόνα στον Φίγκο, ο οποίος
στο μεταξύ είχε πάει στη Ρεάλ Μαδρί-
της. «Άπαξ και το σηκώσουμε, πρέπει
να τον τιμήσουμε», έπεσε η ιδέα στα
δημοσιογραφικά. Κάτι πρόσφερε και
αυτός...

Euro 2004, ανέκδοτες... υστερίες

Το τρόπαιο που κατέκτησε 
η Ελλάδα με... Βανδή και
Ρουβά, η αίτηση για αύξηση
αποδοχών και τα εισιτήρια
που πληρώθηκαν αλλά 
δεν δόθηκαν ποτέ



Η
Εθνική πόλο Ανδρών είναι
παγκόσμια δύναμη και παίρ-
νει και αυτή τον τίτλο της

«επίσημης αγαπημένης» μετά το
χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που έγι-
νε στη Βουδαπέστη. Στον μικρό τελι-
κό νίκησε 9-7 την Κροατία και το
κρέμασε στο στήθος, αλλά η αλήθεια
είναι ότι πήγαινε για το χρυσό. Στον
ημιτελικό από ένα λάθος έχασε 11-10
από την παγκόσμια πρωταθλήτρια
Ιταλία. Η Εθνική πόλο έχει 0/5 στους
ημιτελικούς, ωστόσο σε μικρούς τε-
λικούς έχει τρία χάλκινα μετάλλια,
αυτά του 2005 στον Καναδά και του
2015 στο Καζάν, καθώς και δύο τέ-
ταρτες θέσεις (2003 Βαρκελώνη και
2017 Βουδαπέστη). Κόντρα στην
Κροατία η Εθνική, παρότι είχε τις
δύο απουσίες των Ζερδεβά και Πα-
παναστασίου, έπαιξε καταπληκτικό

πόλο και δίκαια πήρε τη νίκη. Ελλά-
δα (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς
1/3, Σκουμπάκης 1/2, Καλογερόπου-
λος 0/2, Φουντούλης 1/6, Δερβίσης
0/1, Αργυρόπουλος - Κανακάκης

2/7, Γούβης 0/1, Κάκαρης 3/3, Νικο-
λαΐδης, Βλαχόπουλος 1/2, Τζωρτζά-
τος (16/23, 70%). Στον μεγάλο τελικό
η Ισπανία νίκησε στα πέναλτι 15-14
την Ιταλία, κανονικός αγώνας 9-9.

«Χάλκινη» στο Παγκόσμιο η Εθνική πόλο Ολυμπιακός: Φεύγουν
Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ;

Δύο βασικά του στελέχη κινδυνεύει να χάσει ο
Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει
πρόταση από την τουρκική Φενέρμπαχτσε του
Δημήτρη Ιτούδη για 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ ο
Ολυμπιακός τού δίνει 1,2 εκατ. ευρώ. Ο Σάσα Βε-
ζένκοφ έχει πρόταση από τους Σακραμέντο
Κινγκς, τον κάλεσαν μάλιστα να πάει στην Αμερι-
κή για συζητήσεις. Τεράστια απώλεια, αν χαθούν.

Μεταγραφές ο Ολυμπιακός,
για Νότιγχαμ ο Φορτούνης

Ο Ολυμπιακός έχασε 3-1 από την πρωταθλήτρια
Αυστρίας Σάλτσμπουργκ στο τελευταίο φιλικό
επί αυστριακού εδάφους και ο Πορτογάλος

προπονητής τόνισε ότι η ομάδα του θα αγορά-
σει έναν εξτρέμ, έναν αριστερό μπακ και
ένα «10άρι». Όσο για τον Κώστα Φορτού-
νη, τόνισε ότι δεν τον θέλει στην ομάδα

χωρίς να εξηγήσει περαιτέρω. Ο Φορτού-
νης πιθανότατα θα πάει δανεικός στη Νότιγ-

χαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ματίας Αλμέιδα, ένας
άνθρωπος με κουλτούρα

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ο νέος τε-
χνικός της ΑΕΚ, ο Αργεντινός Ματίας Αλμέιδα,
γοήτευσε και με την κουλτούρα του για τη ζωή.
«Πίεση στο ποδόσφαιρο; Το συζητούσαμε με τον
Ντιέγκο Μαραντόνα. Πίεση έχει ένας πατέρας
όταν δεν έχει να δώσει ένα πιάτο φαΐ στο παιδί
του», δήλωσε. Κατά τ’ άλλα, τόνισε ότι με τη δου-
λειά του θέλει να πείσει τον Μελισσανίδη να τον
κρατήσει για πολλά χρόνια.

Ο Φασούλας
για την Ντένη Μαρκορά

Ανάρτηση για την αείμνηστη Ντίνα Κώνστα
(Ντένη Μαρκορά στους «Δυο ξένους») έκανε ο…
Παναγιώτης Φασούλας. Διότι στο σενάριο της
σειράς η Ντένη Μαρκορά, φανατική οπαδός του
Παναθηναϊκού, πέταξε το κινητό της τηλέφωνο
στον Παναγιώτη Φασούλα και αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα να συλληφθεί από την αστυνομία. Ο Φα-
σούλας έγραψε: «Είναι βέβαιο ότι θα τη βλέπου-
με ξανά και ξανά, όπως όλους τους μεγάλους
ηθοποιούς».

Σύρθηκε ανάποδα το μονοθέσιο
Στο Σιλβερστόουν οι θεατές και οι τηλεθεατές κράτησαν την
ανάσα τους όταν το μονοθέσιο του Κινέζου Ζου
αναποδογύρισε και… σύρθηκε στην πίστα. Ευτυχώς βγήκε
σώος και αβλαβής, αλλά δεν συνέχισε. Τη νίκη (παρθενική)
πήρε ο Κάρλος Σάινθ με Φεράρι, δεύτερος ο Σέρζιο Πέρεζ
με Ρέντμπουλ και τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον με Μερτσέντες.
Τέταρτος ο Λεκλέρκ, έβδομος ο Φερστάπεν.

Αρπάχτηκαν
Τσιτσιπάς
και Κύργιος

Παγκόσμιο ρεζιλίκι από τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ελληνοαυστραλό Νικ Κύργιο
στο Γουίμπλεντον. Ο Στέφανος έχασε 3-1 (6-7 [2], 6-4, 6-3, 7-6 [7]) έπειτα 
από ένα συγκλονιστικό ματς, κατηγόρησε τον Κύργιο ότι του έκανε bullying 
και τον χαρακτήρισε «νταή» και «κάγκουρα». Ο Κύργιος απάντησε ότι «έχει θέματα
γιατί δεν τον πάει κανένας, δεν θέλω παρτίδες μαζί του».
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Μ
ε μια τελευταία ήσυχη ανάσα «έφυ-
γε» από τη ζωή σε ηλικία 83 χρόνων
η ηθοποιός Ντίνα Κώνστα. Εγκλωβι-
σμένη στον μικρόκοσμό της, χωρίς

θύμησες και αναμνήσεις από τις ημέρες της μεγά-
λης δόξας στο θέαμα, η σπουδαία θεατρίνα, η
οποία έπασχε από άνοια και φιλοξενούνταν σε οί-
κο ευγηρίας, βυθίστηκε στον αιώνιο ύπνο αποχαι-
ρετώντας ρόλους, θεατρικές σκηνές, πλατό, κάμε-
ρες και όλους όσοι την αγάπησαν.

Απομακρυσμένη από τα φώτα της δημοσιότητας
όλα τα χρόνια της καριέρας της, η τηλεοπτική Ντέ-
νη Μαρκορά της θρυλικής σειράς «Δυο Ξένοι», η
αριστοκρατική κυρία με τα ξανθά καλοχτενισμένα
μαλλιά και το βιτριολικό χιούμορ, πέθανε το πρωί
της Κυριακής προκαλώντας πανελλήνια θλίψη και
συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος
Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας τη συγκλονισμένος:
«Μόλις πληροφορήθηκα από τον πατέρα Συμεών
το θλιβερό νέο που θα μας γεμίσει όλους πόνο! Η
πολυαγαπημένη μας, η σπουδαία ηθοποιός, η αγω-
νίστρια δημοκράτισσα, η πολυτάλαντη συνάδελφος
και ταυτόχρονα χαμηλών τόνων και αθόρυβη φίλη
μας έφυγε από κοντά μας σήμερα στις 7 το πρωί.
Ντινάκι μας, που μας χάρισες τόσες σπουδαίες ερ-
μηνείες στο θέατρο και ανεπανάληπτες δημιουρ-
γίες κάθε είδους στην τηλεόραση, θα μας λείψεις
πολύ! Καλό ταξίδι, γλυκιά μας αγαπημένη».

Η τηλεοπτική Γιολάντα του «Δις Εξαμαρτείν»
ήταν μια κυρία! Έμενε σε ένα υπέροχο διαμέρισμα
στο Κολωνάκι, που κάθε πρωί ο ήλιος το έλουζε με
φως και η θέα από τις μεγάλες τζαμαρίες ήταν μο-
ναδική με φόντο την Ακρόπολη. Οικογένεια δεν
απέκτησε συνειδητά και ο μοναδικός άνθρωπος
στη ζωή της που τη γνώριζε καλύτερα από όλους
και την πρόσεχε ήταν η Ελίνα, η κοπέλα που πρό-
σεχε τη μητέρα της και όταν εκείνη «έφυγε» η Ντί-
να Κώνστα την κράτησε κοντά της.

Αγάπησε και αγαπήθηκε, μα ποτέ δεν έκανε
όνειρα να ντυθεί νύφη, να γίνει μαμά, να αποκτή-
σει οικογένεια και παιδιά. «Από τη μάνα μου δεν
περιοριζόμουν. Έβλεπα τις άλλες και έλεγα πώς
σκλαβώνονται έτσι. Έκανε η αδερφή μου παιδιά
και ήταν σαν δικά μου. Όταν αρρώστησα, ήρθε στο
νοσοκομείο η ανιψιά μου και με φρόντιζε καλύτε-
ρα και από παιδί μου. Εμένα η φυλακή δεν μου πά-
ει», είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της.
Ήθελε να είναι ελεύθερη, να γιορτάζει τη ζωή της
κάθε μέρα, αλλά στο θέατρο ήταν στρατιώτης:
«Εγώ έγινα ηθοποιός γιατί δεν θα μπορούσα να ζω
μια φυσιολογική ζωή. Θέλω να ζω τις ζωές των άλ-
λων, που λένε. Πάντα μας φαίνονται πιο ενδιαφέ-
ρουσες από τη δική μας. Για αυτό σιχαινόμουν

τους γάμους, τις συμβάσεις και ήθελα να είμαι
ελεύθερη».

Μεγάλωσε στη Σάμο σε μια εύπορη οικογένεια,
αλλά έχασε τον πατέρα της νωρίς, στους Βαλκανι-
κούς Πολέμους. Τα αδέρφια του μπαμπά της ήταν
πλούσιοι Έλληνες του Κονγκό. Ένας από αυτούς,
με το που έμαθε τα νέα για τον θάνατο του αδερ-
φού του, επέστρεψε και ανέλαβε την ανατροφή και
το μεγάλωμα της Ντίνας και της αδερφής της.
Ήταν σαν πατέρας τους. Αυτός ήταν και το πρότυπο
που είχε στη ζωή της, όπως είχε διηγηθεί η ίδια σε
συνέντευξή της. Σε ένα οικόπεδο στους Αμπελό-
κηπους, κληρονομιά από τον μπαμπά της, η μητέ-
ρα της έχτισε ένα διώροφο σπίτι και μετακόμισαν
στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή
του Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ την ίδια εποχή εργαζό-
ταν σε εταιρεία χρωμάτων για να πληρώσει τις
σπουδές της. Σπούδασε υποκριτική κρυφά και εί-
χε καθηγήτρια τη Μαίρη Αρώνη.

«Στη μητέρα μου δεν το είπα από την αρχή, γιατί
δεν ήμουν σίγουρη ότι θα έμενα. Εκείνη πάλι ήξερε

ότι αν μου πήγαινε κόντρα, θα έκανα το αντίθετο. Νό-
μιζε ότι δούλευα όλη μέρα, μέχρι που της το είπα»,
είχε αναφέρει η Ντίνα Κώνστα σε δηλώσεις της.

Πρωτοεμφανίστηκε στην Ελεύθερη Σκηνή το
1965, πέρασε από όλες τις μεγάλες θεατρικές σκη-
νές της Αθήνας, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαί-
ους πρωταγωνιστές και σκηνοθέτες. Η τελευταία
της δημόσια εμφάνιση ήταν το 2018 στην κηδεία
του καλού της φίλου Χρήστου Σιμαρδάνη.
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Δήμητρα Δάρδα

Η αριστοκρατική Ντίνα Κώνστα 
με τα ξανθά καλοχτενισμένα μαλλιά
και το βιτριολικό χιούμορ 
μάς αποχαιρέτησε την Κυριακή
προκαλώντας πανελλήνια θλίψη και
συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο

«Έφυγε» η αγαπημένη
«Ντένη Μαρκορά»



Κατεβαίνει Πειραιά

Αντίστροφα μετρούν οι χιλιάδες φανατικοί
θαυμαστές του Βασίλη Καρρά στην Αθήνα για τη
μεγάλη πολυαναμενόμενη συναυλία του στο Βε-
άκειο Θέατρο! Ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδι-
στής θα εμφανισθεί για πρώτη φορά στον Πει-
ραιά την Τρίτη 12 Ιουλίου και θα ερμηνεύσει τα
«χρυσά» σουξέ της πολύχρονης καριέρας του σε
ένα live, που αναμένεται να γράψει ιστορία. Μαζί
του, στον Λόφο της Καστέλας, ο Χρήστος Δάντης
με τις δικές του επιτυχίες και τη μοναδική ξεχω-
ριστή φωνή του.

Με νέο αμόρε

Ο Snik σύστησε στο Instagram τη νέα του σύν-
τροφο! Το κακό παιδί της trap μετά τον χωρισμό
του με την Ιλιάνα Παπαγεωργίου γύρισε σελίδα
στην προσωπική του ζωή και για πρώτη φορά
επιβεβαίωσε τις φήμες πως βρίσκεται σε νέα
σχέση, ποζάροντας με τη νέα του σύντροφο Γιώ-
τα Ιωαννίδου. Ο ράπερ βρέθηκε στη Σαντορίνη
για μία και μοναδική εμφάνιση και φωτογραφή-
θηκε αγκαλιά με τη μελαχρινή καλλονή, μπρο-
στά από το ελικόπτερο που τους μετέφερε στο
νησί για τη συναυλία του. 

Δύο φωτογραφίες από τον ρο-
μαντικό γάμο της με τον Νκηφό-
ρο Καραγκιώνη ανήρτησε στα
προσωπικά της social media η
Ευδοκία Ρουμελιώτη, για να
γιορτάσει τα δέκα χρόνια ευτυ-
χισμένης κοινής ζωής. Στα γα-
μήλια ενσταντανέ η ηθοποιός
έλαμπε στο πλευρό του συζύγου
της, στον οποίο και αφιέρωσε το
post: «Σαν σήμερα πριν από δέ-
κα χρόνια. Η ζωή μού φύλαγε το
ωραιότερο δώρο: Εσένα».

Επέτειος γάμου

E
νας ακόμα σπουδαίος καλλιτέχνης τάχθηκε στο πλευρό της
UNICEF. Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών επέλεξε τον Γιώργο
Περρή ως τον νέο Πρεσβευτή καλής θελήσεως στην Ελλάδα,

προκειμένου να συνδράμει στο σημαντικό έργο της Επιτροπής για
την προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών του κόσμου.

«Έχω υπάρξει και εγώ ανυπεράσπιστο παιδί και δεν θέλω να δω
κανένα παιδί αδύναμο ή μόνο απέναντι στη βία», αποκάλυψε ο ερμη-
νευτής στη συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο φουαγέ
του ιστορικού θεάτρου «Παλλάς». Το έργο της UNICEF και του Γιώρ-
γου Περρή θα εστιάσει στην καταπολέμηση του φαινομένου της βίας
κατά των παιδιών, μία από τις βασικές προτεραιότητες του Γραφείου
της UNICEF στην Ελλάδα και ένα από τα πιο κρίσιμα και επίκαιρα ζη-
τήματα που απειλούν την ασφάλεια, τη σωματική και ψυχική υγεία
και την ευημερία παιδιών και νέων στην Ελλάδα και τον κόσμο.

«Έφαγαν» το 3!
Γενέθλια για τη Χριστίνα Μπόμπα που «έκλεισε» τα... 4! Κανονι-
κά, η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη «έκλεισε» τα 34, αλλά οι κό-
ρες τους που αποδείχθηκαν γλυκατζούδες «έκλεψαν» το ζαχα-
ρωτό αριθμό 3 από την τούρτα της μαμάς τους και το εξαφάνισαν!
«Happy birthday to me! Καλά που τα κορίτσια φάγανε το 3… και
βλέπετε μόνο ένα 4! Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο!»,
έγραψε η εορτάζουσα.

Μεγάλες χαρές στην οικογένεια του Πρίγ-
κιπα Νικόλαου και της Μαρί Σαντάλ! Ο μι-
κρότερος γιος της οικογένειας έγινε 14
χρόνων και η διάσημη γαλαζοαίματη έσπευ-
σε να του ευχηθεί τρυφερά στο Instagram
με μία φωτογραφία από το οικογενειακό
Happy Birthday party: «Αυτός ο μικρός έγι-
νε σήμερα 14 ετών. Πώς έγινε αυτό τόσο
γρήγορα; Σ΄ αγαπώ, Αριστείδη μου, μέχρι το
φεγγάρι κι ένα 1.000.000 φορές πίσω!».
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Πρεσβευτής καλής θελήσεως

Τα γενέθλια 
του βενιαμίν



Τ
α «κενά» στο πρόσωπο, που σε κάποι-
ους προκαλούν ενόχληση, μπορεί να
οφείλονται στην πάροδο του χρόνου,
όπως οι ρυτίδες, ή και στη μεγάλη απώ-

λεια βάρους και πτώση του δέρματος και του
υποδόριου ιστού. Έτσι μπορεί να δημιουργή-
σουν έλλειμμα στα ζυγωματικά, στις παρειές ή
στα χείλη. Όμως τα αποτελέσματα είναι εντυπω-
σιακά μέσα από τις σύγχρονες μεθόδους της
Πλαστικής – Αισθητικής Χειρουργικής. Ρυτίδες,
ελλείμματα ιστού, λίπους ή ακόμα και οστού
αποκαθίστανται πλήρως και με διάρκεια στον
χρόνο, είτε είναι εκ γενετής είτε επίκτητα. 

«Τα κενά στο πρόσωπο μπορεί να υπάρχουν εκ
γενετής ή να προκληθούν έπειτα από ένα τραύμα
ή μια σοβαρής μορφής δερματοπάθεια ή ακμή
(ουλές). Μετά από σοβαρά τραύματα ενδέχεται
να παρουσιαστεί ακόμα και οστικό έλλειμμα,
όπως για παράδειγμα στη μύτη ή στα ζυγωματι-
κά», αναφέρει η δρ Αναστασία Σεφέρη-Δανιήλ,
πλαστική χειρουργός, μέλος της Ελληνικής Εται-
ρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής
Χειρουργικής (HESPRAS). Η αποκατάσταση
μπορεί να είναι είτε αισθητική είτε λειτουργική
είτε ένας συνδυασμός αυτών. 

Τα λειτουργικά προβλήματα αφορούν κυρίως
στη μύτη, τα ζυγωματικά ή τα χείλη. Σε όλα τα αι-
σθητικά προβλήματα, όπως ρυτίδες, απώλεια
του οβάλ του προσώπου, του λίπους στο κάτω
μέρος του βλεφάρου, της έντασης του ζυγωματι-
κού τόξου ή του όγκου στο πάνω μέρος των χε-

ριών και στα χείλη, όπως και σε ουλές και εγκαύ-
ματα, υπάρχουν δύο θεραπευτικές επιλογές: η
μέθοδος της λιπομεταφοράς (μεταφορά λιπώ-
δους ιστού και βλαστοκυττάρων) και η έγχυση
διαφορετικής πυκνότητας υαλουρονικού οξέος,

ανάλογα με την κάθε περιοχή. «Τα τελευταία
χρόνια η τάση είναι να χρησιμοποιείται για το
“γέμισμα” λίπους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου
υπάρχει “ένδειξη” για αφαίρεση από ένα σημείο
και έγχυση σε κάποιο άλλο. Με τον τρόπο αυτό
διορθώνονται δύο ή περισσότερα προβλήματα
στον ίδιο χρόνο, μειώνοντας έτσι και το κόστος
των πολλαπλών παρεμβάσεων. 

Το λίπος λαμβάνεται πλέον με μία εξειδικευ-
μένη μέθοδο, προκειμένου να μην καταστρέ-
φονται τα λιποκύτταρα, υπόκειται σε ειδική επε-
ξεργασία και ειδική τοποθέτηση. Με τις νέες τε-
χνικές η διάρκεια του αποτελέσματος παρατεί-
νεται και μπορεί να φτάσει ακόμα και πάνω από
έναν χρόνο», εξηγεί η δρ Σεφέρη-Δανιήλ και
προσθέτει: «Σε περιπτώσεις “κενών” στο ζυγω-
ματικό τόξο ή το πιγούνι που “υποτροπιάζουν”
μετά από χρήση λίπους ή υαλουρονικού οξέος, η
αποκατάσταση γίνεται με τη χρήση τεχνητών εν-
θεμάτων. Οι μικροεπεμβάσεις αυτές διενερ-
γούνται στο ιατρείο, με τοπική ή καθόλου αναι-
σθησία, ανάλογα με την περίπτωση».
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kpapakosto@yahoo.gr

Μπορεί να οφείλονται στην πάροδο
του χρόνου, όπως οι ρυτίδες, 
ή και στη μεγάλη απώλεια βάρους
και πτώση του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού

Πού είναι τα προβλήματα
μεγαλύτερης έκτασης
Στο σώμα τα προβλήματα είθισται να είναι
μεγαλύτερης έκτασης. Μπορεί να γεννη-
θεί κάποιος με ανισομαστία (διαφορετικό
μέγεθος μεταξύ των δύο μαστών) ή στη
διάρκεια της ζωής του να αποκτήσει κοι-
λώματα από κύστες, ουλές από χειρουρ-
γική επέμβαση ή ελλείμματα από τραύμα.
«Η αποκατάσταση του μαστού είτε λόγω
ανισομαστίας είτε λόγω αφαίρεσης όγκου
είτε λόγω τραύματος γίνεται με λιπομετα-
φορά ή με τοποθέτηση ενθέματος. Το απο-
τέλεσμα της λιπομεταφοράς δεν είναι μό-
νιμο, ωστόσο, υπάρχουν πλέον τεχνικές
που μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη
διάρκειά του, η οποία μπορεί να φτάνει
και τους 12-14 μήνες, ανάλογα με τη βλά-
βη. Οι ίδιες μέθοδοι εφαρμόζονται και σε
ουλές και τραύματα σε οποιοδήποτε ση-
μείο του σώματος. Η αποκατάσταση είναι
επεμβατική και γίνεται σε νοσοκομειακό
περιβάλλον, υπό μέθη ή γενική αναισθη-
σία», καταλήγει η δρ Σεφέρη-Δανιήλ.

Δρ Αναστασία Σεφέρη-Δανιήλ,
πλαστική χειρουργός, μέλος
της Ελληνικής Εταιρείας
Πλαστικής Επανορθωτικής και
Αισθητικής Χειρουργικής
(HESPRAS)

Θεραπείες γεμίζουν«κενά»
σε σώμα και πρόσωπο



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς ξεκινά μια αρκετά επιτυχη-
μένη οικονομική δραστηριότητα, που θα πρέπει
να τη δείτε με πολύ θετικό μάτι. Είναι πολύ ση-
μαντικό να εντοπίσετε τα θετικά μιας σχέσης σας
και να συζητήσετε ειρηνικά εκείνα τα πράγματα
που σας χωρίζουν.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι η στιγμή που θα νιώσετε έτοιμοι να προχω-
ρήσετε σε κάποια θέματα που είχαν καθυστερή-
σει. Με τον έναν ή άλλον τρόπο θα μπορέσετε να
φύγετε μακριά από καταστάσεις που δεν σας
προσφέρουν χαρά. Ο Άρης από σήμερα στο δικό
σας ζώδιο ενεργοποιεί ό,τι έχει υποστεί αδικαιο-
λόγητη αναμονή.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους των πρώτων ημερών τα
πράγματα φαίνονται πολύ τυχερά και σίγουρα θα
έχετε πολλά πράγματα να φτιάξετε στον εργασια-
κό σας τομέα. Μην αμφιβάλλετε για τα συναισθή-
ματα των άλλων, ο χρόνος θα γίνει ο καλύτερος
σύμμαχός σας και θα αναδείξει κάθε σκοτεινό
σημείο μιας σχέσης.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ερμής περνά στο δικό σας ζώδιο, όπου σας κάνει
έντονα επικοινωνιακούς και δραστήριους με ανη-
συχίες και επαφές με πολλά άτομα. Ίσως είναι η
πιο κατάλληλη στιγμή να μετακινηθείτε, να παρου-
σιάσετε μια πνευματική σας εργασία αλλά και να
ζητήσετε κάποια επαγγελματική αναγνώριση.

Λέων
(23/7-22/8)
Μια μέρα που θα ενεργοποιήσει τις πιο εσωτερι-
κές σας σκέψεις, θα έχετε περισσότερη διαίσθη-
ση αλλά και θα αναζητήσετε να συζητήσετε με
κάποιους παρασκηνιακά. Φροντίστε να είστε
ήρεμοι σε κάθε συζήτηση και κάθε αίτημά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Άρης προχωρά στο ζώδιο του Ταύρου και ο Ερ-
μής στον Καρκίνο σε ένα ταξίδι αρκετά θετικό για
εσάς. Είστε περισσότερο συνειδητοποιημένοι για
τα πράγματα γύρω σας και έχετε πλέον την εμπε-
ριστατωμένη γνώμη σας. Κερδίζετε έδαφος με
τις απόλυτες απόψεις σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο έντονων γεγονότων,
όπου τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν
και θα αναγκαστείτε να βρείτε λύσεις σε γρήγορο
χρονικό διάστημα. Οι φιλοδοξίες σας θα αρχί-
σουν να αποκτούν δύναμη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Άρης περνά στο απέναντι ζώδιο από το δικό
σας, φέρνοντας πολλές εξελίξεις σε προσωπικό
επίπεδο και όχι μόνο. Είστε σε μια πολύ καλή
στιγμή όπου θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε με
τα πρόσωπα με τα οποία σας συνδέουν όμοιες
ιδέες και απόψεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με πολύ καλές προοπτικές ξεκινά η μέρα σας,
όταν μάλιστα θα χρειαστεί να βάλετε σε σειρά εκ-
κρεμότητες από το παρελθόν. Ίσως να πρέπει να
σκεφτείτε μια νέα πρόταση που θα σας γίνει
έχοντας την οικονομική σταθερότητα ως το από-
λυτο ζητούμενό σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Ερμής από σήμερα θα μεγαλουργήσει σε κάθε
προσωπική σας σχέση. Ίσως μάλιστα θα πρέπει
να αναθερμάνετε κάποια προσωπική σας επιλο-
γή με την οποία σας ενώνει η ειλικρίνεια των λό-
γων σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους κάτι θα ανανεωθεί στην
εργασία σας και στη γενικότερη εργασιακή σας
δραστηριότητα. Είστε σε μια αρκετά καλή στιγμή,
που θα πρέπει να βάλετε βάσεις με νέες συνθή-
κες και πρόσωπα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θετικές για εσάς οι μετακινήσεις του Ερμή στον
Καρκίνο και του Άρη στον Ταύρο. Πολύ καλή διά-
θεση για να κάνετε ταξιδάκια, να γνωρίσετε νέα
πρόσωπα αλλά και να βρεθείτε κοντά σε νέα σχέ-
δια δράσης.
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OΕρμής προχωρά στο ζώδιο του Καρκίνου,
ενώ πραγματοποιείται και η μετακίνηση
του Άρη στο ζώδιο του Ταύρου. Οι δύο
αυτοί πλανήτες συνεργάζονται άψογα

σήμερα κάνοντας τις αποφάσεις μας βιώσιμες
και επιτυχημένες. Τα ζώδια της Γης και του
Νερού θα απολαύσουν το λιγότερο μια
εποικοδομητική συζήτηση.



Π
έρασαν μόλις επτά χρόνια από την 5η
Ιουλίου 2015 και το δημοψήφισμα-
παρωδία του ΣΥΡΙΖΑ για τα μνημό-
νια, αλλά φαντάζει σαν να πέρασε

ένας αιώνας και ταυτόχρονα μόνο μία μέρα.
Μοιραία η σκέψη πηγαίνει στο τι θα συνέβαινε

σήμερα στη χώρα, αν η Ελλάδα είχε βρεθεί τότε
εκτός ΕΕ και έπρεπε να πορευτεί μόνη στο τα-
ραγμένο πέλαγος των διεθνών εξελίξεων που
επέφερε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πώς
θα μπορούσε να επιβιώσει η χώρα πλέοντας
ολομόναχη στα αχαρτογράφητα νερά, γεμάτα
επικίνδυνες «ξέρες» εκτός της Γηραιάς Ηπεί-
ρου;

Η ιστορική μνήμη έχει αξία όταν λειτουργεί
ως εργαλείο κρίσης για το παρόν και το μέλλον.
Την περιπέτεια εκείνου του αλησμόνητου καλο-
καιριού, το οποίο φόρτωσε στις πλάτες των πο-
λιτών ένα ακόμη αχρείαστο μνημόνιο, οφείλου-
με να τη διατηρούμε ζωντανή στη μνήμη μας,
κυρίως και πρωτίστως για να μην επαναλάβου-
με τα ίδια λάθη. Για να μην υποπέσουμε σε νέες
«αυταπάτες», όπως αυτές στις οποίες παραδέ-
χτηκε ότι υπέπεσε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και τό-
τε πρωθυπουργός το καλοκαίρι του 2015, όταν
πίστευε ότι θα μπει ως ταύρος εν υαλοπωλείω
και θα υποτάξει όχι μόνο την ΕΕ αλλά και ολό-
κληρο τον πλανήτη στα ανεδαφικά σχέδια και τις
ουτοπίες του.

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την Ελλάδα ξανά
στα πόδια της. Με ενισχυμένο ρόλο και αναγνω-
ρισμένη θέση στην ΕΕ. Η συγκυρία είναι τρομα-

κτικά δύσκολη παγκοσμίως, αλλά η χώρα μας
δεν είναι μόνη. Ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια και δίνει τον αγώνα στις αντίξοες συνθήκες
των απόνερων του ουκρανικού πολέμου από
κοινού με τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ και όχι
μόνη της.

Το φετινό καλοκαίρι του 2022 το εθνικό σκά-
φος έχει καπετάνιο έναν πρωθυπουργό που έχει
αποδείξει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συν-
θήκες, ακόμη και στις μεγαλύτερες μπόρες,
όπως αυτή της πανδημίας, έχει την εμπειρία, τη
γνώση και τον ρεαλισμό που απαιτούνται για να
προχωράει μπροστά, απορροφώντας τους κρα-
δασμούς προς όφελος των πολιτών.

Δυστυχώς για την Ευρώπη και την Ελλάδα τα
δύσκολα είναι μπροστά. Όταν η Γερμανία, η
ισχυρότερη οικονομία της ΕΕ, εκπέμπει καθη-
μερινά σήματα κινδύνου για επερχόμενη φτώ-
χεια, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί ότι οι
συνέπειες από την ευθεία αντιπαράθεση Δύσης
- Ρωσίας θα είναι βαριές και μακροχρόνιες για
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Το φετινό καλοκαίρι είναι προεκλογικό. Είτε
οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, που είναι και
το πιθανότερο, είτε του χρόνου την άνοιξη, το
διακύβευμα της κάλπης θα είναι ένα και μοναδι-
κό: Ποιος θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη πο-
ρεία της χώρας στο μέλλον μέσα από τις συμ-
πληγάδες της παγκόσμιας συγκυρίας.

Η συγκυρία είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Κρισι-
μότερη σίγουρα από εκείνη της πανδημίας του
κορονοϊού. Οι εκρηκτικές συνθήκες που έχουν

διαμορφωθεί λόγω του παρατεταμένου πολέ-
μου στην Ουκρανία απαιτούν τολμηρές και γρή-
γορες αποφάσεις, ριζοσπαστικές λύσεις και μα-
εστρία.

Τα ερωτήματα της κάλπης, πολύ συγκεκριμέ-
να. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να είμαστε μέρος
της Δύσης και των θεσμών της; Στηρίζουμε με
την ψήφο μας ή όχι μια Ελλάδα αναβαθμισμένη
στην ευρύτερη περιοχή, με στέρεες συμμαχίες
και εξωστρεφή διπλωματία-ανάχωμα στον ανα-
θεωρητισμό του Ερντογάν; Επιλέγουμε ή όχι τη
στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, της δί-
καιης φορολογικής πολιτικής και του κοινωνι-
κού κράτους; Λέμε «ναι» στον σεβασμό της Δι-
καιοσύνης, ακόμα και όταν μας εξοργίζουν απο-
φάσεις της ή μας ελκύει η προοπτική ελέγχου
των αρμών της εξουσίας;

Σε αυτά και σε άλλα τόσα κρίσιμα ερωτήματα
δεν χωράνε μεσοβέζικες απαντήσεις, ούτε ναι
μεν αλλά.

Μνήμη έχουμε και κρίση διαθέτουμε. Αρκεί
να συγκρίνουμε τη σημερινή εικόνα της χώρας,
της διεθνούς αξιοπιστίας και κύρους της Ελλά-
δας του 2022, της ενισχυμένης αμυντικής μας
ικανότητας, της απόκρουσης κάθε μεγάλης
απειλής, της αποτελεσματικής διαχείρισης των
τεράστιων εισαγόμενων κρίσεων, της μεγαλύτε-
ρης στήριξης του εισοδήματος και του βιοτικού
επιπέδου, της μείωσης της ανεργίας, της σιγου-
ριάς, της εμπιστοσύνης, της σταθερότητας με
την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται τίποτα, μα
τίποτα άλλο…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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«Ξέρες» και διλήμματα 

Οι εκρηκτικές
συνθήκες 
που έχουν 
διαμορφωθεί
λόγω του πα-
ρατεταμένου
πολέμου 
στην Ουκρανία
απαιτούν 
τολμηρές 
αποφάσεις, 
ριζοσπαστικές
λύσεις και 
μαεστρία


