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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αντιπολίτευσηκολοκυθιά
για εκλογές

Ο

ποιος παρακολούθησε τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή έχει ακόμη αμφιβολίες σχετικά με το ποιος έχει αγωνία για τις εκλογές, αν θα γίνουν τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη ή τον Μάη του ’23; Όποιος άκουσε χθες τον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς έχει καμιά
αμφιβολία για το ποιος πασχίζει για την πολιτική σταθερότητα της χώρας και ποιος όχι, για το ποιοι είναι
πολιτικά υπεύθυνοι και ποιοι έτοιμοι να τα (ξανα)παίξουν όλα σε μια ζαριά;
Σε μια συζήτηση για την Κοινωνική Πολιτική, με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεδιπλώνει όσα έγιναν και
όσα πρόκειται να συμβούν για τους ασθενέστερους
συμπολίτες μας, για τους συνταξιούχους, για τους
ανέργους αλλά και για αυτά που χρειάζονται ώστε να
βγούμε από μια ακόμη κρίση που πλήττει όλο τον
πλανήτη, οι άλλες πτέρυγες της Βουλής έριχναν σενάρια και έβαζαν... στοιχήματα για τις κάλπες. Τσίπρας, Κατρίνης και Βαρουφάκης απέδειξαν ότι ο μό-
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Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Τσιτούνας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

νος τους πονοκέφαλος είναι το «κλείδωμα» της ημερομηνίας των εκλογών. Λες και κάποιος από τους
τρεις «μυρίζεται» την κοινωνία, βλέπει «ρεύμα» και
καταγράφει την απήχηση του κόμματός του στην κοινωνία, που τον «σπρώχνει» να φωνάξει «Μητσοτάκη,
κάνε τώρα εκλογές»!
Με τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει για ακόμη
μια φορά ότι οι εκλογές δεν είναι στο πρόγραμμα,
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, από τους υπολοίπους ακούσαμε ότι «οι υπουργοί παρατήσαν τα μολύβια»(!), «προανάγγειλε εκλογές, αλλιώς μας φώναξες
τσάμπα» -λες και οι δράσεις της Κοινωνικής Πολιτικής είναι του... πεταματού και δεν είναι για συζήτηση
σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών- ή «κάνε εκλογές»
για να... ανατείλει και πάλι ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ.
«Εδώ και έξι μήνες ζητάμε εκλογές», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραδεχόμενος την… εμμονή του για την ανακοίνωση της
ημερομηνίας κατά την οποία θα στηθούν οι κάλπες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Σωτήρης Πίκουλας,
Έλλη Τριανταφύλλου, Γιάννης Παργινός,
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Mαστοράκης
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός,
Ρεγγίνα Σαβούρδου,
Δήμητρα Δάρδα, Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκαν το ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ και το ΜέΡΑ25, αποδεικνύοντας ότι έχουν
περισσότερο τον ρόλο του… αποσταθεροποιητή παρά της ώριμης αντιπολίτευσης που συνδράμει με τον
λόγο και τις προτάσεις της στον εμπλουτισμό του
πολιτικού διαλόγου.
Με την κοινωνική ατζέντα στο τραπέζι και με μια
παλέτα θεμάτων που παρακαλά η κάθε αντιπολίτευση
να έρχεται προς συζήτηση στη Βουλή για να δείξει
ενδιαφέρον ο κόσμος και να παρακολουθήσουν οι
πολίτες τις θέσεις των κομμάτων, στη δική μας περίπτωση το μόνο ζήτημα που έπαιξε ήταν οι πρόωρες
εκλογές, το... πιτόγυρο του Κουτσούμπα και η κάλυψη Τσίπρα στον Παπαγγελόπουλο.
Τελικά, μάλλον «παραγγελιά» Μητσοτάκη ήταν οι
χθεσινές ομιλίες στη Βουλή, «πόντοι» στην πολιτική
αυτοπεποίθηση και στον αέρα νικητή που διαθέτει
ενόψει εκλογών, όποτε και αν αυτές διεξαχθούν.
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ΣΙΓΟΥΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Με αέρα νικητή ο Μητσοτάκης

Κ

όντρα στα σενάρια και τις συζητήσεις που έχουν
φουντώσει στο πολιτικό σκηνικό για το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες τον Σεπτέμβριο, ο
πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Άλλωστε, όπως έχει τονίσει
κατ’ επανάληψη η «Political», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
πάρει τις τελικές του αποφάσεις μετά τον Δεκαπενταύγουστο, όταν δηλαδή θα έχει στα χέρια του όλα τα δεδομένα.
Μέχρι τότε ο στόχος δεν αλλάζει.
των Σωτήρη Σταθόπουλου, Σπύρου Μουρελάτου
Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν μάλιστα πως αν δεν
υπήρχαν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, το ζήτημα για πρόωρη προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία δεν θα ήταν στο τραπέζι των συζητήσεων. Μάταια περίμεναν ορισμένοι «γαλάζιοι» βουλευτές μια διαφορετική
απάντηση από τον πρωθυπουργό μετά το ερώτημα που του
έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, το σκηνικό στη Βουλή ήταν έντονα προεκλογικό. Διλήμματα, σκληρές αντιπαραθέσεις, συγκρίσεις μεταξύ
των δύο κυβερνήσεων αλλά και κυβερνητικές εξαγγελίες
δημιούργησαν την εικόνα ότι οι κάλπες δεν θα αργήσουν
να στηθούν.

Το άγχος του Τσίπρα
Εκείνο όμως που προκάλεσε εντύπωση ήταν το γεγονός
ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε να έχει μεγαλύτερο άγχος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το ζήτημα των
εκλογών, καθώς ήταν εκείνος που από την πρώτη στιγμή
άνοιξε το επίμαχο ζήτημα, ενώ παράλληλα άσκησε εφ’
όλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την οικονομία και τη Novartis, αφήνοντας στην άκρη
την κοινωνική πολιτική, που ήταν το θέμα της προ ημερη-

σίας συζήτησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε
στην αποτελεσματικότητα που υπήρξε σε τομείς που αφορούν τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αλλά και
εκείνων που είχαν μπει στο στόχαστρο λόγω της διαφορετικότητάς τους.
Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός με τη χθεσινή συζήτηση
θέλησε να καταρρίψει έναν μύθο, ότι μόνο τα κόμματα της
Αριστεράς έχουν κοινωνικές ευαισθησίες. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός πως, απευθυνόμενος αρκετές φορές στον
Αλέξη Τσίπρα, τον ρώτησε γιατί δεν τα εφάρμοσε όταν
ήταν ο ίδιος στην εξουσία.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε πως από
την 1η Ιανουαρίου 2023 καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους και τους δημόσιους
υπαλλήλους, ενώ θα «ξεπαγώσουν» οι συντάξεις για πρώτη φορά έπειτα από δώδεκα χρόνια.

Novartis: Ετοιμάζονται για το τρίτο ημίχρονο
Στο Μαξίμου ανέμεναν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα
ανέβαζε το ζήτημα της Novartis, το οποίο συντηρούσε ψηλά όλο το τελευταίο διάστημα η Κουμουνδούρου, με τον
Αλέξη Τσίπρα να καλεί τον πρωθυπουργό να ζητήσει
«συγγνώμη» από όσους χαρακτήρισε «σκευωρούς» και
τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για «πολιτική σκευωρία
του χειρότερου επιπέδου» για τα όσα έγιναν εναντίον των
δέκα πολιτικών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να ετοιμάζεται για το τρίτο ημίχρονο
της υπόθεσης, καθώς γνωρίζει πως στην πορεία προς τις
κάλπες δύο πρώην κορυφαίοι υπουργοί της
κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα θα κάτσουν στο σκαμνί του
κατηγορουμένου του ειδικού δικαστηρίου. Μπορεί ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και ο Νίκος Παπάς να δικάζονται για διαφορετικά ζητήματα, ωστόσο το κλίμα που θα δημιουργηθεί την εκείνη τη χρονική περίοδο σαφώς θα παίξει τον δικό του σημαντικό ρόλο.

Ο Ερντογάν δεν κέρδισε στο ΝΑΤΟ

Εκ διαμέτρου αντίθετη ανάγνωση των εξελίξεων γύρω
από τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας -και δη γύρω από
τα Ελληνοτουρκικά- αποτυπώθηκε στις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με το καλημέρα ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους για τους χειρισμούς του πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και απέναντι στην Άγκυρα
και επικαιροποίησε εκ νέου τις αιχμές που προβάλλει κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη… Παπάγο, υπονοώντας ότι η χώρα συνιστά
έναν δεδομένο σύμμαχο που απλώς εκχωρεί δικαιώματα,
ενώ υποστήριξε ότι η αποστολή αμυντικού υλικού στην
Ουκρανία άλλαξε άρδην το δόγμα της χώρας από παράγοντα ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει κερδίσει τίποτε από το ΝΑΤΟ και το γεγονός
αυτό επιβεβαιώνεται από την παρέμβαση του Ταγίπ Ερντογάν στα εσωτερικά της χώρας. Άλλωστε, στην αντιμετώπιση των εθνικών ζητημάτων, όπως έχει αποτυπωθεί στις
μετρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο
πρωθυπουργός δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την
απάντηση που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Τούρκο πρόεδρο, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τόσο την
αγορά των Rafale όσο και την αναβάθμιση αλλά και την
αγορά των F-16 από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε
να έχει μεγαλύτερο άγχος από τον
πρωθυπουργό για το ζήτημα των εκλογών

ΡOLITICAL
ΠΕΜΠΤΗ 7 IOYΛIOY 2022

4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ

ε αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης
εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή
σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με
πρωτοβουλία του πρωθυπουργού
και αντικείμενο τις κοινωνικές πολιτικές της
κυβέρνησης. Κυριάκος Μητσοτάκης και
Αλέξης Τσίπρας διασταύρωσαν κατ’ επανάληψη τα «ξίφη» τους για μια σειρά ζητημάτων, από την ακρίβεια και τα εθνικά θέματα
μέχρι τη Novartis και τα πεπραγμένα της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ του 2015.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός έβαλε φρένο στην ακατάσχετη σεναριολογία των
εκλογών, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα
εξαντλήσει την τετραετία, ενώ έστειλε παράλληλα μήνυμα ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και πως στις δεύτερες εκλογές θα προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα
«οδηγήσει τη χώρα σε ασφαλή νερά». Έθεσε,
δε, το δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης στο ποιος μπορεί να χειριστεί καλύτερα τις πολλαπλές κρίσεις και να κρατήσει
σταθερά το τιμόνι της χώρας, ενώ εξαπέλυσε
σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τα πεπραγμένα του 2015. Παράλληλα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ξεδίπλωσε όλες τις δράσεις της
κυβέρνησης στην ανάδειξη της κοινωνικής
ατζέντας και έδωσε απαντήσεις σε όλα όσα
προκλήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα.
«Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα πούμε
τι θυμόμαστε από την τετραετία Τσίπρα: φόρους, περικοπές στις συντάξεις και ψέματα»,
υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
επιχειρώντας μια σύγκριση με τα πεπραγμένα της σημερινής κυβέρνησης επεσήμανε ότι
οι πολίτες θα αναγνωρίσουν ότι η ΝΔ μείωσε
την ανεργία, εξόπλισε τη χώρα, προστάτευσε
τα σύνορα και στήριξε την κοινωνία. «Ο ελληνικός λαός δεν τα έχει ξεχάσει», είπε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στην περίφημη
κωλοτούμπα μία εβδομάδα μετά το «ΟΧΙ» του
δημοψηφίσματος και στο τρίτο μνημόνιο.
«Γιατί είστε περήφανος; Γιατί τους είπατε ψέματα τρίτη φορά; Τι ακριβώς θυμούνται οι
Έλληνες από την τετραετή σας διακυβέρνηση;», διερωτήθηκε, για να συμπληρώσει ότι
οι πολίτες θυμούνται με ένταση τους καταστροφικούς χειρισμούς της πρώτης διακυβέρνησης Τσίπρα με υπουργό τον Γιάνη Βαρουφάκη και ίσως κάποιοι ψηφοφόροι να
κάνουν προβολή και να πουν «λες να ξανακυβερνήσουν αυτοί οι δύο;».

Τοξικότητα για πολλούς μήνες
Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε πάντως φόβους ότι θα πορευτούμε για αρκετούς μήνες
ακόμη σε κλίμα έντονης τοξικότητας. «Η κυβέρνηση θα συνεχίσει κανονικά τη δουλειά
της, εγώ δεν βλέπω υπουργούς να έχουν κατεβάσει τα μολύβια», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος προανήγγειλε μεγάλο νομοθετικό όγκο τους επόμενους μήνες και υπο-

Μετωπική από
το 2015 μέχρι
τη Μαδρίτη
γράμμισε, απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, ότι
«ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του
εκτιμήσεις και για μία ακόμη φορά φοβάμαι
ότι θα διαψευστείτε πανηγυρικά».
Ο πρωθυπουργός απάντησε και στην κριτική του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα εξωτερικά ζητήματα στον
απόηχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ,
διερωτώμενος, μεταξύ άλλων, «αν η Ελλάδα
ήταν τόσο ζημιωμένη και η Τουρκία τόσο
κερδισμένη, πώς μπορώ να εξηγήσω τις παροτρύνσεις και την ωμή παρέμβαση του κ.
Ερντογάν στα εσωτερικά της χώρας, λέγον-

τας “μην ψηφίσετε τον Μητσοτάκη”;».
Με αφορμή την υπόθεση Novartis υπογράμμισε πως «είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι δύο κορυφαίοι πρώην υπουργοί του
ΣΥΡΙΖΑ οδηγούνται στο ειδικό δικαστήριο για
βαριά ποινικά αδικήματα», ενώ σχολίασε
πως «τον κ. Παπαγγελόπουλο δεν τον πρότειναν για Νόμπελ, στο ειδικό δικαστήριο για
κακούργημα πάει και εσείς χειροκροτείτε».
«Μιλήσατε για συγγνώμη, εσείς στον κ. Πικραμμένο ο οποίος με τρεμάμενη φωνή σηκώθηκε σε αυτό το βήμα ζητήσατε ποτέ συγγνώμη; Ναι, κύριε Τσίπρα, πολιτική σκευω-

ρία του χειρότερου επιπέδου ήταν αυτή που
στήθηκε από εσάς», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ υποστήριξε ότι «θα συγκροτηθεί ειδικό δικαστήριο και αυτό που θα κάτσει στο
εδώλιο είναι το περιβόητο ηθικό σας πλεονέκτημα, αυτή η σκοτεινή περίοδος στην οποία
επιχειρήσατε να ελέγξετε τους αρμούς της
εξουσίας και οι θεσμοί αντιστάθηκαν, η Δημοκρατία αντιστάθηκε».
«Τι ακριβώς εννοείτε όταν μας λέτε ότι θα
μας πάτε μέχρι τέλους; Θα με πάτε φυλακή;
Κύριε Τσίπρα, δεν θα υπάρξει δεύτερη φορά
για εσάς. Διότι η πρώτη φορά υπήρξε τόσο
τραυματική και ο ελληνικός λαός έχει και
μνήμη και κρίση και συγκρίνει και ξέρει πολύ
καλά ποιοι έβγαλαν τη χώρα από το αδιέξοδο,
ποιοι κράτησαν δυνατή τη Δημοκρατία, ποιοι
ανέταξαν το κύρος της χώρας και ευτυχώς
για εσάς δεύτερη φορά δεν θα υπάρξει, διότι
αλλιώς πράγματι θα κινδύνευε η Δημοκρατία», κατέληξε ο πρωθυπουργός.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την
Κοινωνική Πολιτική με πρωτοβουλία της
κυβέρνησης, με στόχο να αναδειχτούν οι
κυβερνητικές πρωτοβουλίες με κοινωνικό
πρόσημο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε:
 Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για
όλους από 1ης/1/2023.
 Ξεπάγωμα των συντάξεων έπειτα από 12
χρόνια, όπως είπε. «Πρόκειται για ένα διπλό
ηχηρό σήμα ότι η ανάπτυξη της χώρας πρέπει
να ωφελεί όλους χωρίς να απειλεί τη δημοσιονομική ισορροπία», ανέφερε επί λέξει.

Σκληρή αντιπαράθεση και
για τη Novartis ανάμεσα
σε Μητσοτάκη και Τσίπρα «Τι ακριβώς εννοείτε όταν
μας λέτε ότι θα μας πάτε μέχρι
τέλους; Θα με πάτε φυλακή;»,
ρώτησε ο πρωθυπουργός
τον προκάτοχό του

Βολές από ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ
«Κυβερνάτε με βαθιά συντηρητική πολιτική με τη στήριξη
των ισχυρών», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης, κατηγορώντας την
κυβέρνηση ότι έχει κατεβάσει ταχύτητα, καθώς είναι σαφές
ότι οι εκλογές θα γίνουν γρήγορα. Εξαπέλυσε επίθεση και για
την εξωτερική πολιτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι
αποφεύγει να ζητήσει κυρώσεις από την ΕΕ για εμπάργκο
όπλων στην Τουρκία, ενώ σχολιάζοντας τη σημερινή συζήτηση τόνισε ότι αν στις προθέσεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι
να στήσουν μια παράσταση πόλωσης, όπου θα κυριαρχήσουν

οι προσωπικές επιθέσεις, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ακολουθήσει. «Οι
πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα θέλουν να ακούσουν λύσεις», είπε ο κ. Κατρίνης. «ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται για το ποιος θα πρωτοκαθίσει στην πρωθυπουργική καρέκλα», σχολίασε ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι η ΝΔ «πουλάει» την αντιλαϊκή πολιτική με κάθε
κόστος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ «βγάζει στο παζάρι» την εξασφάλιση
της κοινωνικής συναίνεσης και το ΠΑΣΟΚ δείχνει την προθυμία του να στηρίξει την οποιανδήποτε εκ των δύο κυβέρνηση.
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Το βράδυ στο ξενοδοχείο του Παρισιού και η διάψευση
Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάνης Βαρουφάκης
συγκρούστηκαν κατ’ επανάληψη, κυρίως με
αφορμή τα πεπραγμένα Βαρουφάκη το 2015. Δύο
φορές ο πρωθυπουργός «πέτυχε με έναν σμπάρο
δυο τρυγόνια», «χτυπώντας» αρχικά τον πρώην
υπουργό Οικονομικών και καταλήγοντας στον κ.
Τσίπρα. Ωστόσο, στη δευτερολογία του ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με

Ο

ι ξεκάθαρες δηλώσεις Μητσοτάκη για τις εκλογές δεν έπεισαν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
επίμεινε ότι ο πρωθυπουργός
αποτελεί παράγοντα πολιτικής αστάθειας. «Επειδή μας είπατε γελώντας στο τέλος της τετραετίας. Ποιος σας πιστεύει;
Γιατί κάθε δεύτερη μέρα ανακοινώνετε
υποψηφίους; Μαζέψτε τους βουλευτές
σας», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και
καταλόγισε αλαζονεία στον πρωθυπουργό. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι προσδοκά
τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας και πέταξε το γάντι στον
Νίκο Ανδρουλάκη. «Εμείς κάνουμε ολομέτωπη επίθεση στη ΝΔ και όχι διμέτωπο. Όσοι θέλουν σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση να αποκλείσουν οποιαδήποτε
συνεργασία με τη ΝΔ», είπε καλώντας
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει
τη συνεργασία με τη ΝΔ.
Σχολιάζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι
από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 66% των συνταξιούχων, οι
οποίοι λαμβάνουν κάτω από 1.000 ευρώ,
δεν θα ωφεληθεί. Κάλεσε μάλιστα την
κυβέρνηση να δώσει τα αναδρομικά σε
όλους τους συνταξιούχους. «Ποιος σας
πιστεύει ότι θα δώσετε στους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου, όταν θα κάνετε εκλογές νωρίτερα; Δώστε τις αυξήσεις από την 1η Αυγούστου», είπε.
Οξεία ήταν η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα και για τα εθνικά, επαναλαμβάνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί ΙΧ εξωτερική πολιτική και κάνοντας
λόγο για διπλωματική ήττα στη Μαδρίτη.
Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση ότι άλλαξε το δόγμα που ακολουθούσε η εξωτερική πολιτική ως χώρα-πυλώνας ειρήνης σταθερότητας και ασφάλειας.
«Στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία και οι
ΗΠΑ θα δίνουν αεροπλάνα στην Τουρκία
για να κάνει παράνομες υπερπτήσεις στα
ελληνικά νησιά. Και οι σύμμαχοι μας συνιστούν να τα βρούμε. Ωραία αποτελέ-

την τρόικα το 2014, όταν ο κ. Μητσοτάκης ήταν
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα
με τον κ. Βαρουφάκη, η διαπραγμάτευση εξελισσόταν σε ναυάγιο και «σε ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 2.30 το πρωί καθόταν μόνος του σε ένα στασίδι χωρίς να του μιλά
κανείς και χωρίς να του δίνει σημασία». Όταν πήρε
τον λόγο ο πρωθυπουργός, διέψευσε κατηγορηματικά τα λεγόμενα του κ. Βαρουφάκη. «Λέτε ότι πε-

ρίμενα στις 3 το πρωί εκλιπαρώντας τον Κοστέλο
έξω από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Σας διαφεύγει
όμως ότι οι διαπραγματεύσεις εκείνες έγιναν στα
γραφεία του ΟΟΣΑ στο Παρίσι», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης, για να κατηγορήσει τον επικεφαλής του
ΜέΡΑ25 για μυθομανία: «Θα μπορούσατε να το
βρείτε με μια αναζήτηση στο Google. Τόσο ακριβής
ήταν η πληροφορία σας. Αυτά για να βάλουμε και
ένα όριο στη μυθομανία σας».

Τσίπρας: Ζητά εκλογές
με νέο άνοιγμα

σματα παράγει η εξωτερική πολιτική.
Δηλώνουμε βαθύτατα ανήσυχοι από αυτά τα επιτεύγματα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι αν και
έχει ευθύνη για την εθνικά επιζήμια πολιτική της κυβέρνησης, δηλώνει σε
όλους τους τόνους ότι «απέναντι στις
προκλήσεις του Ερντογάν θα είμαστε
ενωμένοι, όπως και στην αμφισβήτηση
της εθνικής μας κυριαρχίας».
Για το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για Βατερλό της κυβέρνησης, καλώντας τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη σε όσους εισαγγελείς, μάρτυρες και
δημοσιογράφους στοχοποίησε, προκα-

ταλαμβάνοντας την κρίση της Δικαιοσύνης. «Σκευωρία δεν υπάρχει με βούλευμα της Δικαιοσύνης, αλλά αποτυχημένη
απόπειρα να κουκουλώστε το σκάνδαλο
και να στήσετε πολιτικά δικαστήρια», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι το σκάνδαλο ζητά απαντήσεις
και πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θα το φτάσει μέχρι τέλους».
Απαντώντας στην κριτική Μητσοτάκη
για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για
προπαγάνδα της κυβέρνησης να μιλά για
το χθες επειδή δεν έχει να πει τίποτα για
το σήμερα και το αύριο. «Εσείς δεν είστε
που μας οδηγήσατε στο ικρίωμα των
μνημονίων; Αφήσατε άδεια ταμεία το

2014 και τώρα ζητάτε και τα ρέστα», είπε
ο κ. Τσίπρας κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κοιμάται ήσυχη γιατί «τρώει από τα
έτοιμα».
Για την ακρίβεια ο Αλ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει ξετινάξει τα νοικοκυριά για να κάνει πλάτες
στα καρτέλ της αισχροκέρδειας» και
έκανε λόγο για πάρτι που θα τελειώσει
μετά τις εκλογές. «Τα τρία χρόνια της
διακυβέρνησης ΝΔ ήταν αρκετά, δεν θα
γίνουν επτά, ο λαός δεν σας αντέχει άλλο», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΡΙΖΑ,
συμπληρώνοντας ότι το δίλημμα της
κάλπης θα είναι πολύ απλό: «Πολιτική
αλλαγή και ο εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης
δίχως τέλος».
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Τ

σίπρας και Μητσοτάκης έχουν
σηκώσει ήδη τα… σπαθιά τους σε
μια καθημερινή, έντονη πολιτική
αντιπαράθεση προσπαθώντας να
κερδίσουν τις εντυπώσεις σε αυτήν την
άτυπη προεκλογική περίοδο, αφού, παρά
τις προσπάθειες του πρωθυπουργού να
κλείσει το θέμα, τα σενάρια -για κάποιους
«όνειρα θερινής νυκτός»- παραμένουν.
Στην Κουμουνδούρου έγινε μεγάλη προσπάθεια να αποδομηθεί η εικόνα του Κ.
Μητσοτάκη στο ευρωκοινοβούλιο, παρουσιάζοντάς τον ως έναν «απομονωμένο πολιτικό που εκτός από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα δεν έχει άλλες συμπάθειες».

«Η ΝΔ κάνει
το μαύρο άσπρο»

Εγγυήσεις Τσίπρα για
την επόμενη μέρα
Και ενώ τα σενάρια έχουν φουντώσει
για την πιθανή ημερομηνία των εκλογών
στις 18 του Σεπτέμβρη, ο Τσίπρας προσπαθεί να δώσει εγγυήσεις για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της
κοινωνίας. Ενδεικτική η στεγαστική πολιτική που παρουσίασε το απόγευμα της
Τρίτης, υποσχόμενος επίδομα ενοικίου
σε 150.000 νέους, δημιουργία στεγαστικής τράπεζας, καθώς και μπλόκο στα
funds για το Airbnb.
Στόχος του αρχηγού της αξιωματικής

Προσπάθειες
της Κουμουνδούρου
να αποδομήσει
τον Κυριάκο Μητσοτάκη
αντιπολίτευσης είναι μέχρι αρχές του Αυγούστου να έχει ξεκαθαρίσει τα βήματα
που θα ακολουθήσει η δεύτερη φορά Αριστερά στις 5+1 δεσμεύσεις του και να

υπάρξει ένα σαφές αφήγημα, με το οποίο
θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη των εθνικών εκλογών.
Παράλληλα, η ιστορία της Novartis θα

παίζει σε πρώτο πλάνο στη ρητορική των
ΣΥΡΙΖΑίων, ως ισχυρό επιχείρημα πως η
ίδια η δικαιοσύνη «εξευτέλισε» τους
ισχυρισμούς περί σκευωρίας.

ΠΑΣΟΚ: «Απεγκλωβισμός» από τη στείρα αντιπολίτευση

Ν

α απεγκλωβιστούν από την τετριμμένη κομματική
αντιπαράθεση που περιορίζει τόσο την πολιτική
ατζέντα όσο, κυρίως, τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις θέσεις και την πολιτική επιχειρηματολογία του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν
τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, επιχειρούν πλέον
στη Χαρ. Τρικούπη.
Η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι η κυβέρνηση επιβάλλει τη θεματολογία της επικαιρότητας με τέτοιο τρόπο,
ώστε να αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη από άλλα
πιο σημαντικά θέματα, όπως η γενικευμένη και πολυεπίπεδη ακρίβεια. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται κυρίως με
την «τεχνητή πόλωση» με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο στόχος είναι
να υπενθυμίζονται οι «μέρες και τα έργα» της διακυβέρνησής του είτε με αφιερώματα για το περίφημο δημοψήφισμα, είτε με επετειακά βίντεο για το «λουκέτο στις τράπεζες». Η σκοπιμότητα τέτοιων κινήσεων αποσκοπεί,
αφενός να κρατήσει ζωντανές μνήμες από μια περίοδο
που όλοι θα ήθελαν να ξεχάσουν, αφετέρου να «πριονίσει» εσωκομματικές κινήσεις που βάζουν στο τραπέζι τον
επαναπροσδιορισμό πολιτικών συμμαχιών ενόψει της νέας εκλογικής αναμέτρησης.
Το άλλο ζήτημα που θολώνει την εικόνα ενός ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των μεγάλων
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα και οι πολίτες είναι οι εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα και ειδικά η ένταση
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένα θέμα που δεν μπορείς
να το αγνοήσεις, αλλά μπορείς, όπως λένε έμπειρα κομμα-

τικά στελέχη, να μην του δίνεις μεγαλύτερη διάσταση από
αυτή που αναλογεί. Προς επίρρωση, δε, των λεγομένων
τους, μας επεσήμαιναν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι
κάποιες φορές φθάνουμε στο σημείο να προσδίδουμε διαστάσεις «πρωτοφανούς τουρκικής πρόκλησης» σε δηλώσεις απόστρατων Τούρκων αξιωματικών που δεν τους ξέρει ούτε ο γείτονάς τους.
Ωστόσο, πέραν της εθνικής διάστασης και της απαραίτητης επαγρύπνησης που απαιτείται με τον απρόβλεπτο γείτονά μας, η πολιτικοεπικοινωνιακή διαχείριση που γίνεται
από την κυβερνητική πλευρά προσβλέπει προφανώς, όπως
εκτιμούν, και στη δημιουργία ενός πόλου συσπείρωσης
των πολιτών γύρω από την παρούσα κυβερνητική εξουσία.
Εξάλλου, λένε, είναι γνωστό ότι σε περιόδους κρίσης οι πολίτες επιλέγουν τη σταθερότητα και δύσκολα «πατούν το
κουμπί» για αλλαγή κυβέρνησης. Σε αυτό, λοιπόν, το ρευ-

στό πολιτικό περιβάλλον το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να «αλλάξει
πίστα» και να επιβάλει στο μέτρο του δυνατού ένα τμήμα
της δικής του ατζέντας, προτάσσοντας τις ανάγκες των πολιτών σε συνδυασμό με το εθνικό συμφέρον. Αυτό που επιδιώκουν είναι να υπογραμμίσουν όχι μόνο τις πολιτικές
τους διαφορές, αλλά κυρίως τις ποιοτικές, αποφεύγοντας
τα επικοινωνιακά «ξεμαλλιάσματα» για τις ανάγκες τηλεοπτικών σόου και επενδύοντας στην ουσία της πολιτικής
τους σκέψης. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα περάσουν
στο επικοινωνιακό περιθώριο, αλλά όπως λένε «τόσο όσο».
Μια πρώτη γεύση δόθηκε στη συζήτηση που έγινε στην
Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης «παίζοντας εντός έδρας» απέφυγε επιμελώς
να πέσει στην παγίδα μιας στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και προχώρησε σε μια παρέμβαση με προγραμματικά χαρακτηριστικά αναδεικνύοντας
το προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο και τις
προτεραιότητες της πολιτικής του, με έμφαση στη μείωση
των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δίκαιη οικονομική και
πράσινη ανάπτυξη. Η λύση που έχει προκριθεί είναι η ένταση των πολιτικών εξορμήσεων σε όλη την περιφέρεια
και η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες. Το μεγάλο εμπόδιο που καλούνται να προσπελάσουν σε αυτό το εγχείρημα είναι το «επικοινωνιακό πέρασμα» προς τα έξω, καθώς η «ειδησεογραφική σκαλέτα» είναι σχετικά συγκεκριμένη και δεν υπάρχουν τα περιθώρια για μακροσκελείς πολιτικές αναλύσεις.
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος
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ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Επειδή ακούστηκαν πολλά για το
ζήτημα της μεταφοράς των
δικαστηρίων στην πρώην
σχολή Ευελπίδων, ρώτησα για το ζήτημα τις πηγές
μου στο υπουργείο Δικαιοσύνης και μου είπαν ότι
θα αργήσει αρκετά. Θα γίνει
διαγωνισμός τον Απρίλιο του 2023 και η μετεγκατάσταση θα γίνει τον Απρίλιο του 2025. Το
κτίριο της πρώην σχολής Ευελπίδων θα δοθεί
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας χωρίς να είναι
γνωστό τι θα γίνει μετά.

Ο Πλεύρης ανακοίνωσε
το νοσοκομείο
στα Μεσόγεια
«Βόμβα» έσκασε στα Μεσόγεια, καθώς ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή
ανακοίνωσε ότι το νοσοκομείο Μεσογείων
μπαίνει στον υγειονομικό
χάρτη της χώρας. Δεσμεύτηκε, μάλιστα, ότι
θα προχωρήσει στη
μελέτη σκοπιμότητας
για την ίδρυση του νοσοκομείου ως πάγια
διαδικασία ίδρυσης νέων
νοσοκομείων. Μετά, λοιπόν, την
Κω όπου εξαγγέλθηκε γενικό νοσοκομείο και
τη Θεσσαλονίκη όπου προχωρά σε δημιουργία ογκολογικού νοσοκομείου, ο κ. Πλεύρης
προχωρά στην ίδρυση γενικού νοσοκομείου
στην Ανατολική Αττική. Και ποιος χάρηκε
πρώτος από αυτή την ανακοίνωση; Ο Βασίλης
Οικονόμου, που είχε ξεκινήσει αυτήν την
προσπάθεια από πολύ παλιά…

Εκδηλώσεις Τάκη
σε Άλιμο και Ζωγράφου
Στην «Αρχιτεκτονική» στου Ζωγράφου μαζεύτηκαν 300 περίπου κομματικά στελέχη
της ΝΔ σε εκδήλωση προς τιμήν
του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και μεταξύ αυτών ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας. Είδαμε εκεί και τον πρώην
μπασκετμπολίστα Δημήτρη
Παπανικολάου μεταξύ άλλων προσώπων. Την
προηγούμενη Πέμπτη είχε γίνει εκδήλωση
στο γνωστό μαγαζί Penarrubia στον Άλιμο
προς τιμή του υπουργού, όπου είχαν προσέλθει τουλάχιστον 1.000 άτομα. Γενικά, υπάρχει
ρεύμα στα νότια υπέρ του Τάκη…

KENTΡΙ

Ψάχνουν υποψηφίους στη Λάρισα
Δυσκολίες υπάρχουν στη ΝΔ
να συμπληρωθούν τα ψηφοδέλτια σε κάποιες περιοχές, κάτι
που δημιουργεί πονοκεφάλους
στον Θανάση Νέζη, που έχει επιφορτιστεί με το ζήτημα. Ενδεικτικά, στον νομό Λάρισας υπάρχει μεγάλη απροθυμία να τεθούν
κάποιοι ως πολιτευτές, καθώς
ανακοινώθηκαν πολύ νωρίς η
πρώην υποψήφια δήμαρχος Λά-

Ερωτήματα για την
απόφαση του ΕΟΔΥ
Εντύπωση προκάλεσε
στους υγειονομικούς συντάκτες η χθεσινή απόφαση
του ΕΟΔΥ να κάνει εβδομαδιαία από καθημερινή την
ενημέρωση για την εξέλιξη
της πανδημίας. Με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν πως
η επιδημιολογική έκθεση
θα είναι σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Παρασκευή.
Η απόφαση αυτή προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις, ειδικά αυτήν την περίοδο που βρισκόμαστε
στην κορύφωση του 6ου
επιδημικού κύματος και ο
αριθμός των νεκρών είναι
διψήφιος. Σε εβδομαδιαία
βάση γίνεται ήδη η ενημέρωση για την ευλογιά των
πιθήκων, κάθε Πέμπτη βράδυ, με τη διαφορά ότι σε αυτή την ασθένεια τα κρούσματα είναι πολύ λιγότερα.
Οι υγειονομικοί συντάκτες άρχισαν να αναρωτιούνται: Αυτή η αλλαγή γίνε-

ται λόγω αδειών καλοκαιριού στο προσωπικό του ΕΟΔΥ; Μήπως υπάρχει κάποιος
άλλος λόγος; Πάντως σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, οι
πολίτες πρέπει να ξέρουν σε
καθημερινή βάση τα κρούσματα και τα στοιχεία ανά
περιοχή, ώστε να προφυλάσσονται και να μην επικρατεί εφησυχασμός. Είναι
απορίας άξιο πώς η διοίκηση του ΕΟΔΥ προχώρησε σε
αυτή την απόφαση εν μέσω
τουριστικής περιόδου.
Αν κάποιοι πιστεύουν ότι
η προσοχή του κόσμου δεν
θα σταθεί στα κρούσματα, η

εβδομαδιαία ενημέρωση θα
φέρει μάλλον τα αντίθετα
αποτελέσματα, αφού τα
κρούσματα στο σύνολό τους
θα φαίνονται ακόμα περισσότερα, όπως και οι θάνατοι.
Ήδη αντιδράσεις είχε προκαλέσει το γεγονός ότι πρόσφατα χώρισαν τα κρούσματα από τις επαναμολύνσεις. Επίσης η έκθεση που
θα ανακοινώνεται την Παρασκευή θα περιλαμβάνει
τα κρούσματα μέχρι και τις 9
το πρωί της προηγούμενης,
άρα στην ουσία δεν θα είναι
μια έκθεση επικαιροποιημένη!

Κάλυψη στον Τσιάρα
Την πλήρη κάλυψη στον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα παρείχε ο πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ευρωκοινοβούλιο με δημοσιογράφους. Όπως έμαθα, υπήρχε ένα δημοσίευμα ιστοσελίδας
που έλεγε ότι η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Μαργκρέτε Βεστάγκερ έθεσε στον πρωθυπουργό θέμα απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, με σαφείς υπόνοιες προς τον κ. Τσιάρα. Ο πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το θέμα, το
διέψευσε κατηγορηματικά. Ίσα ίσα, υπάρχουν πλέον και αντικίνητρα για τους δικαστικούς που καθυστερούν να εκδώσουν δικαστικές αποφάσεις…

ρισας Ρένα Καραλαδιώτου και ο
πρώην υποψήφιος δήμαρχος
Φαρσάλων Χρήστος Καπετάνος,
με συνέπεια πολλοί να αρνούνται να μπουν τώρα στο πάρα πέντε των εκλογών. Ο Κώστας Τζανακούλης, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας δεν θα είναι ξανά υποψήφιος… Γενικά, υπάρχει
πρόβλημα και δεν είναι η μόνη
περιφέρεια.

Το χιούμορ
Τασούλα
Το χιούμορ του προέδρου της Βουλής
Κωνσταντίνου Τασούλα είναι χαρακτηριστικό. Αυτό είναι γεγονός.
Εκτός από την ατάκα
για όσους διέκοπταν
την ομιλία του πρωθυπουργού, ότι
υπάρχει και το εντευκτήριο που έχει και νέο
δροσερό air condition, ο κ.
Τασούλας σε πηγαδάκι βουλευτών έλεγε
και ξαναέλεγε ότι ο πρωθυπουργός θα
ξανατονίσει, σε πείσμα πολλών, ότι οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Όταν κάποιος του είπε ότι «δεν μαζεύεται το πράγμα, οι υπουργοί και οι
βουλευτές θα καούν στο ζέσταμα», εκείνος απάντησε: «Ας καούν, ξέρετε πόσοι
επιλαχόντες υπάρχουν;».

Ανησυχία Κεγκέρογλου
για τα αναδρομικά
Στο εστιατόριο της Βουλής, στο περιθώριο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης, ο Βασίλης Κεγκέρογλου είχε
άγχος για το τι θα γίνει με τα αναδρομικά
των συνταξιούχων μετά τις αποφάσεις
του ΣτΕ. Έτσι, ρωτούσε κυβερνητικά στελέχη τι σκέφτεται και τι θα
κάνει ο πρωθυπουργός,
γιατί, εικάζουμε, θα
ήθελε ο ίδιος να κάνει κάποια ερώτηση
στη Βουλή. Τα στελέχη τού έλεγαν ότι δεν
ξέρουν τι θα γίνει, διότι
υπάρχει μία κραταιά άποψη ότι ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα ανακοινώσει την επέκταση πληρωμής των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους
και όχι μόνο σε αυτούς που έχουν κάνει
προσφυγή. Έτσι για να ξέρετε, το κόστος
των αναδρομικών είναι 2,5 δισ. ευρώ…
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Ποιος μπλόκαρε τα F-16;
Με πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή
Chris Pappas
κατατέθηκε
στο Κογκρέσο
των ΗΠΑ τροπολογία για τα
F-16 που ζητά
η Τουρκία και
αποτελούν
διακαή πόθο
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Την τροπολογία, με την οποία ζητούν να μην προχωρήσει η πώληση των μαχητικών όσο η Άγκυρα συνεχίζει να παραβιάζει τον εθνικό
εναέριο χώρο άλλων χωρών και να προκαλεί με υπερπτήσεις στο Αιγαίο, υπογράφουν δέκα βουλευτές. Δεν είναι εύκολα τα
πράγματα για τον σουλτάνο.
Θα σας γράψω και τα άσχημα
μαντάτα. Την ερχόμενη Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο
πληθωρισμός Ιουνίου. Κρατηθείτε... Πρόσφατα η Eurostat ανακοίνωσε για την Ελλάδα
πληθωρισμό 12%, κάτι που σημαίνει ότι αυτός
που θα ανακοινώσει η ΕΛΣΤΑΤ θα είναι πολύ πιο
κοντά στο 13%!

Χρονικό του Χρόνου
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Πού θα μιλήσει
ο Καραμανλής;

ΚΕΝΤΡΙ
Επιστροφή στο ’90

Π

ροφανώς κάθε φορά που ο πρώην
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής επιλέγει να μιλήσει ή να
κάνει μια δήλωση, αυτό γίνεται είδηση παντού… Αυτήν τη φορά μαθαίνω ότι
αποφάσισε να απευθύνει έναν χαιρετισμό όχι
σε πολιτική εκδήλωση αλλά σε καλλιτεχνική. Ο
πρώην πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό στον Σταύρο Ξαρχάκο στην τιμητική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Άλσος Περιστερίου στις 11 Ιουλίου. Άλλωστε, οι δύο άντρες έχουν μακροχρόνια φιλία και μην ξεχνάτε
ότι ο κ. Ξαρχάκος είχε χρηματίσει και ευρωβουλευτής της ΝΔ από το 2000 έως το 2004,
όταν ο κ. Καραμανλής ήταν πρόεδρος της ΝΔ.

Τις εποχές της δεκαετίας του ’90, τότε που
στις κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις των κομμάτων οι δημοσιογράφοι που
στήριζαν το αντίπαλο στρατόπεδο πήγαιναν
και φωτογράφιζαν τα κενά που υπήρχαν αλλά και τον αριθμό των πούλμαν προκειμένου
να αναδείξουν μια διαφορετική εικόνα από
εκείνη που έδειχναν οι τηλεοπτικές κάμερες, θυμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ευρωβουλευτής
Στέλιος Κούλογλου σε ρόλο φωτογράφου
αποτύπωνε την πλευρά που ήταν άδεια τα
έδρανα, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να πλήξει την παρουσία του πρωθυπουργού στο Ευρωκοινοβούλιο. Για κακή τύχη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τα έδρανα άρχισαν να γεμίζουν με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι
φωτογραφίες αλλά και οι αναρτήσεις.

Π ού μειώνονται οι έδρες;

Περί Σταθάκη
Οι δύο αράδες του
ΣΥΡΙΖΑ για τον Μπάμπη

Πού να τρέχει, ρε σύντροφοι, ο Σταθάκης; Να κατέβει στα Χανιά και να πάει πίσω
από τον Πολάκη; Κρίμα δεν είναι; Να κατέβει στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών; Και
εκεί σφαγή θα γίνει με τους διασήμους,
όπως και στην Α’ Αθήνας… Βούτσης, Φίλης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος… Πού
να τρέχει; Ο Γιώργος Σταθάκης μόνο στο
Επικρατείας θα χωρέσει.

Δεκαεφτά λέξεις αφιέρωσε το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για
να καταδικάσει
την τρομοκρατική επίθεση
με γκαζάκια
έξω από το
σπίτι του βουλευτή της ΝΔ
και δημοσιογράφου Μπάμπη
Παπαδημητρίου. «Η
επίθεση στο σπίτι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί ενέργεια απαράδεκτη και αυτονόητα καταδικαστέα». Με το στανιό πρέπει να την
έγραψαν… Αγγαρεία που λέμε… Μάλλον για
να μη χαλάνε πολύ χαρτί, μιας και έχουν οικολογικές ευαισθησίες με τα δέντρα.

Με φόντο τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, καθορίστηκαν πανελλαδικά οι βουλευτικές έδρες ανά εκλογική περιφέρεια, που
στο σύνολό τους ανέρχονται στις 285. Οι
βουλευτικές έδρες είναι κατά τρεις λιγότερες απ’ ό,τι στις εθνικές εκλογές του 2019,
που τότε ήταν 288. Οι αλλαγές που σημειώνονται στον αριθμό των βουλευτικών
εδρών, σε σχέση με αυτόν του 2019, είναι
στην A’ Αθηνών, όπου μειώνονται κατά μία
(13 από 14), στον Β3′ Νότιο Τομέα Αθηνών,
όπου μειώνονται και πάλι κατά μία (17 από
18), και στην Αχαΐα, όπου επίσης μειώνονται
κατά μία (8 από 9).
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ΚΕΝΤΡΙ

Τo... Πρόσωπο

Περιοδείες και έργα
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής συνεχίζει
να περιοδεύει σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας τα έργα που βρίσκονται
σε πλήρη εξέλιξη. Από τη Λέσβο στην Κέρκυρα και από εκεί στη μονοεδρική της Λευκάδας, όπου μίλησε σε κομματική εκδήλωση και υποστήριξε πως η ΝΔ μετά τις επόμενες εκλογές θα είναι και πάλι αυτοδύναμη. Η πορεία των μεγάλων έργων θα παίξει σημαντικό ρόλο κατά την
προεκλογική περίοδο, καθώς θα είναι και η πυξίδα για τις επισκέψεις
που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός στην τελική ευθεία προς τις
κάλπες. Παράλληλα, ο Κώστας Καραμανλής δεν ξεχνά την ιδιαίτερή
του πατρίδα και εκλογική του περιφέρεια, τις Σέρρες, τις οποίες επισκέπτεται κάθε Σαββατοκύριακο.

Το «ευχαριστώ»
του Αρχιεπισκόπου
Η Ιερά Σύνοδος ευχαρίστησε δημοσίως τον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας, καθώς λύνουν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας που αφορά τις οργανικές θέσεις
των κληρικών, που είχαν προκαλέσει και τη σφοδρή σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προτείνει να τεθούν εκτός Δημοσίου περίπου 10.000 κληρικοί. Με τροπολογία που θα καταθέσει η
Νίκη Κεραμέως στο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, θα ορίζει τον τελικό συνολικό
αριθμό των οργανικών θέσεων σε όλες τις μητροπόλεις, ο οποίος θα φτάνει στους
8.311 που είναι αυτήν τη στιγμή οι μισθοδοτούμενοι κληρικοί. Για τον διορισμό νέου
ιερέα θα απαιτείται πλέον να υπάρξει κενή θέση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν
θα γίνεται καμία νέα πρόσληψη.

Στις λαϊκές
συνοικίες η ΝΔ
Την ίδια στιγμή συνεχίζονται με αμείωτο
ρυθμό οι περιοδείες του γραμματέα της ΝΔ
σε περιοχές της Αττικής. Ο Παύλος Μαρινάκης μαζί με τον γραμματέα Οργανωτικού
Στέλιο Κονταδάκη,
τη Μαρία Συρεγγέλα και τον Γιάννη
Λοβέρδο επισκέφθηκε τους Αγίους
Αναργύρους. «Στόχος
των επισκέψεών
μας είναι να ακούσουμε τα προβλήματα των κατοίκων
κάθε περιοχής και
να δούμε από κοντά
την πρόοδο του κυβερνητικού έργου»,
είπε ο γραμματέας
της ΝΔ. Άλλωστε,
όπως λέει ο κ. Μαρινάκης και για την
κουβέντα γύρω από το
ενδεχόμενο πρόωρων
εκλογών, «οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι.
Εμείς δεν περιμένουμε να μπούμε στο τελευταίο τέταρτο για να κάνουμε περιοδείες
και να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Το κάνουμε αυτό καθημερινά».

Ο Πομπέο και τα... χάλια
της αμερικανικής οικονομίας

Ο

Πομπέο είναι μια προσωπικότητα που θα μας απασχολήσει σίγουρα στο μέλλον και είναι πολύ σημαντικό ότι διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με την Ελλάδα
όσο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός από το πρωινό που έλαβε χθες με
τον Μητσοτάκη, μίλησε και στο συνέδριο του Economist.
«Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ευημερίας και αυτήν τη στιγμή την έχουμε χάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist ο τέως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, μιλώντας για ένα παγκόσμιο περιβάλλον εξαιρετικά
υψηλών προκλήσεων τόσο για τη γεωπολιτική σκηνή όσο και για την οικονομία.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας, σημείωσε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει μια εξαιρετική ομάδα στην Αθήνα που προωθεί τη συνεργασία σε
άμυνα, ενέργεια και άλλους τομείς. «Η αμερικανική οικονομία είναι ένα χάλι», είπε
χαρακτηριστικά ως προς τα εσωτερικά των ΗΠΑ, μιλώντας για Αμερικανούς πολίτες
που δεν έχουν να πληρώσουν για το νοίκι και τη βενζίνη. Και εγώ που νόμιζα ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά;

Σκέρτσος και
Άδωνις τίμησαν
τον Τάσο Μπάνο
Την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχτηκε στο υπουργείο
Ανάπτυξης ο Άδωνις Γεωργιάδης,
καθώς είχε σχεδιαστεί εκδήλωση
από το δίδυμο Γεωργιάδη - Σκέρτσου για να γίνει η ονοματοδοσία
κεντρικής αίθουσας του υπουργικού
γραφείου στην οδό Νίκης με το όνομα του Τάσου Μπάνου, του αείμνηστου νομικού και δημόσιου λειτουργού που συμμετείχε σε όλες τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων
με την τρόικα για τα μνημόνια. Συμμετείχαν πολλοί που πέρασαν από
την ηλεκτρική καρέκλα του υπουργείου Οικονομικών, όπως ο Β. Βενιζέλος, ο Φ. Σαχινίδης, ο Γ. Στουρνάρας, καθώς και η πρόεδρος του ΝΣΚ
Ευαγγελία Βελώνη. Όλοι τους είχαν
έναν πολύ καλό λόγο να πουν για τον
Τάσο Μπάνο.

LOCK

Κατά την επίσκεψή του στο
Στρασβούργο ο πρωθυπουργός
είχε συνάντηση με τους ευρωβουλευτές της ΝΔ και τους ζήτησε να είναι πιο ενεργοί πολιτικά αυτό το καλοκαίρι και να
στηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Οι ερωτήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον χρόνο των εκλογών έπεσαν… βροχή. «Δεν είναι στιγμή να το συζητήσουμε τώρα, θα το δούμε
τον Σεπτέμβριο…», ήταν η
απάντηση που πήραν.
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ΘΕΣEIΣ

Ελλάς - Τουρκία - πλειοδοσία;

Δ

τoυ

Θανάση
Διαμαντόπουλου

εν νομίζω πως είναι πολλοί εκ των μετριοπαθών
ή διαλλακτικών στην από εδώ όχθη του Αιγαίου
οι οποίοι αποκλείουν το ενδεχόμενο μια ελληνική κατευναστική, συναινετική, ακόμη και υποχωρητική
πολιτική έναντι της Τουρκίας να επιφέρει το αντίθετο του
επιδιωκομένου αποτέλεσμα: Να αποθρασύνει, δηλαδή,
και να διογκώσει τον μαξιμαλισμό ή/και τον αναθεωρητισμό της αντιπέρα όχθης. Άλλωστε η σημερινή τουρκική πολιτική έχει κάνει τους Έλληνες διαλλακτικούς λιγότερο διαλλακτικούς, τους μετριοπαθείς λιγότερο μετριοπαθείς, τους υποχωρητικούς λιγότερο υποχωρητικούς, τους πάση θυσία και παντί τιμήματι ειρηνόφιλους
πιο απρόθυμους να διακηρύσσουν urbi et orbi, per mare, per terra την ειρηνοφιλία τους. (Υπ’ αυτές τις συνθήκες και με τα σημερινά δεδομένα, επομένως, ίσως δεν
έχει και τόσο νόημα να ανατρέχει κανείς στο πολύ απώτερο παρελθόν και τις τότε φιλικές προς εμάς ενέργειες
της γείτονος. Για παράδειγμα, η εκούσια παραχώρηση
Άρτας και Θεσσαλίας -«εκ της πολιτικής μου ουδείς
επενθοφόρησε», είπε τότε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, που καταγγέλθηκε ως… ολιγαρκής- όταν μάλιστα
είχαν πέσει οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της ΜΒ που
πίεζαν παλαιότερα προς την κατεύθυνση αυτή. Ή ακόμη
η μη διεκδίκηση σοβαρών εδαφικών ωφελημάτων μετά
τον πόλεμο του 1897.)
Αυτός όμως ο πραγματισμός των παρ’ ημίν μετριοπαθών ελάχιστη σχέση έχει με τον «πραγματισμό»
και τη μονοδιάστατη θεώρηση των εμπνεόμενων από
τη λογική και τα επιχειρήματα της λεγόμενης ρεαλιστικής σχολής των Διεθνών Σχέσεων (των οποίων ο
προσανατολισμός στην προληπτική όξυνση μπορεί

άνετα να λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ώστε στη συνέχεια να διακηρύσσουν πως
«δικαιώθηκαν»). Η ρητορεία του τελευταίου διαστήματος κραυγάζει. Ειδικότερα…
Κάποιοι, αναφερόμενοι στη σήμερα ευμενή για μας ακόμη και στρατιωτική, πρωτίστως όμως- διεθνοπολιτική συγκυρία (την οποία, ωστόσο, κάπως διαταράσσει η
πρόσφατη ιταλοτουρκική προσέγγιση), βροντοφωνάζουν πως τώρα είναι η ευκαιρία για το αποφασιστικό ταπεινωτικό πλήγμα σε βάρος των γειτόνων. Εκουσίως
αγνοώντας τι θα σημαίνει μεσομακροπρόθεσμα το να
έχεις δίπλα σου ταπεινωμένο έναν λαό πολλαπλασίως
πολλαπλάσιο, πολύ νεότερο και με άλλη δημογραφική
δυναμική από τον δικό σου.
Κυρίως όμως, 100 ακριβώς χρόνια από το φοβερό
1922, επανέρχεται με ορμή η «περί προδοτών» ρητορεία: Αναπαρήγαγα πρόσφατα μια -εμπεριέχουσα διεθνοπολιτική ενσυναίσθηση- κρίση του συναδέλφου Παναγιώτη Ιωακειμίδη. Το τι είδα να γράφεται -για «αργυρώνητο κονδυλοφόρο», «στην καλύτερη περίπτωση
αποκομμένο από την πραγματικότητα ιδεοληπτικό»,
«χρηματοδοτούμενο από κέντρα με συμφέροντα αντίθετα προς τα ελληνικά», «οπαδό του σχεδίου “Αυνάν”»,
«άνθρωπο που προετοιμάζει τις Πρέσπες του Αιγαίου»δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί στο σύνολό του.
Θα ήθελα, λοιπόν, να καταλήξω με μια ειλικρινή
διερώτηση: Στις 30 Οκτωβρίου 1930 ο Ελευθέριος
Βενιζέλος υπέγραψε ένα ελληνοτουρκικό σύμφωνο
φιλίας, που εμπεριείχε τεράστιες για τη χώρα μας
υποχωρήσεις. Μεταξύ πολλών άλλων, την παραίτηση

από κάθε αξίωση αποζημίωσης των εγκαταλειφθεισών προσφυγικών περιουσιών, οι οποίες νομικά εξισώθηκαν -με αμοιβαία απόσβεση των αξιώσεωνπρος τις πολύ μικρότερες των εκδιωχθέντων ή αποχωρησάντων εκ της ελληνικής επικράτειας μουσουλμάνων. Ενώ η χώρα μας πλήρωσε και αποζημιώσεις
για απολεσθείσες περιουσίες άλλων μουσουλμάνων
της χώρας μας. Όσοι λοιπόν επαναφέρουν σήμερα
την «εθνοπροδοτική ρητορεία» θα θεωρούσαν άραγε
«αργυρώνητο», «ιδεοληπτικά πασιφιστή», «χρηματοδοτούμενο από κέντρα με συμφέροντα αντίθετα προς
τα ελληνικά» (σημειωτέον πως η ελληνοτουρκική
προσέγγιση προωθήθηκε με ένταση από τον Μπενίτο
Μουσολίνι) τον μεγάλο Κρητικό πολιτικό;
Απλώς προς διαμόρφωση των κριτηρίων και γνώση
όλων των δεδομένων που θα διαμορφώσουν την απάντηση του καθενός στη διερώτηση αυτή, θα θυμίσω το
εξής: στην 25ετία που κυριάρχησε το κλίμα της ελληνοτουρκικής φιλίας, πριν τη διαταράξει το Κυπριακό, η πολιτική ηγεσία της τουρκικής διπλωματίας ερμήνευσε τη
συνθήκη του Μοντρέ -μόλις 14 χρόνια μετά τη λήξη του
πολέμου στη Μικρά Ασία- κατά τον πιο ευνοϊκό για τα
συμφέροντά μας τρόπο. (Δήλωση Τούρκου ΥΠΕΞ Αρράς
για τον επανεξοπλισμό Λήμνου και Σαμοθράκης.) Και
δεν πρόβαλε, στον όποιο βαθμό θα μπορούσε, αντιρρήσεις στην ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα το
1947. Αυτά απλώς ως κατάθεση προβληματισμού μήπως δεν είναι μία μόνο η λογική και η προσέγγιση διά
της οποίας μπορεί να επιδιωχθεί η μακροπρόθεσμη
υπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.

Υπεύθυνη και σοβαρή εξωτερική πολιτική

Ε

ίναι δεδομένο πλέον ότι μετά τη διαρκώς αυξανόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίση. Απειλές, αναθεωρητισμός και αμφισβήτηση της
κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σχεδόν καθημερινά η χώρα μας αντιμετωπίζει την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής, τις υπερπτήσεις
εντός του εναέριου χώρου της χώρας ακόμη και πάνω από κατοικημένες περιοχές. Σήμερα η κατάσταση είναι δυσκολότερη από το 2020, όταν η παρουσία
του ερευνητικού «Oruc Reis» στην Ανατολική Μεσόγειο είχε προκαλέσει μια ιδιαίτερη συγκέντρωση
ναυτικών πολεμικών δυνάμεων στον χώρο.
Οι απειλές του Τούρκου προέδρου και των αξιωματούχων του μόνο ρητορικές δεν είναι. Η Ελλάδα
απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με ψυχραιμία και
αυτοπεποίθηση που εδράζονται στον σεβασμό των
κανόνων Διεθνούς Δικαίου με την απαρέγκλιτη και
πιστή εφαρμογή τους. Χτίζει συμμαχίες, ενώ παράλληλα ενισχύει διαρκώς την αποτρεπτική ικανότητα
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στην ευρύτερη
περιοχή μας, εδώ και τέσσερις μήνες, δοκιμάζονται
η ειρήνη και η σταθερότητα. Ασφαλώς το τελευταίο
που θα περίμενε κανείς είναι η εμπλοκή της χώρας

σε μια παρόμοια κατάσταση. Η κυβέρνηση και ο
πρωθυπουργός έχουν ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο ότι
κορόνες αναθεωρητισμού εδραζόμενες σε φαντασιώσεις του παρελθόντος και προς χάριν εσωτερικής
κατανάλωσης της γείτονος χώρας δεν θα γίνουν ανεκτές. Η Ελλάδα ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια
και ταυτόχρονα διατηρεί στρατηγική σχέση με τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς έχει κάθε δικαίωμα
και υποχρέωση να αξιοποιεί τις συμμαχίες προς
όφελος της υπεράσπισης των δικών της εθνικών
συμφερόντων.
Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να είναι πεδίο
κομματικής αντιπαράθεσης, ούτε ασφαλώς να χαρακτηρίζεται από συναισθηματισμούς. Την καθορίζουν
τα συμφέροντα των κρατών, τα οποία κατ’ επέκταση
καθορίζουν τις συμμαχίες. Είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι οι απειλές κατά της εθνικής κυριαρχίας
και των εδαφών της Ελλάδας είναι μέρος μιας προσπάθειας εκμετάλλευσης της ρευστής γεωπολιτικής
κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός έχουν δείξει
ότι στη σύγχρονη εποχή οδηγούν στη διεθνή απομόνωση. Όπως συνέβη και με τη Ρωσία. Όλα τα δημοκρατικά κράτη του κόσμου, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ,

βρίσκονται σταθερά απέναντι στον ρωσικό αναθεωρητισμό, παρά τις προκαλούμενες συνέπειες στον
τομέα της ενέργειας και της οικονομίας. Οι τακτικές
της Ρωσίας δεν απέχουν πολύ από τη συμπεριφορά
της Τουρκίας. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται και
μάλιστα με καινοφανή τρόπο η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε η Τουρκία επιζητά
με κάθε μέσο την αναθέρμανση των σχέσεών της με
τις ΗΠΑ μέσω της συμμετοχής της στα εξοπλιστικά
προγράμματα από τα οποία έχει αποπεμφθεί. Αυτό
καταδεικνύει η όχι και τόσο δύσκολη κάμψη του βέτο που είχε θέσει στην ένταξη της Σουηδίας και της
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στη Μαδρίτη.
Σε αυτή την πραγματικότητα η Ελλάδα αναβαθμίζεται διαρκώς. Θωρακίζεται τόσο σε επιχειρησιακό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο συμμαχιών και διπλωματίας. Οι ενέργειες του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη έχουν καταφέρει να διεθνοποιήσουν το
πρόβλημα της συνεχούς προκλητικότητας από την
πλευρά της Τουρκίας, να πείσουν συμμάχους και
εταίρους για το δίκαιο των θέσεων της χώρας μας θέτοντας την Ελλάδα ξανά στο προσκήνιο ως πυλώνα
ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

του

Χριστόφορου
Μπουτσικάκη
Βουλευτής
Α’ Πειραιώς και
Νήσων της ΝΔ
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AMYNA

Επίσκεψη-πρόκληση στα Κατεχόμενα στη «μαύρη» επέτειο
Τα αυστηρά μηνύματα που εκπέμπουν Αθήνα και
Ουάσιγκτον δεν φτάνουν στην Άγκυρα, η οποία συντηρεί την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να μεταβεί στα
Κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου για τη «μαύρη» επέτειο της
εισβολής και μαζί με το ανδρείκελό του, τον Τουρκοκύ-

πριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ετοιμάζει ένα νέο προκλητικό
σόου με εθνικιστικές κορόνες και επιθετική ρητορική
σε βάρος της Λευκωσίας. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι
αναφορές στον τουρκικό Τύπο που μιλούν για σχέδιο
«προσάρτησης» του ψευδοκράτους και μάλιστα κατά
την προεκλογική περίοδο στην Τουρκία. Σύμφωνα μά-

λιστα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί», το καθεστώς των Κατεχομένων φέρεται να έχει
υπογράψει πρωτόκολλο με την Άγκυρα, που για πρώτη
φορά προβλέπει την εγκατάσταση 200 Τούρκων αστυνομικών στο ψευδοκράτος, ανοίγοντας τον δρόμο για
μεγαλύτερες παρεμβάσεις της Άγκυρας.

Τροπολογία-μπλόκο για την
πώληση F-16 στην Τουρκία

Γ

ια τη «μητέρα των μαχών» ετοιμάζονται οι εκπρόσωποι του ελληνοαμερικανικού λόμπι που
συνεχίζουν τη δυναμική εκστρατεία στην Ουάσιγκτον με σκοπό να ακυρώσουν την πώληση F-16 στην Τουρκία.
Η διακομματική τροπολογία, που κατατέθηκε στο Κογκρέσο και μέχρι το τέλος
του χρόνου αναμένεται να ενταχθεί στον
αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων
Πολιτειών, είναι ο πρώτος σταθμός ενός
δρόμου που αναμένεται ιδιαίτερα μακρύς
και επίπονος. Αποτελεί όμως και μια σπουδαία «νίκη» της Ομογένειας, καθώς θέτει
πολύ αυστηρούς όρους, τους οποίους υποχρεούται να τηρήσει απαρέγκλιτα η Άγκυρα, αν θέλει να δει νέα αεροσκάφη να
προσγειώνονται στα αεροδρόμιά της. Ο πιο
σημαντικός και με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον είναι η υποχρέωση να απέχει από
παραβιάσεις και υπερπτήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο. Το Κογκρέσο μάλιστα ζητά την
πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας για τουλάχιστον έξι μήνες, προτού συζητήσει για
την πιθανή αποδέσμευση αεροσκαφών και
κιτ αναβάθμισης. Αν μάλιστα η Άγκυρα
αποδεχτεί τους όρους της διακομματικής
τροπολογίας, θα είναι η πρώτη φορά από το
1974 που σταματάει τις παραβιάσεις, ενώ
θα σημάνει και την ταυτόχρονη αναγνώριση του εναέριου χώρου της Ελλάδας στα 10
ναυτικά μίλια, γεγονός που αποτελεί «κόκκινο πανί» για την Άγκυρα.

Ιστορικό
Τον Οκτώβριο του 2021 η Τουρκία υπέβαλε αίτημα στο αμερικανικό Πεντάγωνο
για την αγορά 40 νέων F-16 Block 70/72 και
την αναβάθμιση ακόμη 80 σε Viper. Η Άγκυρα οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή μετά
την αποπομπή της από το πρόγραμμα των
F-35 και καθώς το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών στην εξαγωγή αμυντικών

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

συστημάτων απειλούσε να αφήσει τον στόλο της τουρκικής Αεροπορίας καθηλωμένο
και χωρίς ανταλλακτικά. Με την εκβιαστική
του στάση στο ζήτημα της ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατάφερε να αποσπάσει την «έγκριση» του Τζο Μπάιντεν, με το
θέμα να παραπέμπεται εκ νέου στο Κογκρέσο. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι
στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο
Μπάιντεν οι γερουσιαστές υπογραμμίζουν

τον κίνδυνο η Άγκυρα να χρησιμοποιήσει
τα αμερικανικά οπλικά συστήματα για τέλεση «εγκλημάτων πολέμου» αλλά και για
επιθετικές ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.

Τα επόμενα βήματα
Η πίεση του ελληνοαμερικανικού παράγοντα αναμένεται να αυξηθεί όσο πλησιάζει η ώρα της κατάθεσης του αμυντικού
προϋπολογισμού στις ΗΠΑ, ενώ αξίζει να
σημειωθεί ότι η εκστρατεία «No Jets for
Turkey» υποστηρίζεται τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Προκειμένου
μάλιστα να υπάρχει συντονισμός με την
ελληνική πλευρά, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,

στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, θα έχει
την ερχόμενη εβδομάδα επαφές με την
Ομογένεια και τους Ελληνοαμερικανούς
γερουσιαστές που υποστηρίζουν την ακύρωση της πώλησης μαχητικών στην Τουρκία, ενώ θα συναντηθεί και με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι γερουσιαστές υπογραμμίζουν
τον κίνδυνο η Άγκυρα
να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικά
οπλικά συστήματα για τέλεση
«εγκλημάτων πολέμου»
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Στροφή
Ερντογάν
στη νατοϊκή
αγορά

Σ

τροφή στην ευρωπαϊκή αγορά
εξοπλισμών φαίνεται ότι επιχειρεί
η Άγκυρα, με τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, μετά τη συνάντησή του
με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι,
να αποκαλύπτει το τουρκικό ενδιαφέρον
για το αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T. Η
αναφορά του Τούρκου προέδρου κινητοποίησε άμεσα τα ελληνικά ανακλαστικά,
καθώς μια τέτοια αγορά θα ήταν προάγγελος σημαντικών διπλωματικών και γεωπολιτικών εξελίξεων.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Σε πρώτη ανάγνωση, διαφαίνεται η πρόθεση της Τουρκίας να στραφεί σε νατοϊκής
προέλευσης σύστημα αεράμυνας, εγκαταλείποντας ίσως την εμμονή της με τους ρωσικούς S-400. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά
που ακούγεται αυτό το ενδεχόμενο από
επίσημα χείλη, με τον Ερντογάν να αφήνει
ανοιχτό παράθυρο «επιστροφής» στο δυτικό «στρατόπεδο». «Συζητήσαμε αυτό το
θέμα λεπτομερώς με τον κ. Μακρόν στη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε επίσης το
θέμα στη διμερή μας συνάντηση με τον κ.
Ντράγκι. Θέλουμε να υπογράψουμε, καθώς αυτό θα είναι μεγάλης σημασίας για τα
αμυντικά μας συστήματα», είπε ο Ερντογάν
στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη

συνάντησή του με τον Ιταλό πρωθυπουργό.
Οι πληροφορίες αυτές προκάλεσαν το
έντονο ενδιαφέρον της Αθήνας, που εκτιμά
ότι πρόκειται για μια ακόμη επικοινωνιακή
ντρίμπλα του Τούρκου προέδρου. Άλλωστε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναζητά εδώ
και καιρό «αντίδοτο» στην εντυπωσιακή
ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός για το οποίο δέχεται σφοδρά
πυρά από την τουρκική αντιπολίτευση. Η
πρόθεση της Τουρκίας να αποκτήσει αντιαεροπορικά συστήματα δεν είναι καινούργια, ούτε προκαλεί εντύπωση στο ελληνικό
Επιτελείο. Προτού ακόμη προμηθευτεί
τους S-400, η Άγκυρα είχε ζητήσει τους
αμερικανικούς Patriot, ενώ το θέμα είχε
τεθεί και σε παλαιότερη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Εμανουέλ Μακρόν.
Ήδη από το 2017 η Άγκυρα προσπαθούσε
να αποσπάσει τη θετική έγκριση της Ρώμης
και του Παρισιού για την ανάπτυξη ενός
συστήματος που θα στηρίζεται στο SAMP-T,

με το αίτημα να «παγώνει» μετά την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία.

Το SAMP-T
Το συγκεκριμένο αντιαεροπορικό σύστημα αποτελεί προϊόν της γαλλοϊταλικής
κοινοπραξίας MBDA. Μπορεί να εξοπλιστεί μάλιστα με πυραύλους Aster 30, όμοιους με εκείνους που θα φέρουν οι νέες
φρεγάτες FDI Belharra του Πολεμικού
Ναυτικού. Καλά ενημερωμένες πηγές βέβαια τονίζουν ότι το Παρίσι δεν προτίθεται
να αποδεσμεύσει τους συγκεκριμένους
πυραύλους στην Τουρκία βάσει των προβλέψεων της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν προχωρήσουν οι συζητήσεις με τη Ρώμη και το Παρίσι, η Άγκυρα
ενδεχομένως να αποκτήσει πρόσβαση
στον εκτοξευτήρα, αλλά όχι στα πυρομαχικά. Δεν αποκλείεται βέβαια η τουρκική
αμυντική βιομηχανία να επιχειρήσει να

Συναγερμός και για το τουρκικό γεωτρύπανο
Αρχές Αυγούστου «βγαίνει» το τουρκικό γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν»,
όπως προανήγγειλε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, ο οποίος μίλησε για έρευνες στα «τουρκικά χωρικά ύδατα». Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μερσίνα στα
νότια της Τουρκίας, όπου είναι ελλιμενισμένο το σκάφος, ο Φατίχ Ντονμέζ είπε
ότι το πλοίο, «ένα από τα πέντε πλοία έβδομης γενιάς στον κόσμο, διαθέτει την
πιο πρόσφατη τεχνολογία και θα ενταχθεί σε έναν στόλο άλλων τριών για υδρογονάνθρακες». «Η χώρα έχει αναλάβει δραστηριότητες γεώτρησης στα ύδατά
της τα τελευταία τέσσερα χρόνια», σημείωσε.

αναπτύξει δικά της αντιαεροπορικά βλήματα για το SAMP-T, όμως τα έως τώρα
δείγματα γραφής δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την αποτελεσματικότητά τους.

Καμία ανησυχία
Από το ελληνικό Επιτελείο πάντως διαμηνύεται πως δεν υπάρχει κανένας λόγος
ανησυχίας, καθώς ακόμη και αν η Άγκυρα αποκτήσει το ευρωπαϊκής κατασκευής
αντιαεροπορικό σύστημα, οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να «απαντήσουν», αν αυτό
απαιτηθεί. Άλλωστε, η προσθήκη των
AGM-88 AARGM στο ελληνικό οπλοστάσιο
δίνει το πάνω χέρι στην Πολεμική Αεροπορία, που μπορεί πλέον να εξουδετερώσει
οποιοδήποτε αντιαεροπορικό σύστημα από
απόσταση ασφαλείας. Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα της ευρύτερης περιοχής που θα αποκτήσει τους «φονικούς» Aster 30 ως φόρτο
στις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra
που θα κυριαρχούν τα επόμενα χρόνια στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Για πρώτη φορά ο Τούρκος
πρόεδρος δείχνει να
εγκαταλείπει την εμμονή
με τους ρωσικούς S-400
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Στα πρόθυρα κατάρρευσης είναι η συντηρητική κυβέρνηση Τζόνσον στη Βρετανία μετά τις ομαδικές παραιτήσεις υπουργών, ενώ πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν
ότι «αν φύγει ο Μπόρις, φεύγει και το Brexit». Το είπε
ξεκάθαρα χθες ο Μάικλ Χέζελτιν, πρώην αναπληρωτής
πρωθυπουργός της Θάτσερ, τονίζοντας ότι «η αλλαγή
ηγεσίας θα σημάνει επιστροφή στην ευρωπαϊκή πορεία»
της Βρετανίας.
Την ώρα που η στερλίνα βρίσκεται σε χαμηλό διετίας
έναντι του δολαρίου λόγω της κυβερνητικής κρίσης, ο
πολύπειρος Χέζελτιν είπε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πόσο μεγάλο σφάλμα ήταν το Brexit, με τις επαναληπτικές εκλογές και τις έρευνες να επιβεβαιώνουν σα-

No Boris, no brexit
φή απομάκρυνση του κόσμου από τους Τόρις.
Ηγούμενος μιας λαϊκίστικης εκστρατείας, ο Τζόνσον
ήταν φανατικός υπέρμαχος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016.
Συνολικά 27 υπουργοί, υφυπουργοί και γραμματείς παραιτήθηκαν μέσα σε 24 ώρες από την κυβέρνηση, που
βρίσκεται στο «χείλος του γκρεμού», όπως γράφει ο βρετανικός Τύπος. Ανάμεσά τους ήταν οι «δελφίνοι» υπουργοί Οικονομικών και Υγείας, που θεωρούνται υποψήφιοι
για την ηγεσία του κόμματος. Ο 58χρονος Τζόνσον δήλω-

ΚΟΣΜΟΣ
σε και πάλι ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.
Αφορμή των παραιτήσεων ήταν το «ροζ σκάνδαλο»
με πρωταγωνιστή τον Κρις Πίντσερ, στέλεχος των Τόρις, που διόρισε σε υψηλή θέση ο Τζόνσον, ενώ γνώριζε ότι ο Πίντσερ βρισκόταν υπό έρευνα για σεξουαλική
παρενόχληση, επειδή μεθυσμένος επιχείρησε να θωπεύσει δύο άνδρες.
Ενώ οι Εργατικοί της αντιπολίτευσης ζητούν πρόωρες εκλογές και βουλευτές του ετοιμάζονται να καταθέσουν νέα πρόταση μομφής, ο Τζόνσον είπε χθες
στη Βουλή ότι είναι μια «μεγάλη ημέρα», γιατί εφαρμόζει «τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση της τελευταίας δεκαετίας».

Φύγετε από
τo Σλοβιάνσκ
αμέσως!

Δ

ραματική έκκληση στους
αμάχους να αναζητήσουν
αμέσως καταφύγια απηύθυναν χθες οι αρχές του Σλοβιάνσκ, της στρατηγικής πόλης στην
ανατολική Ουκρανία, η οποία βομβαρδίζεται ανελέητα από τους Ρώσους.
Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της μαρτυρικής Μαριούπολης ζουν την απόλυτη
εξαθλίωση, λαμβάνοντας μόλις πέντε
λίτρα πόσιμου νερού την εβδομάδα.
Οι στρατός του Πούτιν βρίσκεται σε
απόσταση 16 χιλιομέτρων από το Σλοβιάνσκ, τον επόμενο στρατηγικό στόχο
της Ρωσίας. «Ο εχθρός μας βομβαρδίζει χαοτικά, οι επιθέσεις στοχεύουν
στην καταστροφή του άμαχου πληθυσμού. Η κύρια εντολή είναι να εκκενώσετε», είπε ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ.
Απόγνωση κυριαρχεί στη Μαριούπολη, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν
τεράστιες ελλείψεις πόσιμου νερού,
τροφίμων και φαρμάκων. Για να επιβιώσει ο κόσμος αντλεί νερό από λακκούβες και φρεάτια αποχέτευσης.
Όμως το νερό αυτό είναι επικίνδυνο,
επειδή σε όλη την πόλη είναι διάσπαρτοι οι πρόχειροι τάφοι και παντού
υπάρχουν σκουπίδια, που διαβρώνουν
το έδαφος και το νερό, αυξάνοντας τις
πιθανότητες για λοιμώξεις από μολυσματικές ασθένειες.
«Οι άμαχοι της κατεχόμενης Μαρι-

ούπολης πεθαίνουν από την έλλειψη
φαρμάκων για καρκινοπαθείς, διαβητικούς, πάσχοντες από φυματίωση και
από άλλες ασθένειες», ανακοίνωσαν οι
ουκρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Κίεβο, στην πόλη «υπάρχουν επίσης προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και την
παροχή φυσικού αερίου.
Εκτιμάται ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχουν σκοτωθεί περίπου 22.000 κάτοικοι της Μαριούπολης,
ενώ 50.000 έχουν εκτοπισθεί στη Ρωσία και στα κατεχόμενα εδάφη της περιοχής του Ντονέτσκ.
Το Κίεβο δήλωσε ότι η ανοικοδόμηση της Μαριούπολης, η οποία ισοπεδώθηκε από τους Ρώσους προτού την
καταλάβουν, θα κοστίσει περισσότερα
από 14 δισεκατομμύρια δολάρια και θα
διαρκέσει 7-10 χρόνια.

Φιλορώσοι αυτονομιστές κατέλαβαν
δύο πλοία υπό ξένη σημαία στο λιμάνι

Στροφή Πούτιν στον «πολεμικό καπιταλισμό»
Τον σκληρό «πολεμικό κομμουνισμό» του Λένιν εν μέσω εμφυλίου (1918-21) θυμίζει η στροφή του Πούτιν σε «πολεμικό καπιταλισμό», καθώς επιβάλλει έκτακτα μέτρα
σε επιχειρήσεις και εργαζομένους για τις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία.
Η ρωσική βουλή (Δούμα) ψήφισε ομόφωνα νομοσχέδια που προβλέπουν ότι το
κράτος μπορεί να υποχρεώνει εταιρείες να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στον
στρατό, ενώ η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει νυχτερινή εργασία, παράταση ωραρίου, αναστολή αδειών και άλλα μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες της πολεμικής προσπάθειας. Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς, ο πόλεμος και οι
δυτικές κυρώσεις στοιχίζουν στον Πούτιν τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια την ημέρα.

της πόλης, στη θάλασσα του Αζόφ, δηλώνοντας ότι αποτελούν «κρατική ιδιοκτησία». Είναι οι πρώτες τέτοιες ενέργειες σε βάρος της εμπορικής ναυτιλίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το Κρεμλίνο διέψευσε χθες ότι η
Τουρκία δέσμευσε ρωσικό πλοίο με
κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά.

Δραματική έκκληση σε όλους
τους αμάχους από τις Aρχές
της μαρτυρικής πόλης
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

Ψυχίατρος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος ΚΕΘΕΑ

Σ

τη ρότα του στεγνού θεραπευτικού μοντέλου με συντεταγμένες
τη διαφάνεια, τη σύμπνοια και
την αλληλεγγύη σαλπάρει το
«πλοίο» του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), όπως δήλωσε ο Χρίστος Λιάπης, ψυχίατρος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και
πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ σε συνέντευξή του
στην «Political». Με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
έκρινε πως ο διορισμός των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ από
τον υπουργό Υγείας είναι σύμφωνος τόσο με τη συνταγματική υποχρέωση του
κράτους να μεριμνά για την υγεία των
πολιτών όσο και με την αρχή της αυτοδιαχείρισης του ΚΕΘΕΑ, ο κ. Λιάπης
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για αυτή την απόφαση.
στη
Ραφαέλα Παπαγεωργίου

marrafaelapapag@gmail.com

Π ώς λειτουργούσε το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων τα τελευταία χρόνια; Άλλαξε κάτι με την αλλαγή του τρόπου ορισμού του Διοικητικού του Συμβ ουλίου με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου του 2019,
για την οποία απεφάνθη προσφάτως
θετικά το ΣτΕ;
Ο οργανισμός είχε τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες στο πλαίσιο ενός
αυτοδιοίκητου τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν
έκανε έργο ή ότι το έργο αυτό ξαφνικά
διακυβεύτηκε ή μηδενίστηκε επειδή
ήρθε ένα διορισμένο από τη νομίμως
εκλεγμένη κυβέρνηση Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει πλέον και τη θεσμική κατοχύρωση από το ΣτΕ, αλλά θα
πρέπει να τονίσουμε και πως καθ’ όλη

τη διάρκεια της θητείας του δεν κατήργησε κανένα θεραπευτικό πρόγραμμα,
δεν έκλεισε καμία δομή -όπως διατείνονταν οι κομματικές και μη «Κασσάνδρες»- και με τις αποφάσεις και τον
σχεδιασμό του κανένας δεν έχασε τη
δουλειά του.
Τουναντίον, ο οργανισμός ενισχύθηκε
με 46 καινούργιες θέσεις εργασίας για
πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια μόνιμου προσωπικού αορίστου χρόνου, ενώ
35 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναπτύσσονται σε ολόκληρη τη χώρα, διευρύνοντας
το δίκτυο των παρεχόμενων υπηρεσιών
στους πολίτες, με τα 30 από αυτά να έχουν
ήδη ολοκληρωθεί. Δίνουμε λοιπόν όλοι
μαζί τις απαντήσεις μας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο των εξαρτήσεων αλλά
και σε υπάρχουσες μορφές εξαρτήσεων
που φουντώνουν μέσα στην πανδημία
(αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια).
Προσπαθώντας λοιπόν να φτιάξουμε
έναν σύγχρονο και αποτελεσματικότερο
οργανισμό, δεν συγχωνεύσαμε καμία
κοινότητα και καμία θεραπευτική δομή.
Φέτος παρουσιάσαμε για πρώτη φορά
τα αποτελέσματα έρευνας αποτελεσματικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε
με τη συνεργασία του Texas Christian
University, καλύπτοντας το διάστημα
Φεβρουάριος - Ιούνιος 2021, καθώς και
τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και αποτυπώνουν
με αδιαμφισβήτητο τρόπο την αποτελεσματικότητα του στεγνού θεραπευτικού
μοντέλου του ΚΕΘΕΑ, στο πεδίο της
χρήσης ουσιών, όπου το 55,3% διέκοψε
και απείχε της χρήσεως κάθε παράνομης ουσίας, για όλο το διάστημα αναφοράς, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής στη θεραπευτική διαδικασία. Για
όσους μάλιστα συμπληρώσουν την
απαιτούμενη διάρκεια θεραπευτικής
παρακολούθησης, παραμένοντας σε
αυτήν περισσότερο από 9 μήνες, το ποσοστό αποχής εκτοξεύεται κυριολεκτικά σε ποσοστό 77%.

«Η προεδρία του ΚΕΘΕΑ είναι
αποστολή χωρίς κομματικό χρώμα»
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Πώς επηρέασε η Covid-19 το τοπίο των
εξαρτήσεων;
Η πανδημία, το lockdown που επανειλημμένως εφαρμόστηκε και η αβεβαιότητα που έφερε σε οικονομικό, κοινωνικό,
βιολογικό και διαπροσωπικό επίπεδο φαίνεται πως εκτίναξαν τα προβλήματα των
εξαρτήσεων. Σε αυτό ήρθε να προστεθεί
και η τρέχουσα ενεργειακή, εφοδιαστική
και πληθωριστική κρίση που ενέσκηψε
στην προέκταση του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, το ΚΕΘΕΑ ανταποκρίθηκε στον ρόλο του δημιουργώντας χιλιάδες
θέσεις απεξάρτησης τόσο για το 2020 όσο
και για το 2021 και για το 2022, για τις χρονιές -δηλαδή- της πανδημίας.
Πώς ανταποκριθήκατε ως ΚΕΘΕΑ σε αυτήν τη ζοφερή εικόνα;
Όσον αφορά τις δράσεις του οργανισμού
μέσα στο 2020, το ΚΕΘΕΑ προσέφερε
7.289 θέσεις υποστήριξης και θεραπείας
για άτομα με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης από ναρκωτικά, μέσα από τα προγράμματά του στην κοινωνία, στο σύστημα
απονομής ποινικής δικαιοσύνης και για
εξαρτημένα άτομα που διαβιούν στον δρόμο. Επίσης, 4.570 θέσεις θεραπείας προσφέρθηκαν σε μέλη οικογενειών, γονείς,
συζύγους, αδέρφια, παιδιά και άλλους ανθρώπους με πρόβλημα χρήσης.
Οι αντίστοιχοι αριθμητικοί δείκτες για το
2021 αποτυπώνουν ότι ο οργανισμός προσέφερε 13.370 θέσεις θεραπείας σε όλο το
φάσμα των εξαρτήσεων, με τις οποίες
ασχολείται και οι οποίες αφορούν τις παράνομες ουσίες, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το Διαδίκτυο. To 85% αυτών των
θέσεων, δηλαδή 11.480 θέσεις υποστήριξης και θεραπείας, αφορά συνανθρώπους
μας με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης
από ναρκωτικά και τις οικογένειές τους.
Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται σε
διαφορετικά πλαίσια για να καλύψουν τις
ανάγκες διαφορετικών ομάδων. Για παράδειγμα, η εξάρτηση από το αλκοόλ ήταν
μια μορφή εξάρτησης που διογκώθηκε
μέσα στην καραντίνα. Συγκεκριμένα, μέσα
στο 2020 το ΚΕΘΕΑ υποστήριξε ακόμη
1.957 άτομα για την εξάρτηση από το αλκοόλ, την προβληματική ενασχόληση με τα
τυχερά παιχνίδια και την προβληματική
χρήση του Διαδικτύου/gaming. Αυτού του
είδους οι εξαρτήσεις φαίνεται να απασχολούν όλο και περισσότερο τα τελευταία
χρόνια την ελληνική κοινωνία.
Προτού αναλάβετε την προεδρία του
ΚΕΘΕΑ, είχατε εκδηλώσει την επιθυμία σας να κατέλθετε στον πολιτικό
σ τί β ο, δι εκδι κών τα ς μ ια θ έσ η σ τ η
Βουλή μέσω του ψηφοδελτίου της ιδιαίτερης πατρίδας σας στον Νομό Τρι-

του ΚΕΘΕΑ αμισθί και αφιλοκερδώς από
την πρώτη ημέρα που ανέλαβα.
Είναι μια αποστολή που άσκησα και θα
συνεχίσω να ασκώ χωρίς κομματικό χρώμα, γιατί μπροστά στη μάστιγα των εξαρτήσεων δεν πρέπει να είμαστε ούτε μπλε ούτε κόκκινοι ούτε πράσινοι ούτε κάποιας
άλλης πολιτικής απόχρωσης.

«

«Ο οργανισμός προσέφερε 13.370
θέσεις θεραπείας σε όλο το φάσμα των
εξαρτήσεων με τις οποίες ασχολείται
και οι οποίες αφορούν παράνομες
ουσίες, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια,
Διαδίκτυο»

κάλων. Πώς βλέπετε να διαμορφώνετα ι ο ε κλ ογ ικός ορ ίζοντ ας τόσ ο σε
επίπεδο χώρας όσο και στο επίπεδο
των προσωπικών σας στοχεύσεων;
Δεν μπορώ να σας πω πώς διαμορφώνεται ή πώς θα διαμορφωθεί τελικά το πολιτικό τοπίο στη χώρα και στις κατά τόπους
περιφέρειές της, σε συνάρτηση με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Μπορώ
όμως να μιλήσω, μέσα από τον θεσμικό
μου ρόλο, για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί. Ακριβώς λόγω αυτών των πρωτόγνωρα πιεστικών καταστάσεων που δημιουργούν η πανδημία αλλά και η πολεμική σύγκρουση που μαίνεται στην Ουκρανία, δοκιμάζοντας τις ενεργειακές, τις τιμαριθμικές
και τις ευρύτερες αντοχές της παγκόσμιας
οικονομίας και κοινωνίας, απαιτούνται
από όλους μας υπευθυνότητα, σύνεση και
αλληλεγγύη.
Για το πεδίο, δε, της καταπολέμησης των
εξαρτήσεων, στο οποίο η κυβέρνηση της
χώρας μού εμπιστεύτηκε τη διοίκηση του
Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
τον Νοέμβριο του 2019, αλληλεγγύη σημαίνει πως οφείλουμε να προτάσσουμε το
συμφέρον των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη έναντι των προσωπικών
μας στόχων και επιδιώξεων. Η πανδημία
και η πολεμική κρίση στην Ουκρανία πολ-

λαπλασίασαν τον αρνητικό αντίκτυπο των
εξαρτήσεων και στην ελληνική κοινωνία.
Στη δύσκολη λοιπόν αυτή φάση έκρινα
πως προείχε η ολοκλήρωση του έργου που
μου ανατέθηκε. Από το 2015 και εντεύθεν,
οπότε και τοποθετείται η αφετηρία της δημόσιας, πολιτικής παρουσίας μου στον Νομό Τρικάλων, όπου επιχείρησα να καταθέσω στους συμπολίτες μου το δικό μου στίγμα προσφοράς, αποφάσισα να προσφέρω
τις υπηρεσίες μου εκτός από την πρωτεύουσα και στην ιδιαίτερή μου πατρίδα.
Οπότε νιώθω πως δεν χρειάζεται να
εξηγήσω περαιτέρω τους ανθρώπινους
και τους θεσμικούς λόγους που δεν μου
επέτρεψαν να αφήσω στη μέση τη σημαντική κοινωνική αποστολή που μου εμπιστεύτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διορισμό μου στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΚΕΘΕΑ και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.
Ήταν μια απόφαση την οποία είμαι βέβαιος πως όλοι, ιδιαίτερα οι συμπατριώτες μου
στον Νομό Τρικάλων και στην «ιερή γη» των
Μετεώρων, κατανοούν, τόσο στους προφανείς της λόγους όσο και στα βαθύτερα κίνητρά της, τα οποία κάθε άλλο παρά ωφελιμιστικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν,
καθώς ασκώ τα καθήκοντα του προέδρου

Πιστεύετε ότι η συνεργασία σας με το
υπουργείο Υγείας και γενικότερα με τα
υπουργεία είναι επαρκής για την ομαλή
επανένταξη των ατόμων μελλοντικά;
Μπορεί να υπάρξει κάποια περαιτέρω
δραστηριοποίηση;
Ας μιλήσουμε με απτά παραδείγματα.
Πρόσφατη απόδειξη -ως προς αυτά που
θέτει το ερώτημά σας- για την αποτελεσματικότητα και την ευαισθησία του
υπουργού Θ. Πλεύρη και της αρμόδιας
υφυπουργού Ζ. Ράπτη αποτελεί η
ρύθμιση του ζητήματος που είχε ανακύψει
με τη μισθοδοσία του θεραπευτικού προσωπικού του ΚΕΘΕΑ που υπηρετεί στη
Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής του 1114, με τροπολογία που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή.
Την ίδια στιγμή υπογράψαμε μνημόνιο
συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και υπογράφουμε αντίστοιχο μνημόνιο με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θεσμοθετώντας την υλοποίηση δράσεων που
αφορούν τις διπλά ευαίσθητες ομάδες
εξαρτημένων συνανθρώπων μας. Μέσα
στον Ιούλιο θα έχουμε τα εγκαίνια της
επέκτασης της ξεχωριστής θεραπευτικής
κοινότητας, 24ωρης λειτουργίας, η οποία
προσφέρει υπηρεσίες στεγνής απεξάρτησης και μελλοντικής κοινωνικής επανένταξης στους κρατούμενους των φυλακών
Κορυδαλλού, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι μαζί με τις ποινικές τους περιπέτειες και με το φάσμα της χρήσης ουσιών.
Αντίστοιχη, ξεχωριστή, θεραπευτική
κοινότητα αναμένεται να λειτουργήσει και
στις Γυναικείες Φυλακές του Ελαιώνα τον
προσεχή Σεπτέμβριο, αναδεικνύοντας τη
σημασία που αποδίδουμε στη θέση της γυναίκας. Ενδεικτικό της σημασίας των βημάτων αυτών είναι πως έχουμε προσκαλέσει και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Σακελλαροπούλου, για να υπογραμμίσει τη συλλογική προσπάθεια που συντελείται σε όλα αυτά τα επίπεδα για τους
εξαρτημένους συνανθρώπους μας.
Τα παραπάνω μόνον υψηλό βαθμό συντονισμού των συναρμόδιων υπουργείων
φανερώνουν, απαιτώντας και κινητοποιώντας τη συνεργασία όλου του πολιτικού
φάσματος στην εκπλήρωση αυτής της τόσο σημαντικής κοινωνικής και εθνικής
μας αποστολής.
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Σοκ από τις δύο μητροκτονίες
σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη ...
Αναβρασμός στα Εξάρχεια
και φόβοι για νέες επιθέσεις
σε αστυνομικούς

Δ

ύο ειδεχθή εγκλήματα, με
θύματα δύο γυναίκες που
βρήκαν φρικτό θάνατο από
τα χέρια των ίδιων των παιδιών τους, αποκαλύφθηκαν με διαφορά
λίγων ωρών το πρωί της Τετάρτης (6/7)
και συγκλόνισαν το πανελλήνιο. Στην
πρώτη περίπτωση το θύμα ήταν μία
67χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ
στη δεύτερη μία 79χρονη από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Ρεπορτάζ
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Στο Ηράκλειο η τοπική κοινωνία είναι
«παγωμένη», μετά την αποκάλυψη ότι ο
καυγάς στο διαμέρισμα της οδού Κριτοβουλίδου κατέληξε σε άγριο φονικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, όλα έγιναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η 67χρονη λογομάχησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- με τον
42χρονο γιο της, ο οποίος άρπαξε μία
ξύλινη τάβλα από τη ντουλάπα κι άρχισε
να τη χτυπάει με μένος. Όταν έφτασε
στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

και οι πρώτοι αστυνομικοί, διαπίστωσαν
ότι η γυναίκα ήταν νεκρή μέσα σε λίμνη
αίματος, έχοντας δεχθεί πάρα πολλά
χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Επί
τόπου συνελήφθη ο 42χρονος, ο οποίος
φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά
προβλήματα, ενώ τον τελευταίο καιρό
ήταν και σε διάσταση με τη σύζυγό του
με την οποία έχουν αποκτήσει και παιδιά. Οι γείτονες, που κάλεσαν το «100»,
ανέφεραν πως οι φωνές τους ξεσήκωσαν την πολυκατοικία, ενώ δεν ήταν η
πρώτη φορά που ο 42χρονος έκανε
άγριο καυγά στη μητέρα του.

Νεκρή στην μπανιέρα
Ένα φρικτό θέαμα αντίκρισε ένας
53χρονος, ο οποίος -κατόπιν όχλησης
των γειτόνων- πήγε στο διαμέρισμα που
διέμενε η 79χρονη μητέρα του στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και τη βρήκε νεκρή
μέσα στην μπανιέρα και σε κατάσταση
σήψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν
υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους τις τελευταίες 5 ημέρες και όταν
ο 53χρονος ενημερώθηκε για έντονη
κακοσμία, πήγε να δει τι έχει συμβεί. Η
άτυχη γυναίκα έφερε βαρύ τραύμα στον
λαιμό, πιθανότατα από μαχαίρι. Η έρευ-

να της ΕΛΑΣ οδήγησε στον άλλο γιο της
79χρονης, έναν 50χρονο που αντιμετωπίζει κι αυτός ψυχολογικά προβλήματα
και ο οποίος συνελήφθη, ενώ σε βάρος
του σχηματίστηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία με δόλο. Ο 50χρονος,
προανακριτικά, αρχικά υποστήριξε ότι
δεν θυμόταν τίποτα, εν τέλει όμως ομολόγησε την πράξη του και διατάχτηκε ο
εγκλεισμός του στο ψυχιατρικό ίδρυμα
Θεσσαλονίκης.
Η 79χρονη ήταν χήρα και ζούσε με
τον 50χρονο γιο της, ενώ τους φρόντιζε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας (σ.σ. ο 53χρονος). Γείτονες ανέφεραν στα ΜΜΕ ότι «ο γιος της που την
σκότωσε, συχνά δημιουργούσε προβλήματα. Η γυναίκα ζούσε μαζί του.
Τον έβλεπα κάπου-κάπου και τσίριζε,
ούρλιαζε, ενώ εκείνη ήταν μια πολύ
ήσυχη γυναίκα. Δεν μου είχε πει ότι
φοβάται. Έχουμε πάθει σοκ».

Ψυχολογικά προβλήματα
αντιμετώπιζαν και
οι δύο δράστες

Προβληματισμός επικρατεί στην πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ από
την αύξηση των επιθέσεων εναντίον
αστυνομικών δυνάμεων τόσο στα Εξάρχεια όσο και σε χώρους που υπάρχει
αντιεξουσιαστικό στοιχείο, π.χ. Πολυτεχνειούπολη και Πανεπιστημιούπολη.
Μετά από τουλάχιστον ενάμιση χρόνο
που οι επιθέσεις με βόμβες μολότοφ
ήταν σπάνιες και μεμονωμένες, τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της
δράσης των κουκουλοφόρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το βράδυ της Τρίτης
(5/7), είχαμε δύο επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις: η πρώτη στη διμοιρία
των ΜΑΤ που πραγματοποιεί στατική
φύλαξη στην οδό Χαριλάου Τρικούπη
και η δεύτερη σε δικυκλιστές της Ομάδας «Δράση» που περιπολούσαν στα
Εξάρχεια. Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης (6/7), κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο πολυκατοικία στο Μετς, όπου διαμένει ο
βουλευτής της ΝΔ, Μπάμπης Παπαδημητρίου, τοποθετώντας εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια.
Εκτεταμένα επεισόδια είχαμε και το
βράδυ του Σαββάτου (2/7) προς Κυριακή (3/7), όταν ομάδα περίπου 50 ατόμων
βγήκε από την Πανεπιστημιούπολη και
εκτόξευσε δεκάδες βόμβες μολότοφ
εναντίον της έδρας των ΜΑΤ, στην οδό
Χίου στην Καισαριανή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο «αναβρασμός» που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στα
Εξάρχεια και στον αντιεξουσιαστικό
χώρο εδράζεται σε τρία σημεία: στην
αντίθεσή τους για δημιουργία σταθμού
μετρό στην πλατεία, στην υπό όρους
αποφυλάκιση του Επαμεινώνδα Κορκονέα και ως συμπαράσταση στην απεργία
πείνας του επονομαζόμενου «τοξοβόλου του Συντάγματος».
Παπ.

-
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O

χι στα αιτήματα αποφυλάκισης
τεσσάρων καταδικασθέντων
για την υπόθεση της Χρυσής
Αυγής, μεταξύ των οποίων και
του Γιάννη Λαγού, είπαν οι δικαστές του
Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
της Αθήνας.

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Την απόρριψη των αιτημάτων είχε ζητήσει από την προηγούμενη συνεδρίαση
ο εισαγγελέας της έδρας. Στο άκουσμα
της απόφασης ο ευρωβουλευτής, ο οποίος ήταν παρών στην αίθουσα, άρχισε να
χειροκροτά με δηκτική διάθεση. Εκτός
από τον Γιάννη Λαγό, αίτημα για την αναστολή των ποινών τους είχαν υποβάλει ο
πυρηνάρχης του Περάματος Αναστάσιος
Παντάζης, ο Γιώργος Στεμπέλος και ο Ελπιδοφόρος Καλαρύτης. Όλοι τους είχαν
επικαλεστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από
την παραμονή τους στη φυλακή. Ο εκ των
δικηγόρων του Κωνσταντίνος Πλεύρης
είπε ότι «όταν λέει ο Λαγός πως είναι πολιτικός κρατούμενος, λέει αλήθεια, διότι
στο πρωτόδικο δικαστήριο μιλούσαν για
τον φασισμό. Δικάστηκαν δηλαδή για τις
ιδέες τους».
Τον λόγο πριν από την έκδοση της απόφαση πήρε και ο Γιάννης Λαγός, ο οποίος,
αφού τόνισε ότι δεν είναι ύποπτος φυγής
και πως έχει αδικηθεί, συμπλήρωσε:
« Έπειτα από τρία χρόνια φυλακής που

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

«Όχι» σε... όλα
τα αιτήματα
αποφυλάκισης
έχω εκτίσει, πιστεύω ότι είμαι μέσα παντελώς άδικα. Αυτή η υπόθεση δεν ξεκίνησε πριν από δύο μήνες και μπορεί ένα δικαστήριο να έβγαλε εσφαλμένη απόφαση. Το κατηγορητήριο λέει ότι είμαι φασίστας. Όχι εγκληματίας, φασίστας», είπε
μεταξύ άλλων ο καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών και 8 μηνών.
Εκείνη τη στιγμή η Μάγδα Φύσσα, που
βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου, φώναζε στον Γιάννη Λαγό: «Δολοφόνος είσαι!». Το δικαστήριο διέκοψε τελι-

Αντίστροφη μέτρηση
για την Πισπιρίγκου
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την
κατάθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου στο
Ανθρωποκτονιών ως ύποπτης για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Η αρχική προθεσμία που έχει πάρει η γυναίκα
που προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας λήγει αύριο. Έτσι στις
8 Ιουλίου η Ρούλα Πισπιρίγκου, βάσει της
διορίας που έχει πάρει από το κλιμάκιο
της ΕΛΑΣ που μετέβη στο κελί της στις
φυλακές, θα πρέπει μαζί με τον δικηγόρο
της να παραδώσει το υπόμνημα με τις έγγραφες εξηγήσεις.
Ωστόσο, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν
αποκλείεται να ζητήσουν και να λάβουν
μια ολιγοήμερη παράταση, η οποία θα

φτάνει στις 11 με 12 Ιουλίου. Η πλευρά της
Ρούλας Πισπιρίγκου μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, καθώς οι εισαγγελικές αρχές που χειρίζονται την
υπόθεση έχουν ενημερώσει τους δικηγόρους της 33χρονης ότι η τελική μέρα κατάθεσης του υπομνήματός τους δεν μπορεί
να φτάσει τις δύο εβδομάδες από τη μέρα
που έχει παραδοθεί η κλήση για την ανωμοτί κατάθεση.
H Ρούλα Πισπιρίγκου όπως και στην
υπόθεση του θανάτου της Τζωρτζίνας έτσι
και σε αυτήν της Ίριδας και της Μαλένας
θα ισχυριστεί ότι είναι αθώα και θα προσπαθήσει να καταρρίψει όσα αναφέρει το
πόρισμα των ιατροδικαστών που κάνουν
λόγο για δολοφονία και των δύο μικρότερων κοριτσιών της 33χρονης.

κά χθες για τις 26 Ιουλίου προκειμένου
να κρίνει το αίτημα αναβολής του Νίκου
Μιχαλολιάκου.
Η σύνθεση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας ζήτησε
από τους δικηγόρους του να προσκομίσουν στην επόμενη συνεδρίαση ένα
πρόσφατο και αναλυτικό πιστοποιητικό
για την κατάσταση της υγείας του, αλλά
και του χρόνου που απαιτείται για την
αποκατάσταση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με τους δικη-

γόρους του, ο Νίκος Μιχαλολιάκος έπειτα από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας έχει μεταφερθεί σε Κέντρο
Αποκατάστασης.

Όλοι οι κατηγορούμενοι
είχαν επικαλεστεί
ανεπανόρθωτη βλάβη από
την παραμονή τους στη φυλακή

Παρατείνεται η απαγόρευση
διακοπής ηλεκτροδότησης
Με απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου της Αθήνας, που
πάρθηκε χθες, παρατείνεται η
ισχύς της προσωρινής διαταγής
με την οποία απαγορεύεται η
διακοπή της ηλεκτροδότησης
των ευάλωτων καταναλωτών
που δεν πληρώνουν τη ρήτρα
αναπροσαρμογής της ΔΕΗ. Η
προσωρινή διαταγή είχε εκδοθεί στις 2 Ιουνίου έπειτα από προσφυγή καταναλωτικών ενώσεων που είχαν ζητήσει όχι μόνο την κατάργηση της ρήτρας
αναπροσαρμογής αλλά και την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί από καταναλωτές. Πριν από λίγες μέρες η επιτροπή του Αρείου Πάγου
είχε απορρίψει την αίτηση της ΔΕΗ, με την οποία ζητούσε τη διενέργεια πιλοτικής δίκης για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, έτσι ώστε η απόφαση που θα
εκδοθεί να αποτελεί πιλότο για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί στα δικαστήρια για το συγκεκριμένο θέμα.
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Εφιαλτική αύξηση
κρουσμάτων... 100%

Ο

ι προβλέψεις των ειδικών για
25.000-30.000 κρούσματα μέσα
στον Ιούλιο επιβεβαιώθηκαν και
μάλιστα αυτούς τους υψηλούς αριθμούς τους είδαμε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Εκτός από τα κρούσματα, αυξήθηκαν σημαντικά και οι επαναμολύνσεις, που σημαίνει
ότι οι υποπαραλλαγές Όμικρον 4 και Όμικρον 5
καταφέρνουν και διαφεύγουν της ανοσίας και
των εμβολίων, ειδικά όταν έχει παρέλθει και το
6μηνο της νόσησης με Δέλτα ή Όμικρον.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Γι’ αυτό και βλέπουμε ανθρώπους τριπλά εμβολιασμένους με προηγούμενη νόσηση να ξανακολλάνε, κάποιοι πιο ελαφριά, κάποιοι με 3940 πυρετό. Η αύξηση των κρουσμάτων οδήγησε
και σε αύξηση στις εισαγωγές. Οι εφημερίες είναι δύσκολες και οι απλές κλίνες covid γεμίζουν, κυρίως από άτομα μεγάλης ηλικίας με
υποκείμενα νοσήματα. Ο διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής στον Ευαγγελισμό Γιώργος
Μπουλμπασάκος είπε στο Star ότι «ήδη έχουμε
αρκετές εισαγωγές στο νοσοκομείο και καλυμμένες αρκετές κλίνες covid. Ενώ τα κρούσματα
είναι μικρής ηλικίας, αυτοί που νοσηλεύονται
είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με υποκείμενα, αυτοί κινδυνεύουν».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διευθυντής της
νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου
Ευαγγελισμός Δημήτρης Πιστόλας, ο οποίος

δήλωσε ότι «έχουμε αύξηση του αριθμού των
θετικών περιστατικών, η οποία σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα φτάνει το 100%». Μεγάλη είναι η κίνηση και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με παιδιά που βγαίνουν θετικά και χρειάζονται νοσηλεία. Ευτυχώς οι νοσηλείες τους είναι βραχείες.
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ εκτίμησε ότι τα πραγματικά κρούσματα είναι πάνω από 50.000, ενώ
πιστεύει πως η κορύφωση του κύματος μπορεί
να έρθει την επόμενη βδομάδα με τα κρούσματα να είναι κατά μέσο όρο κοντά στις 30.000 καθημερινά. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας
μιλώντας στον ΑΝΤ1 εκτίμησε ότι είμαστε κοντά στην κορύφωση του κύματος και σύντομα
θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Η κ. Γκάγκα επανέλαβε τη σημασία να είμαστε προσεκτικοί και
να φοράμε τις μάσκες μας όπου υπάρχει συνωστισμός. Η αίσθηση που υπάρχει με τα έως

Πρώτος θάνατος βρέφους από οξεία ηπατίτιδα
Στη χώρα μας καταγράφηκε χθες ο πρώτος θάνατος βρέφους 13 μηνών, που συνδέεται με σοβαρή οξεία ηπατίτιδα άγνωστης αιτιολογίας. Το μωράκι εισήχθη σε ιδιωτική
παιδιατρική κλινική με πυρετό από διημέρου και νωθρότητα. Από τις εξετάσεις που
διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ηπατική ανεπάρκεια και εγκεφαλικό οίδημα και, παρά
τις προσπάθειες των ιατρών, δυστυχώς κατέληξε.
Παρά το γεγονός ότι η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση τις τελευταίες εβδομάδες διεθνώς , συνεχίζει να δίνει κρούσματα. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 920 περιστατικά έχουν καταγραφεί σε 33 κράτη. Από τα πιθανά κρούσματα που έχουν δηλωθεί παγκοσμίως, 45 (5%) χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος
και 18 (2%) κατέληξαν. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας έχουν δηλωθεί άλλα 11 περιστατικά, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του «πιθανού κρούσματος» οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά, τα οποία δεν χρειάστηκε να λάβουν ειδική θεραπεία, δεν
παρουσίασαν καμία επιπλοκή και παραμένουν σε άριστη κατάσταση.

τώρα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα
είναι πως τα κρούσματα είναι νέα σε ηλικία. Γι’
αυτό και εκπονείται σχέδιο από το υπουργείο
Υγείας, ώστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να
προμηθευτούν με αντιιικά χάπια τα Κέντρα
υγείας των νησιών μας με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο, όπως η Μύκονος, η Ίος, η Πάτμος
και η Μήλος, ώστε να μπορούν να τα βρουν
άμεσα και πολίτες που ανήκουν στις ομάδες
που τα δικαιούνται, στην περίπτωση που βρίσκονται εκεί για διακοπές. Δεν αλλάζει κάτι
στον τρόπο διάθεσης, δηλαδή θα πρέπει να
έχει προηγηθεί αίτηση από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς.
Αγκάθι παραμένει το γεγονός ότι δεν συμμορφώνονται στη χρήση μάσκας οι πολίτες στα
ΜΜΜ, ενώ και οι νέοι συγχρωτίζονται σε συναυλίες και μπαράκια χωρίς να φοράνε μάσκα,
παρά τις συστάσεις. Χθες Τετάρτη πάντως καταγράφηκαν 19.303 νέα κρούσματα και 4.061
επαναμολύνσεις, 22 θάνατοι και 96 διασωληνωμένοι. Ο δείκτης μεταδοτικότητας Rt είναι
στο 1,33%, που σημαίνει ότι ένας κολλάει πάνω
από έναν. Τα παιδιά 4-18 ετών κρατούν σταθερό
το ποσοστό τους στο 15% των κρουσμάτων της
χώρας. Βράζουν τα νησιά μας από κρούσματα
και αυτό αποτυπώνεται και στους δείκτες θετικότητας. Οι μεγαλύτεροι καταγράφονται στη
Μύκονο με 64,21%, στη Σαντορίνη με 41,39% και
στην Πάρο με 46,44%.

Η κ. Γκάγκα επανέλαβε
τη σημασία να είμαστε προσεκτικοί και να φοράμε τις μάσκες
μας όπου υπάρχει συνωστισμός

ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία επιδείνωση
το Σαββατοκύριακο

Καλοκαιρία με υψηλές θερμοκρασίες και ζέστη προβλέπονται μέχρι και την Πέμπτη,
ενώ από την Παρασκευή το
σκηνικό θα αλλάξει ραγδαία
παρουσιάζοντας βροχές και
καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις
αρχικά στη βορειοδυτική Ελλάδα και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη
τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί στους 36 με 38 βαθμούς
στα ηπειρωτικά, με αισθητή
πτώση της το Σαββατοκύριακο.
Αναλυτικότερα, την Πέμπτη ο
καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος
στις περισσότερες περιοχές,
με έμφαση στη Θεσσαλονίκη
όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς,
ενώ στην Αθήνα από 22 έως 36
βαθμούς.
Το τοπίο θα αλλάξει από την
Παρασκευή με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες. Εξαίρεση αποτελεί το
κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με
ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά. Ειδικότερα, το Σάββατο
θα υπάρξουν εντονότερες καταιγίδες στην κεντρική και
ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και
την Εύβοια, με θερμοκρασίες
από 13 έως 32 βαθμούς.
Την Κυριακή ο καιρός θα είναι άστατος στα ανατολικά
ηπειρωτικά, την ανατολική
Μακεδονία, τη Θράκη και το
Αιγαίο, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Αντίθετα, στη
δυτική, κεντρική και βόρεια
Ελλάδα ο καιρός θα βελτιωθεί,
ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει
τους 33 βαθμούς.
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Ανήλικη κατηγόρησε τον σύντροφο
της μητέρας της για σεξουαλική βία
Την ανήλικη κόρη της συντρόφου του κατηγορείται ότι
κακοποιούσε σεξουαλικά επί σειρά ετών ένας 35χρονος άντρας, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη το μεσημέρι
στη Θεσσαλονίκη βάσει εντάλματος που εκδόθηκε σε
βάρος του. Όπως έγινε γνωστό, το ανήλικο κορίτσι, ηλικίας 14 ετών, κατήγγειλε τον 35χρονο με καταγωγή από
τη Γεωργία ότι επί σειρά ετών -από τότε που η ίδια ήταν 8
χρόνων- προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος
της. Αυτό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβαινε όταν
η 30χρονη μητέρα του κοριτσιού και σύντροφος του
35χρονου -επίσης με καταγωγή από τη Γεωργία- απουσίαζε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά της.

Την καταγγελία της ανήλικης ακολούθησε έρευνα των
αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι στη συνέχεια συνέλαβαν
τον 35χρονο άντρα.
Ο συλληφθείς διώκεται για γενετήσιες πράξεις σε
ανήλικο, όπως επίσης για κατάχρηση ανηλίκου κατ’
εξακολούθηση. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος
σύλληψης και θα παραπεμφθεί να απολογηθεί σε ανακριτή. Ο 35χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του
απαγγέλλονται, ενώ η σύντροφός του και μητέρα του
ανήλικου κοριτσιού τον υποστηρίζει.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Ετοιμάζει» τη λίστα
ο Αργύρης

Συνάντηση με τον γραμματέα και
τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης είχε το πρωί
της Τετάρτης ο Βαγγέλης Αργύρης.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταρτίζει τις λίστες με πρόσωπα που θα ριχτούν στην εκλογική
μάχη. Στόχος είναι μέχρι τέλος του
μήνα όλες οι λίστες να σταλούν στον
Νίκο Ανδρουλάκη.

Οι άριστες σχέσεις
Λεκάκη με
τους... Κινέζους
της Θεσσαλονίκης

Ενίσχυση
αστυνόμευσης ζήτησε
ο Καϊτεζίδης
Σήκωσε ψηλά το θέμα της αστυνόμευσης στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Μετά τις επαφές με τον
αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, ο κ. Καϊτεζίδης επικοινώνησε
και με τον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο,
στον οποίο έθεσε το ζήτημα των
πολλών κρουσμάτων με κλοπές και
ληστείες στον δήμο, ζητώντας ενίσχυση των περιπολιών και της δύναμης της ΕΛΑΣ.

Τις γνώσεις του στην... κινεζική
γλώσσα έδειξε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης
Πέτρος Λεκάκης, αφού ως αντιδήμαρχος Ανάπτυξης της διοίκησης
Μπουτάρη είχαν ξεκινήσει οι γιορτές για την Κινεζική Πρωτοχρονιά. Ο
κ. Λεκάκης διατηρεί στενές σχέσεις
με την κινεζική κοινότητα και προσκεκλημένος σε εκδήλωση για την
αλλαγή της προεδρίας της Ένωσης
Κινέζων Ελλάδας καταχειροκροτήθηκε λέγοντας στα κινεζικά «καλησπέρα σε όλους».

Οι πέντε Θεσσαλονικείς αναπληρωτές γραμματείς
Στον ορισμό αναπληρωτών γραμματέων στις γραμματείες της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ αυτών και στελέχη από τη
Θεσσαλονίκη. Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, πρόεδρος της
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, αναλαμβάνει αναπληρωτής γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων. Η Κατερίνα Ζιούτα, νομικός και στέλεχος του ΕΦΚΑ, πολιτεύτρια

στη Β’ Θεσσαλονίκη, ορίστηκε αναπληρώτρια γραμματέας Εργαζομένων σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Ο
Γιάννης Ρουκάς παρέμεινε αναπληρωτής γραμματέας
Παραγωγικών Τομέων, η Έρη Τόκα, μηχανολόγος μηχανικός ΑΠΘ και ο Κώστας Ζαχαράκης, πρώην βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης, ανέλαβαν αναπληρωτές
γραμματείς στη γραμματεία πρώην Βουλευτών - Ευρωβουλευτών -Πολιτευτών.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μεταφορές… ταλαιπωρίας
Ήταν Δευτέρα όταν ο ΟΑΣΘ ανακοίνωνε σειρά
απεργιακών κινητοποιήσεων με δύο 24ωρες
απεργίες και 6 στάσεις εργασίας, περίπου 6
ωρών, σχεδόν ανά δύο μέρες μέχρι την Παρασκευή 22/7. Οι Θεσσαλονικείς ήταν στα... κάγκελα γιατί, όπως και να το κάνεις, με τις νέες
αυξήσεις στα ταξί και με αυτό τον μισθό η εξίσωση δεν βγαίνει. Σίγουρα οι κυβερνητικοί
βουλευτές της πόλης μας σε λεωφορείο δεν
μπαίνουν. Τόσες μέρες πέρασαν και κανείς δεν
έχει πει τίποτα.

Μαζί Μάρδας και Χαριστέας

Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν οι Δημήτρης
Μάρδας και Άγγελος Χαριστέας στη διάρκεια των εκδηλώσεων του Ακριτικού Κύκλου που πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο
της Σταυρούπολης «Παύλος Μελάς» έπειτα
από δύο χρόνια σιγής… λόγω Covid. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρεθούν στα ψηφοδέλτια της Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ αντίστοιχα για μια θέση στα
έδρανα της Βουλής.

Προστίθενται οι υποψήφιοι
στο ΠΑΣΟΚ
Τα υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις για το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ελκύουν και νέους υποψηφίους.
Ένας από αυτούς για την Α’ Θεσσαλονίκης φαίνεται να είναι ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην
αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, ο
οποίος θα μετρήσει τις δυνάμεις του και στις
βουλευτικές εκλογές. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι υποψήφιος θα είναι και ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ στις ευρωεκλογές.

Μετά την κόρη ήρθε
και ο γιος… Νασιούλα
Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο δημοτικός σύμβουλος της Θεσσαλονίκης Ιωάννης
Νασιούλας. Μετά την κόρη ήρθε και ο γιος για
να συμπληρώσει τη χαρά του ζευγαριού. Μάλιστα, ο κ. Νασιούλας αποκάλυψε πως το όνομα
του νεογέννητου θα είναι... Κωνσταντίνος.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Έργα Πολιτισμού 35,5 εκατ. ευρώ
Η ανάδειξη της μνημειακής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν το θέμα της ευρείας σύσκεψης που
πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή από την υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο.
Η υπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εκτελούμενων έργων, την
ενοποίηση των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, στο πλαίσιο της
«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας
Οδού», και δέχτηκε προτάσεις νέων έργων που μπορούν να ενταχθούν προς
χρηματοδότηση στο επόμενο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.
Υπενθυμίζεται ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2022 η
Περιφέρεια ΑΜΘ έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ 21 έργα, συνολικού προϋπολογισμού
35,5 εκατομμυρίων ευρώ.
«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον περιφερειάρχη και κάναμε
μια ανασκόπηση των έργων που είναι ενταγμένα στο τρέχον ΕΣΠΑ 20142021», δήλωσε η υπουργός Λίνα Μενδώνη.

Λάρισα

Πρόγραμμα δωρεάν διακοπών
για μητέρες με ανήλικα παιδιά

Πρότυπο Κοινωνικό
Πρόγραμμα υλοποιεί η
Διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής και Πρόνοιας
του Δήμου Λαρισαίων,
δίδοντας την ευκαιρία
δωρεάν διακοπών σε
μητέρες-αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών με τα ανήλικα παιδιά τους που διαπιστωμένα αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τον μήνα Ιούλιο
και οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα διακοπών πέντε
ημερών στα παράλια της Λάρισας με πλήρη κάλυψη του κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μητέρες
και τα παιδιά θα συμμετέχουν σε δράσεις ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί από τους υπεύθυνους κοινωνικούς λειτουργούς της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Άργος Μυκηνών

Ο δήμαρχος μηνύει
τον πρόεδρο του ΠΣ

Υπεραμύνεται για το πόσιμο νερό του δήμου του ο οικείος
δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος, λέγοντας πως «το έχω πει ένα
εκατομμύριο φορές, δεν υπάρχει καμιά ανησυχία για το νερό
που υδρεύεται ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι δεν σέβονται ούτε το αξίωμά τους ούτε τον κόσμο».
Φυσικά, ο δήμαρχος αναφέρεται στις «συκοφαντίες» του
προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και πρώην αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μαλτέζου «περί ακαταλληλότητας του νερού
που υδρεύεται η πόλη» και ξεκαθάρισε ότι «θα καταθέσουμε
μηνύσεις στον εισαγγελέα υπηρεσίας, για να μπουν τα πράγματα στη σειρά τους». Ο δήμαρχος αποδίδει σε πολιτικά και προσωπικά κίνητρα την προσπάθεια «δημιουργίας πανικού στον
κόσμο με τα ψεύδη περί επικινδυνότητας της δημόσιας υγείας».

!

Λέρος

Κλείνει ο ΧΑΔΑ Δημοπρατείται ο ΧΥΤΥ
Νοτίου Αιγαίου

Την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ (Χώρος
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) και
παράλληλα την πλήρη αποκατάστασή του ανακοίνωσε ο δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας.
Συγκεκριμένα, απορριμματοφόρα θα εναποθέτουν στον χώρο του δεματοποιητή τα σύμμεικτα
απορρίμματα, τα οποία θα δεματοποιούνται και
θα οδηγούνται για προσωρινή αποθήκευση
στην ευρύτερη αδειοδοτημένη περιφραγμένη
περιοχή, όπου θα διεξάγεται και η διαχείριση
ανακυκλώσιμων υλικών. Στόχος είναι η κομποστοποίηση οργανικών και πράσινων απορριμμάτων μετά από διαλογή στην πηγή, με απώτερο στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας
κομπόστ για χρήση στις καλλιέργειες.
Αναμένεται η δημοπράτηση του έργου κατασκευής ΧΥΤΥ (Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Υπολειμμάτων) αρμοδιότητας πλέον του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, που θα έχει ως αποτέλεσμα
τη μεταφορά του υπολείμματος μετά από την
επεξεργασία στον συγκεκριμένο χώρο.

«Προγραμματική Σύμβαση»
ΕΕΤΑΑ - Πράσινου
Ταμείου - ΚΑΠΕ

Με στόχο την ολοκλήρωση έργων παραγωγής
και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια
Εύβοια υπεγράφη τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Πράσινου
Ταμείου, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και του
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Την Προγραμματική Σύμβαση, «Ανάλυση πρωτοβουλιών Κοινοτικής Ενέργειας και υποδειγμάτων Ενεργειακών Κοινοτήτων για την περιοχή της
Βόρειας Εύβοιας», υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΔΣ
του Πράσινου Ταμείου Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο
διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Σπυρίδων
Σπυρίδων και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ
Λάμπρος Πυργιώτης.
Με τη συμμετοχή της η ΕΕΤΑΑ καλείται να συμβάλει με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της
στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, στην ενεργειακή μετάβαση στο νέο μοντέλο
αξιοποίησης των καθαρών πηγών ενέργειας, καθιστώντας τους ΟΤΑ σε ουσιαστικούς συντελεστές
της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
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Νέος υποψήφιος
δήμαρχος στα ΒΒΒ
Είναι πλέον επίσημο. Την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα
8 το βράδυ στον Ναυτικό Όμιλο
Βουλιαγμένης, ο Γιώργος Κοκολέτσος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης, θα
ανακοινώσει την υποψηφιότητά του
για το αξίωμα του δημάρχου στον
Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στις δημοτικές εκλογές του
2023….

Βελτιωτική ρύθμιση
Βορίδη για θέματα στα ΔΣ

Ν

Αντιπρόεδρος
της ΕΕ Περιφερειών
ο δήμαρχος
Καλλιθέας
Ο Β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και
δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης
Κάρναβος εξελέγη ομόφωνα επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις
Βρυξέλλες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η συνέλευση
των εκπροσώπων των τοπικών και
των περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της ΕτΠ οι
περιφέρειες, νομαρχίες ή κομητείες, επαρχίες, δήμοι και κοινότητες
εκφράζουν άμεσα τη γνώμη τους εντός του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ.
«Το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει
να αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις και για αυτό χρειάζεται περισσότερος χώρος στην τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ανταποκριθεί», δήλωσε ο κ.
Κάρναβος.

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

ομοθετική βελτίωση επί του άρθρου 44, που ρυθμίζει θέματα
ημερήσιας διάταξης στα Δημοτικά
Συμβούλια, κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, κατά την τελευταία
συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Εισηγούμενος τη βελτιωμένη διάταξη, ο
υπουργός διευκρίνισε ότι «48 ώρες πριν
από τη σύνταξη της πρόσκλησης του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προς τα
μέλη του για συνεδρίαση, δίδεται η δυνατότητα στους επικεφαλής των παρατάξεων
να υποβάλουν αίτημα, ώστε να συμπεριληφθεί ένα θέμα στην ημερησία διάταξη.
Εκεί, υπάρχουν δύο δυνατότητες: Να γίνει
αποδεκτό το αίτημα ή να μη γίνει.

Εάν γίνει αποδεκτό, τότε αυτό γίνεται
τμήμα της ημερήσιας διάταξης και συζητείται κανονικά. Εάν δεν γίνει δεκτό, τότε
υπάρχουν πάλι δύο δυνατότητες, οι οποίες
μετακινούνται προς το ίδιο το Δημοτικό
Συμβούλιο: Στο τέλος της συνεδρίασης,
αφού έχουν τελειώσει τα ζητήματα της
ημερήσιας διάταξης, το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν θέλει να τα συζητήσει ούτως ή άλλως, ή να απορρίψει τη
συζήτηση.
Αν θέλει, μπορεί να τα συζητήσει εκείνη
την ημέρα και να λάβει απόφαση ή αναβάλλει τη συζήτηση αυτών των θεμάτων σε
ειδική έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ, που
όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες
από 15 μέρες».

Θωρακίζει την Αθηνών-Λαμίας η Περιφέρεια Αττικής
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι
εργασίες συντήρησης του
παράπλευρου οδικού δικτύου Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, σε μήκος περίπου 5 χιλιόμετρα
και σε επιφάνεια 50.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα εκτελούνται εργασίες διαγράμμισης της οδού
και συντήρησης της υπάρχουσας κάθετης σήμανσης,
όπου απαιτείται. Οι σχετικές
εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στην επαύξηση
του βαθμού ασφαλείας των διερχομένων οχημάτων που χρησιμοποιούν τον παράπλευρο άξονα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας.
«Στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας ως βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αξία αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης.

Πολιτική επιλογή
το κλείσιμο της Δομής
στον Ελαιώνα
Το κλείσιμο της δομής φιλοξενίας
προσφύγων του Ελαιώνα υπερασπίστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης κατά τη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, απαντώντας στο αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση της λειτουργίας της.
«Όλοι στην πραγματικότητα συμφωνούμε, ακόμη και όσοι ζητούν παράταση της λειτουργίας της δομής, πως
ο Ελαιώνας έχει κλείσει τον κύκλο
του. Ο Ελαιώνας δημιουργήθηκε από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τη
διοίκηση Καμίνη σε μία άλλη εποχή.
Άλλες οι συνθήκες και άλλες οι ανάγκες. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό
μέσα στο αυλάκι. Δεν μπορούμε να
μένουμε παγιδευμένοι σε μία διαχείριση κρίσης και να θεωρούμε ότι αυτή συνιστά ολοκληρωμένη πολιτική»,
τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Απορρίπτει
τις διεκδικήσεις
της Γλυφάδας
Απέρριψε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την αγωγή του Δήμου
Γλυφάδας, με την οποία διεκδικούσε εκτάσεις του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης εντός του
πρώην αεροδρομίου, ανάμεσα στις
οποίες και το ιστορικό γήπεδο των
Σουρμένων.
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
δηλώνει ικανοποιημένη από τη δικαστική απόφαση και προς τούτο
«συγχαίρει τη Νομική Υπηρεσία
για την άψογη διεκπεραίωση της
υπόθεσης και την απόκρουση της
αγωγής». Και καταλήγει: «Πρέπει
να συνειδητοποιήσουν οι δήμαρχοι
των όμορων Δήμων, Αλίμου και
Γλυφάδας ότι οι προκάτοχοί τους
εδώ και 80 χρόνια ουδέποτε είχαν
ανάλογες αξιώσεις ή διεκδικήσεις
εις βάρος του Δήμου μας».
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Τ

ο σχέδιο πληρωμής των αναδρομικών επεξεργάζεται η κυβέρνηση μετά τις αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιστροφή των κύριων συντάξεων για το 11μηνο από 11.6.2015 έως
11.5.2016.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Τι θα γίνει με όσους δεν
προσέφυγαν δικαστικά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

amaliakatzou@gmail.com

Σημειώνεται ότι το ΣτΕ επιδίκασε την
επιστροφή των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα για το 11μηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 (με βάση τη
μνημονιακή νομοθεσία του 2011-12), αλλά μόνο για όσους έχουν προσφύγει στη
Δικαιοσύνη έως τις 31 Ιουλίου 2020,
εφόσον έχουν τελεσιδικήσει ή τελεσιδικήσουν μελλοντικά οι υποθέσεις τους
στα δικαστήρια. Έτσι, όσοι δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη αλλά και εκείνοι
που δεν θα δικαιωθούν στα δικαστήρια,
βάσει της απόφασης του ΣτΕ, δεν δικαιούνται επιστροφή αναδρομικών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, περίπου 300.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι
υπέστησαν τις εν λόγω περικοπές, είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη έως τις
31 Ιουλίου 2020. Αντίθετα, περίπου
1.300.000 συνταξιούχοι, αν και υπέστησαν περικοπές, δεν προσέφυγαν.
Έτσι, με βάση όσα προκύπτουν από
την απόφαση του ΣτΕ, εφόσον δικαιωθούν από τα δικαστήρια οι 300.000 οι
οποίοι προσέφυγαν θα λάβουν πίσω τα
αναδρομικά τους. Αυτό σημαίνει ότι 3
στους 4 συνταξιούχους θα αποκλειστούν από την επιστροφή των περικοπών τις οποίες υπέστησαν και μόνο 1
στους 4 θα λάβει τα αναδρομικά. Η δικαστική περιπέτεια, αν αυτή πραγματοποιηθεί, θα είναι χρονοβόρα (έως 5-6 έτη).
Μιλώντας στην «Political», ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς επεσήμανε
ότι ο μόνος τρόπος να δοθούν τα ανα-

δρομικά σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν τα διεκδίκησαν δικαστικώς ή άργησαν να το κάνουν έως την
δήλη ημερομηνία (31/7), είναι μόνο με
πολιτική απόφαση.

Τι λέει ο εργατολόγος
«Δικαίωμα να διεκδικήσουν δικαστικά τα αναδρομικά έχουν μόνο όσοι
έχουν ασκήσει αγωγή έως 31/7 του
2020», ξεκαθάρισε ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς για την απόφαση του
ΣτΕ σχετικά με την επιστροφή των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις. Είναι
η ημέρα που βγήκε η υπουργική απόφαση επί υπουργίας του Βρούτση όπου περιόρισε τα αναδρομικά μόνο στις κύριες

συντάξεις και εν μέρει συμμορφωνόταν
με την πρώτη απόφαση του ΣτΕ.
«Όσοι δεν έκαναν αγωγή ή την έκαναν
μετά τις 31/7, το ΣτΕ έκρινε ότι είναι εκπρόθεσμη, οπότε δεν τα δικαιούνται.
Ακόμα και εάν πάει σε ανώτερο βαθμό
δικαστήριο, δεν θα βγει θετική απόφαση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσουκαλάς.
Όπως εξήγησε ο ίδιος στη συνέχεια,
ο μόνος τρόπος να δοθούν σε όλους
(συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν
τα διεκδίκησαν δικαστικώς ή άργησαν
να το κάνουν έως την δήλη ημερομηνία
31/7) είναι μόνο με πολιτική απόφαση.
Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε
πως, εφόσον υπάρχει δικαστική από-

φαση να δοθούν, η κυβέρνηση θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα στο σύνολό
του και να χορηγήσει τα χρήματα χωρίς
δικαστήριο σε όλους, όπως είχε αναφέρει και στο παρελθόν για ενιαία λύση στο
ζήτημα. «Η κυβέρνηση θα πρέπει να
βγάλει τους ανθρώπους από τα δικαστικά έξοδα και να δώσει τα χρήματα χωρίς
δικαστήριο, αυτό είναι το κοινωνικά και
πολιτικά ορθό», κατέληξε.

Χρειάζεται πολιτική
απόφαση, σύμφωνα
με τον εργατολόγο
Κώστα Τσουκαλά

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα
Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21Επίδομα Παιδιού στις 8 Ιουλίου 2022, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υπολογισμού της καταβολής της τρίτης δόσης του επιδόματος.
Ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή
της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους ή τροποποίηση αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα.

Σε περίπτωση που το εισόδημα του φορολογικού
έτους 2021 είναι μικρότερο από εκείνο του 2020, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να αυξηθεί, εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.
Αν όμως το εισόδημα του 2021 είναι υψηλότερο εκείνου
του 2020, τότε, εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία
ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να μειωθεί και να ακολουθήσουν

στη συνέχεια οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί έως την εξόφληση της διαφοράς.
Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει
αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα για την επανέναρξη
της επαναλειτουργίας της πλατφόρμας Α21 και την υποβολή νέων αιτήσεων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
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ΕΛΛΑΔΑ
Αύριο τα εγκαίνια
του IGB, παρουσία
Μητσοτάκη

Ανάπτυξη 6,5% φέτος
προβλέπει η HSBC

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε

κτίναξη της Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος κατά
6,5% προβλέπει φέτος για
την Ελλάδα η HSBC λόγω
των καλύτερων επιδόσεων του τουρισμού, ενώ το Ίδρυμα Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών κατεβάζει τον πήχη στο 4% και προβλέπει
πληθωρισμό 9,6%. Συγκεκριμένα:
1. Ο βρετανικός επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι φέτος θα γίνει... πάρτι
ως προς την τουριστική κίνηση στην
Ελλάδα, ενώ θεωρεί ότι ενισχυτικά
στην άνοδο του ΑΕΠ θα λειτουργήσουν οι κλάδοι της εστίασης και των
κατασκευών ως αποτέλεσμα της αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας. Στη σχετική έκθεση με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Επιβράδυνση;
Όχι εδώ!» η HSBC προβλέπει σωρευτική ανάπτυξη 10% τη διετία
2022-2023 ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης του στόχου από 4% σε
6,5% φέτος αλλά και της υποβάθμισης από 4% σε 3,5% για το 2023. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι ξένοι
τουρίστες θα φτάσουν πάνω από το
80% των προ της πανδημίας επιπέδων φέτος, γεγονός που θα πρέπει

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

να δώσει πρόσθετη ώθηση στην
ανάπτυξη, της τάξεως του 2%-3% στο
ΑΕΠ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι
εγχώριες δευτερογενείς επιδράσεις. Επίσης, χάρη στην ανοδική
αναθεώρηση του δ’ τριμήνου, που
ανέβασε την ανάπτυξη του περασμένου έτους στο 8%, το ΑΕΠ είναι
τώρα 3% υψηλότερο απ’ ό,τι πριν από
την πανδημία, κάτι που, σύμφωνα με
την HSBC, αποτελεί αξιοσημείωτο
επίτευγμα, δεδομένης της περιορισμένης συμβολής του τουριστικού
τομέα, που το 2019 αντιπροσώπευε
το 10% του ελληνικού ΑΕΠ. Προσθέτει, δε, ότι ο τουρισμός θα δώσει ταχύτερη ώθηση στο β’ και γ’ τρίμηνο,
ξεπερνώντας τις προσδοκίες και τις
αρχικές εκτιμήσεις, ενώ ισχυρό πυλώνα για την ανάπτυξη αναφέρει τις
επενδύσεις, οι οποίες είναι κατά
30% αυξημένες σε σχέση με τα προ
πανδημίας επίπεδα.

2. Από την άλλη πλευρά, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών στην έκθεσή του για την
οικονομία εμφανίζεται πολύ πιο
συντηρητικό ως προς την ανάπτυξη
βάζοντας τον πήχη στο 4%, ενώ είναι
πιο... αυστηρό σε σχέση με τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ο
οποίος θα κινηθεί στο επίπεδο του
9,6%. «Η οικονομία δείχνει παλμό,
αλλά θα πρέπει να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έρχονται», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας κατά την
παρουσίαση της έκθεσης, προσθέτοντας ότι η ελληνική οικονομία παρουσίασε υψηλή ανάπτυξη 7% από
το α’ τρίμηνο λόγω ιδιωτικής κατανάλωσης, εξαγωγών και επενδύσεων, επιτυγχάνοντας υψηλότερη επίδοση από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΟΒΕ: Άνοδος
ΑΕΠ έως 4% και
πληθωρισμός
κοντά στο 9,6%

Παρουσία των πρωθυπουργών Ελλάδας και Βουλγαρίας Κυριάκου Μητσοτάκη και Κιρίλ Πετκόφ πραγματοποιούνται αύριο τα εγκαίνια για την έναρξη
λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού IGB με μια
ειδική εκδήλωση
στην Κομοτηνή. Το
μήνυμα που θα επιδιωχθεί να σταλεί, εν
μέσω της ενεργειακής κρίσης, είναι πως η
Ευρώπη με το έργο αυτό σηματοδοτεί τη
συνέχιση των προσπαθειών της για την
απεξάρτηση από το αέριο της Gazprom.
Και πράγματι ο IGB θα αποτελέσει μια
εναλλακτική όδευση αερίου προς τη
Βουλγαρία μέσω αρχικά του αγωγού
TAP και από τις αρχές του φθινοπώρου
μέσω του ΕΣΦΑ. Από το 2023 και μετά θα
αποτελέσει την πηγή εισαγωγής ποσοτήτων LNG από τα FSRU στη θαλάσσια
περιοχή του Θρακικού Πελάγους. Οι ποσότητες του υγροποιημένου φυσικού
αερίου θα φτάνουν μέσω διασυνδετήριων αγωγών τόσο στη Βουλγαρία όσο
και στη Ρουμανία, ακόμη και στην Ουκρανία. Πρόκειται για αποφάσεις που
αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του Αυγούστου.
Μιχάλης Μαστοράκης

Λιανική: Αύξηση
τζίρου 18,8%
τον Απρίλιο
Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω του τουριστικού ρεύματος και
ο πληθωρισμός οδήγησαν σε νέα σημαντική άνοδο του τζίρου στο λιανικό
εμπόριο τον Απρίλιο κατά 18,8%. Από τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι ο ρυθμός αύξησης
του τζίρου τον Απρίλιο ήταν υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν ο δείκτης είχε ανέλθει κατά 9,2%. Μάλιστα,
έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι
εκτός από την αύξηση της αξίας των
λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε αύξηση κατά 10% και στον όγκο. Η εντυπωσιακή αύξηση του τζίρου και μάλιστα
μέσα σε συνθήκες οικονομικής στενότητας και με φόντο τις συνέπειες του
πολέμου στην Ουκρανία διαμορφώνει
μια δυνατή βάση εκκίνησης για το ΑΕΠ
κατά το β’ τρίμηνο του έτους.
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Σε δύσβατο μονοπάτι το Χρηματιστήριο

Ο

ι τελευταίες συνεδριάσεις κατέδειξαν
την απόλυτη εξάρτηση του ελληνικού χρηματιστηρίου από την πορεία των
ευρωπαϊκών αγορών. Έτσι,
το ΧΑ παρακάμπτει τόσο τις
επιχειρηματικές συμφωνίες
που ανακοινώνονται, όσο και
αυτές που αναμένονται, ή πιθανολογούνται και συνεχίζει
την πλαγιοκαθοδική του κίνηση προς ακόμα χαμηλότερα επίπεδα.
Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης
έχασε τις 800, αλλά και τις
788 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και είναι άγνωστο αν θα αντέξει η επόμενη στήριξη στις 740 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 808-810, 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 845, 860, 865, 877-891
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), 904, και 920 μονάδες. Για κίνηση υψηλότερα των 920 και προς τις 944 και 950 μονάδες, σενάριο ακραία αισιόδοξο με τα τρέχοντα δεδομένα, θα απαιτηθεί δραστική αλλαγή του διεθνούς κλίματος,
αλλά και σημαντική συναλλακτική αναβάθμιση του ΧΑ. Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, για τη
σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, απαιτείται ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1.940 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2.042 και 2.052 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων).

ΒΕΘ: Φρένο στις διαγραφές επιχειρήσεων το 1ο εξάμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρένο πάτησαν το α΄ εξάμηνο του 2022 οι διαγραφές των βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, την ώρα που οι εγγραφές περιορίστηκαν οριακά κατά το εξεταζόμενο διάστημα, έναντι
του α΄ εξαμήνου της περσινής χρονιάς. Είναι χαρακτηριστικό πως τους πρώτους έξι μήνες του
έτους ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 220 επιχειρήσεις, με τη μερίδα του λέοντος να έχουν οι ατομικές, ενώ ρολά κατέβασαν 131. Ένα χρόνο πριν,
226 επιχειρήσεις έκαναν έναρξη, ενώ λουκέτο
έβαλαν 151 επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, οι εγγραφές το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν οριακά μειωμένες κατά 2,6% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, ενώ οι διαγραφές ήταν λιγότερες κατά το εξεταζόμενο διάστημα κατά 13,2%, σύμφωνα με
τα στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Πειραιώς: Κεφαλαιακή ενίσχυση 50 μ.β. από τρία συνθετικά swaps
Η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (η «Τράπεζα») προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για τρεις συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων στεγαστικών δανείων, δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και άλλα
δάνεια (από κοινού οι «Συναλλαγές»). Ως αποτέλεσμα των
Συναλλαγών, η Τράπεζα αναμένεται να μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό της κατά περίπου
€1,1δισ., με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής
θέσης της κατά περίπου 50 μονάδες βάσης μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές (significant risk transfer), σε ευθυγράμμιση με τις ανακοινώσεις της στις 12 Μαΐου 2022.

BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Παπουτσάνης: Αύξηση 39%
στον κύκλο εργασιών
Η Παπουτσάνης
ΑΒΕΕ ανακοίνωσε
ισχυρή ανάπτυξη
για το α' εξάμηνο του 2022. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών καταγράφει αύξηση κατά
39%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε
33,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η σημαντική
αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται
στην επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην
υψηλή επίδοση των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους.

Νέες εξαγορές εντός του 2022
προαναγγέλλει η PeopleCert
Νέες εταιρικές εξαγορές προανήγγειλε
ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου PeopleCert Βύρων Νικολαΐδης.
Και τούτο, μόλις έναν χρόνο μετά την
ολοκλήρωση της μεγαλύτερης εξαγοράς των τελευταίων 15 ετών, από ελληνική εταιρεία, έναντι 450 εκατ. ευρώ, πέρυσι τον Ιούλιο. Κίνηση η οποία εκτίναξε
την αποτίμηση της PeopleCert σε πάνω
από 1 δισ. ευρώ καθιστώντας την ως τον
πρώτο ελληνικό «μονόκερο». Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε απευθυνόμενος
προς εκπροσώπους του Τύπου ο κ. Νικολαΐδης, η PeopleCert βρίσκεται ήδη σε
συζητήσεις με εταιρείες, οι οποίες θα
μπορούσαν είτε να της προσφέρουν τεχνολογικό προβάδισμα στον τομέα του
αντικειμένου της (πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας και διαχείριση έργων και
διαδικασιών), είτε κατέχουν ένα framework, δηλαδή ένα πλαίσιο διαδικασιών
βέλτιστων πρακτικών.

ΔΙΑΣ: Στα €4 εκατ.
τα καθαρά κέρδη το 2021
Με αύξηση των συνολικών εταιρικών
εσόδων κατά 19% στα 13 εκατ. ευρώ και
των κερδών μετά φόρων κατά 114% στα 4
εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε η χρήση του
2021 για τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία κατέγραψε σημαντική βελτίωση και σε επίπεδο
λειτουργικής κερδοφορίας, με τον Δείκτη
Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (ROS) να
ενισχύεται σε 40,1% από 24,3% το 2021, ο
Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) σε 18,2% από 10% και ο Δείκτης
Απόδοσης Ενεργητικού (ROA) σε 15,8%
από 8,6% το περασμένο έτος. Το προτεινόμενο προς τους μετόχους μέρισμα διαμορφώθηκε στα 4,19 ευρώ ανά μετοχή.
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Olympia: Συμμετοχή σε γύρο
χρηματοδότησης της Northvolt
ύψους $1,1 δισ.

Δάιος Πλαστικά: Η ΓΣ αποφάσισε
τη μη διανομή μερίσματος

Η

Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, υπέγραψε Σύμβαση Αποκλειστικότητας και Δέσμευσης Παραγωγής (Exclusivity and Capacity
Agreement - ECA) για την προμήθεια inter-array
καλωδίων XLPE 66 kV και συναφών εξαρτημάτων
για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Hai Long 2 και 3. Το
έργο κατασκευής Hai Long στην Ταϊβάν αποτελείται από δύο υπεράκτια αιολικά πάρκα (OWF), τα Hai
Long 2 (HL2) και Hai Long 3 (HL3), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.044 MW. Το Hai Long Offshore Wind Project είναι ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα της Ταϊβάν, που αναπτύχθηκε
από κοινού από την Northland Power Inc., την Yushan Energy Pte Ltd και την Mitsui & Co. Το HL2
αποτελείται από 2 μικρότερα αιολικά πάρκα (subwind farms), το HL2A, με μέγιστη εγκατεστημένη
ισχύ 300MW, και το HL2B, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 232MW. Το HL3 έχει μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 512MW.

Η Γενική Συνέλευση της Δάιος Πλαστικά
αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
(ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής
χρήσεως 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και
τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της
εταιρείας.

Ο Γ. Λεβέντης CEO σε ΑΝΤ1,
Μακεδονία TV και Antenna Studios

Attica Bank: Στόχος
η λειτουργική κερδοφορία

Τη δέσμευση και στήριξη των μετόχων και της διοίκησής της, ώστε η Attica Bank να γυρίσει σελίδα
και να καταστεί λειτουργικά κερδοφόρα, με βάση
ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, το οποίο θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή της και την ουσιαστική
στήριξη της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής
οικονομίας, επισφράγισε η ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Ο πρόεδρος
της Attica Bank Κωνσταντίνος Μακέδος στην ομιλία
του, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η Attica Bank γυρίζει
σελίδα, επικεντρώνοντας πλέον τις προσπάθειές
της στις πολιτικές ανάπτυξής της.

Ο Όμιλος ANTENNA ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ο Γιώργος Λεβέντης αναλαμβάνει διευθύνων Σύμβουλος
για τις εταιρείες ΑΝΤ1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και
ANTENNA STUDIOS. Ο Γιώργος Λεβέντης
θα δώσει δυναμική πνοή στους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, συνδυάζοντας
τον επιχειρηματικό σχεδιασμό με την αποτελεσματική υλοποίηση, επισημαίνει η
σχετική ανακοίνωση. Με πολύχρονη εμπειρία, επιτυχημένη πορεία και βαθιά γνώση του διεθνούς και εγχώριου μιντιακού
τοπίου, ο Γιώργος Λεβέντης θα συμβάλει
καθοριστικά, με διορατικότητα και έμπνευση, στο όραμα του Ομίλου.

Ο Όμιλος Olympia,
μαζί με κορυφαίους
διεθνείς επενδυτές, όπως, μεταξύ άλλων, οι
Baillie Gifford, Goldman Sachs Asset Management και Volkswagen Group, συμμετέχει σε
γύρο χρηματοδότησης μέσω δανείου με δυνατότητα μετατροπής σε μετοχές, το οποίο δάνειο
θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της επέκτασης της Northvolt στον τομέα παραγωγής
στοιχείων μπαταριών λιθίου και καθοδικών
υλικών στην Ευρώπη. Με αυτή τη χρηματοδότηση, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η
Northvolt θα έχει από το 2017 συνολικά εξασφαλίσει σχεδόν 8 δισ. δολάρια, προερχόμενα
τόσο από ίδια κεφάλαια όσο και από χρηματοδοτήσεις, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου. Στόχος είναι η προμήθεια βιώσιμων μπαταριών, που θα οδηγήσει σταδιακά
στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και σε μια
κοινωνία μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Dimand: Άντλησε 98 εκατ.
από τη Δημόσια Προσφορά
Στο συνολικό ποσό των €98 εκατ. περίπου
(ήτοι κεφάλαια ποσού €97,5 εκατ. περίπου
που συγκεντρώθηκαν από τη δημόσια προσφορά και κεφάλαια ποσού €0,5 εκατ. περίπου από την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων) ανέρχονται τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Dimand,
πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της δημόσιας
προσφοράς, η διαπραγμάτευση του συνόλου
των 18.680.300 κοινών μετοχών ξεκίνησε από
την Τετάρτη 6 Ιουλίου στη ρυθμιζόμενη αγορά
του ΧΑ. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «DIMAND» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης
των μετοχών είναι 15 ευρώ ανά μετοχή.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε
η διάθεση αντληθέντων
κεφαλαίων του ομολόγου
Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε ότι έως
τις 30.06.2022 ολοκληρώθηκε η διάθεση του
συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την
έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 250 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε
με δημόσια προσφορά τον Νοέμβριο του 2021.
Οι 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες
ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία εκδόσεως της εταιρείας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα κεφάλαια επενδύθηκαν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτη ανάθεση της Hellenic
Cables στην ασιατική αγορά
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Α’ Όμιλος
Αγγλία
Αυστρία
Νορβηγία
Β. Ιρλανδία
Β’ Όμιλος
Γερμανία
Δανία
Ισπανία
Φινλανδία
Γ’ Όμιλος
Ολλανδία
Σουηδία
Πορτογαλία
Ελβετία
Δ’ Όμιλος
Γαλλία
Ιταλία
Βέλγιο
Ισλανδία

Και η μπάλα είναι γένους θηλυκού
Π

ριν από είκοσι και πλέον χρόνια ο τότε πρόεδρος της FIFA
και έκπτωτος πια λόγω οικονομικών σκανδάλων Ελβετός Σεπ
Μπλάτερ, στην προσπάθειά του να
αναπτύξει το ποδόσφαιρο γυναικών
παγκοσμίως, είχε προβεί σε μια δήλωση που προκάλεσε σοκ: «Για να πάει
μπροστά το ποδόσφαιρο γυναικών θα
πρέπει οι παίκτριες να φορούν εφαρμοστά και αποκαλυπτικά σορτσάκια
και στενές φανέλες, διότι μόνο έτσι θα
προσελκύσουν θεατές σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο».
Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν ότι ο
Μπλάτερ είναι «ραμολί», «σεξιστής»,
«μισογύνης» και άλλα τέτοια. Χθες άρχισε το Euro 2022 γυναικών στα αγγλι-

κά γήπεδα, τα οποία αναμένεται να γεμίσουν, μια και δεν υπάρχει άλλη ποδοσφαιρική δραστηριότητα αυτή την
εποχή. Όσον αφορά την εμφάνιση, είναι κατά το... ήμισυ της ονείρωξης του
Μπλάτερ. Διότι το «ραμολί» βρήκε και
πολλούς υποστηρικτές στη διάρκεια
των χρόνων, οι οποίοι όχι μόνο συμφώνησαν μαζί του αλλά υπερθεμάτισαν κιόλας.
Για παράδειγμα, η Αγγλίδα διεθνής
Τζέμα Χιουζ, 23 ετών, δημιούργησε
ένα άτυπο πρωτάθλημα στην πατρίδα
της, το Lingerie Football League στο
οποίο οι παίκτριες παίζουν φορώντας
το... εσώρουχό τους και έναν στηθόδεσμο. Τίποτε άλλο! «Έτσι θα έχουμε θεατές στο γήπεδο και οι σπόνσορες θα

τρέχουν σε εμάς για να διαφημιστούν». Λογικό. Μπάλα παίζουν οι χορηγοί και απλώς οι ποδοσφαιριστές
την κλωτσούν στο ποδόσφαιρο ανδρών. Ειδικά σε μια εποχή που καλλίπυγες κοπέλες βγάζουν τεράστια ποσά ποστάροντας τα κάλλη τους στο Instagram.
Πάντως, πριν από περίπου δύο μήνες στο «Καμπ Νου» της Βαρκελώνης
πήγαν 91.000 θεατές για να παρακολουθήσουν το ντέρμπι Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης 5-2. Και εκεί οι παίκτριες αγωνίστηκαν κανονικά με σορτσάκι και φανέλα. Το προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών κρατούσε από τον
τελικό του Μουντιάλ το 1999 - 90.000

θεατές στο ΗΠΑ - Κίνα (0-0, 5-4 πεν.)
στο «Ρόουζ Μπολ» της Πασαντίνα.
Στην Αγγλία το Euro 2022, το οποίο
έπρεπε να γίνει πέρυσι αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας, θα διεξαχθεί σε δέκα γήπεδα και ο τελικός στο
«Γουέμπλεϊ» στις 31 Ιουλίου. Πολυνίκης του θεσμού είναι η Γερμανία με 8
κατακτήσεις σε 12 διοργανώσεις. Τελευταία κάτοχος, η Ολλανδία.

Άρχισε το Euro 2022
γυναικών στην Αγγλία,
δικαιώθηκε
ο «ραμολί» Μπλάτερ
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Πήρε Μπολομπόι, θέλει Ματ Τόμας

O

πως φαίνεται, δύο από τους
στυλοβάτες της περσινής
εξαιρετικής πορείας του
Ολυμπιακού, οι Σάσα Βεζένκοφ και
Τάιλερ Ντόρσεϊ, θα αποτελέσουν
παρελθόν.
Ο σύλλογος του Πειραιά ανακοίνωσε ήδη την απόκτηση του Αμερικανού
φόργουορντ Τζόελ Μπολομπόι και
πάει και για ελεύθερο από τους Σικάγο Μπουλς, τον σουτέρ Ματ Τόμας.
Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ θα καταλήξουν
στο ΝΒΑ. Ο 28χρονος Μπολομπόι
έπαιζε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας υπό τις
οδηγίες του Ιτούδη την περασμένη
σεζόν. Με ύψος 2,07μ. μπορεί να καλύψει τις θέσεις «5» και «4». Στην EuroLeague έχει 4,8 πόντους (72,7% βολές, 59,1% δίποντα, 31,5% τρίποντα),
3,4 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ σε 23
αγώνες. Ο Ματ Τόμας είναι σούτινγκ
γκαρντ, έχει ύψος 1,91μ. και στο ΝΒΑ,

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στην Αλ Σαμπάτ ο Κριχόβιακ
Ήταν αναμενόμενο, μετά την απόκτηση του Γκατσίνοβιτς και του Γιόνσον από την ΑΕΚ, ότι ο διεθνής Πολωνός μέσος Γκρέγκορζ Κριχόβιακ δεν
θα επέστρεφε στην Ένωση. Έστω και αν τεχνικός
διευθυντής στην ΑΕΚ είναι ο συμπατριώτης του
Ράντοσλαβ Κουχάρσκι. Ο Κριχόβιακ, ο οποίος
έπαιξε για έξι μήνες στην Ένωση την περασμένη
σεζόν δανεικός από την Κράσνονταρ, θα υπογράψει με την Αλ Σαμπάτ από τη Σαουδική Αραβία.

ΠΑΟΚ: Στη Ρέιντζερς ο Τσόλακ

εκτός από τη φανέλα των Μπουλς,
φόρεσε και εκείνες των Ράπτορς και
Γιούτα Τζαζ. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό σουτέρ που σουτάρει με σχε-

δόν 40% στα τρίποντα και 80% στις
ελεύθερες βολές. Το 2019 φόρεσε τη
φανέλα της Βαλένθια, άρα γνωρίζει
και το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Είναι γεγονός. Στη σκωτσέζικη Ρέιντζερς, φιναλίστ του περσινού τελικού του Europa League
κόντρα στην Άιντραχτ (1-1, 5-4 πεν.), θα συνεχίσει την καριέρα του ο σέντερ φορ του ΠΑΟΚ
Αντόνιο Τσόλακ. Ο παίκτης αποχαιρέτησε
τους συμπαίκτες του, έφυγε από το προπονητικό κέντρο του «δικεφάλου του Βορρά»
και «πέταξε» για τη Γλασκόβη. Αντικαταστάτης
του θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Γερμανός
Κάλεντ Νάρεϊ της Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Ο Ζλάταν
συνεχίζει
στα 40 του!

Ταυτοποίηση και φυλακή

Σε ηλικία 40 ετών ο θρυλικός Σουηδός επιθετικός Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς θα υπογράψει
συμβόλαιο με τη Μίλαν για έναν ακόμη χρόνο, παρότι έχει σοβαρό τραυματισμό που θα τον
κρατήσει επτά μήνες μακριά από τα γήπεδα. Ο «Ίμπρα» έχει αγωνιστεί, πέραν της Μίλαν,
και σε Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ, Γιουβέντους, Άγιαξ, Λος Άντζελες Γκάλαξι, Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, Μπαρτσελόνα και Μάλμε, ενώ είναι 121 φορές διεθνής με 62 γκολ!

Στη Μάντσεστερ Γ. ο Έρικσεν
Ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος συγκλόνισε τον κόσμο του
ποδοσφαίρου όταν έπαθε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια
του αγώνα Δανία - Φινλανδία στο Euro 2021, είναι τελείως καλά,
όπως έδειξε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Σέφιλντ
Γιουνάιτεντ, και ετοιμάζεται να υπογράψει στη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ για τα επόμενα τρία χρόνια. Απομένουν τα τυπικά και
κυρίως να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Τρεις οπαδοί ταυτοποιήθηκαν για εμπλοκή σε
επεισόδιο -με οπαδικά κίνητρα- που σημειώθηκε
στις 5 Αυγούστου του 2019 στη Θεσσαλονίκη με
θύματα τέσσερις οπαδούς του Άγιαξ. Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 34, 27 και 31 ετών, επιτέθηκαν
σε τέσσερις οπαδούς της ολλανδικής ομάδας, οι
οποίοι είχαν μεταβεί στο γήπεδο της Τούμπας για
να παρακολουθήσουν την προπόνηση της ομάδας
τους. Τους χτύπησαν και τους πήραν τα χρήματα.

Ολυμπιακός: Παίρνει
Σκάρπα τον χειμώνα
Έτοιμος να δώσει τα χέρια με τον Βραζιλιάνο
μέσο Γκουστάβο Σκάρπα είναι ο Ολυμπιακός,
σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός της Παλμέιρας αποτελεί τον διακαή
πόθο των Πειραιωτών και η υπόθεσή του μοιάζει
ολοένα πιο πιθανό να έχει happy end. Σύμφωνα
με όσα έλεγαν στην πατρίδα του ποδοσφαιριστή,
ο Σκάρπα είναι προ των πυλών του Ολυμπιακού
με ορίζοντα σε πρώτη φάση τον χειμώνα, οπότε
και μένει ελεύθερος.
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Βασιλική επέτειος γάμου

E

να από τα πιο πολυφωτογραφημένα
ζευγάρια της αριστοκρατίας, ο Πρίγκιπας Παύλος και η Μαρί Σαντάλ,
γιόρτασε 27 χρόνια ευτυχισμένου γά-

μου!
Ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και η κόρη του «Μίδα» των Duty Free
Ρόμπερτ Γουόρεν Μίλερ παντρεύτηκαν την 1η
Ιουλίου του 1995 στον Καθεδρικό Ναό Αγίας
Σοφίας στο Λονδίνο, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Μεγάλης Βρετανίας και Θυατείρων κ.κ. Γρηγόριο,
αποτελώντας το πιο φαντασμαγορικό γεγονός
της χρονιάς στους γαλαζοαίματους κύκλους.
Η παρουσία της Βασίλισσας Ελισάβετ έδωσε
άλλη αίγλη στον παραμυθένιο γάμο που πραγματοποιήθηκε με όλες τις τιμές, ενώ παρόντα
ήταν σύσσωμα τα μέλη της Βρετανικής Βασιλικής οικογένειας, καθώς και των βασιλικών οικογενειών της Δανίας, της Ισπανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας και VIP καλεσμένοι από όλο τον κόσμο.
Το ζευγάρι του διεθνούς τζετ σετ απέκτησε

πέντε παιδιά, τους Μαρία Ολυμπία, Κωνσταντίνο-Αλέξιο, Αχιλλέα-Ανδρέα, Οδυσσέα-Κίμωνα
και τον Αριστείδη-Σταύρο. Εκτός από τον
14χρονο βενιαμίν, η νέα γενιά των Γλίξμπουργκ
πρωταγωνιστεί στην αστραφτερή κοσμική ζωή
της Ευρώπης και της Αμερικής, φίλοι τους είναι
διασημότητες της showbiz, απολαμβάνουν
ονειρεμένες διακοπές σε προορισμούς για billionaires, ενώ η προσωπική τους ζωή συχνά γίνεται viral στα social media.
Η Μαρί Σαντάλ με προσωπική περιουσία που
ξεπερνά τα 2 δισ. λίρες φιγουράρει στο top 20
με τις πιο πλούσιες γυναίκες της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με
τη μόδα, λανσάροντας στην παγκόσμια αγορά
σειρά ρούχων μπεμπέ που σχεδιάζει η ίδια.
Η γνωριμία της με τον Πρίγκιπα Παύλο έγινε
κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών
της στη Σχολή Καλών Τεχνών της Νέας Υόρκης.
Ο Έλληνας αριστοκράτης σε μία από τις σπάνιες
συνεντεύξεις του αποκάλυψε για την πρώτη
γνωριμία τους: « Ήταν έρωτας με την πρώτη μα-

τιά. Αμέσως με κέρδισαν τα ντελικάτα χαρακτηριστικά και η εκθαμβωτική ομορφιά της. Σύντομα ανακάλυψα ότι είχαμε πολλά κοινά».
Το 1995 αρραβωνιάστηκαν ύστερα από τη ρομαντική πρόταση γάμου που έκανε ο Παύλος
στη Μαρί Σαντάλ σε κοσμικό θέρετρο της Σουηδίας και λίγο αργότερα ακολούθησε ο πολυτελής γάμος τους.
Το ζευγάρι περνάει τα καλοκαίρια του οικογενειακά στο εξοχικό του στις Μπαχάμες, αλλά
και στο Πόρτο Χέλι μέχρι πρότινος, στο άλλοτε
εντυπωσιακό σπίτι του Κωνσταντίνου και της
Άννας Μαρίας, συνδυάζοντας βόλτες στο Αιγαίο
με το ξύλινο σκάφος, την «Αφρόεσσα»!

Ο Πρίγκιπας Παύλος και
η Μαρί Σαντάλ γιόρτασαν
τα 27 ευτυχισμένα χρόνια μαζί
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Το πιο απίθανο beach party

Α

ποχαιρετισμός στο καλοκαίρι, με τον Κωστή Μαραβέγια και
τους φίλους του σε μια Σεπτεμβριανή συναυλία που θα κάνει πάταγο. Ο τραγουδοποιός και η μουσική παρέα του θα
συναντηθούν στο «Maraveyas Beach Party», που θα πραγματοποιηθεί στην Α’ Πλαζ Βούλας το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, πάνω στην
άμμο, δίπλα στη θάλασσα και κάτω από τον έναστρο ουρανό της
Αθηναϊκής Ριβιέρας.
«Στις 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αμέσως μετά τις αυγουστιάτικες
διακοπές, δίνουμε ραντεβού σε μια από τις ομορφότερες παραλίες,
στην Α’ Πλαζ Βούλας και συναντιόμαστε ξανά σαν μια μεγάλη παρέα, σε ένα beach party όπου το κέφι και η μουσική θα πρωταγωνιστούν και πάλι! Μείνετε συντονισμένοι, καθώς σύντομα θα ανακοινωθούν αγαπημένοι guests και πολλές εκπλήξεις, που θα χαράξουν στη μνήμη μας την ημέρα αυτή σαν ένα από τα ωραιότερα beach party της ζωής μας!», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το πρώτο
«σ' αγαπώ»

Ανέβαλε την εμφάνισή του

Το ειδύλλιο της Δέσποινας
Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη
απασχολεί καθημερινά τα social
media, καθώς το ερωτευμένο
ζευγάρι δημοσιοποιεί όλο και
πιο συχνά προσωπικές του στιγμές που γίνονται viral. Η Δέσποινα Βανδή έκανε το πρώτο
βήμα και εξομολογήθηκε δημόσια τα δυνατά συναισθήματά της
για τον ηθοποιό αναρτώντας κοινή τους φωτογραφία συνοδεία
μιας τρυφερής αφιέρωσης: «Σ'
αγαπώ μέχρι το φεγγάρι»!
Η έξαρση των κρουσμάτων Covid οδήγησε
στην αναβολή της εμφάνισης του Διονύση Σαββόπουλου στη διπλή συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου στις 8 και 9 Ιουλίου στο Ηρώδειο. Με
ανακοίνωσή του στο Instagram ο σημαντικός
τραγουδοποιός ζήτησε συγγνώμη, αναφέροντας: «Εμείς του ’60 οι εκδρομείς ανήκουμε
στους ευπαθείς και δυστυχώς κανείς πια δε φοράει μάσκα. Η καρδιά μου πάντως θα ‘ναι εκεί
και από μακριά θα τον καμαρώνω που κλείνει
φέτος τα 40 χρόνια ενός συναρπαστικού ταξιδιού ο φίλος μας».

Natural με μπικίνι

Επιστροφή στο σανίδι

Τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα απολαμβάνει η Κατερίνα Λέχου! Η δημοφιλής ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό ενσταντανέ από τις καλοκαιρινές της
διακοπές, εντυπωσιάζοντας με την απλότητα, την κομψότητα και το summer natural
look, ποζάροντας χωρίς μακιγιάζ, με μαύρο
μπικίνι, ξέγνοιαστη και ξεκούραστη: «Επειδή τα καλοκαίρια μας είναι μικρά, ας τους
δώσουμε μιαν ανάσα!», έγραψε στη λεζάντα
της φωτογραφίας της.

Νοσεί με κορονοϊό
Τινάχτηκε στον αέρα η μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία της Καίτης Γαρμπή με τον γιο της Δημήτρη Σχοινά στη Ρόδο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια με ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε
πως βρέθηκαν και οι δύο θετικοί στην Covid, παρουσιάζοντας
σοβαρά συμπτώματα. «Αγαπημένου μου Ροδίτες, λυπάμαι πολύ,
αλλά θα ψάξουμε καινούργια ημερομηνία και υπόσχομαι να έρθουμε μόλις γίνουμε καλά», ανέφερε στο ποστ.

Θεατρική συνεργασία «έκπληξη» της Χάρις
Αλεξίου με την Όλια Λαζαρίδου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια θα ανέβει το φθινόπωρο στη σκηνή
του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με την παράσταση «Το Αϊβαλί η Πατρίδα μου» σε κείμενο του
Φώτη Κόντογλου και σκηνοθεσία της σημαντικής πρωταγωνίστριας, αποκαλύπτοντας: «Φέτος
συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή κι εμείς μεταφέρουμε με τη συνοδεία της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας αποσπάσματα από το έργο του σπουδαίου αυτού ζωγράφου και ποιητή».
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Η ουρολοίμωξη
προτιμά τις γυναίκες

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Νικόλαος Πλεύρης,
Γυναικολόγος, Διευθυντής Α’
Γυναικολογικής Κλινικής Τμήμα Ρομποτικής και
Λαπαροσκοπικής
Χειρουργικής

Ε

να από τα πιο επώδυνα και ενοχλητικά
προβλήματα που απασχολεί κυρίως τις
γυναίκες είναι η ουρολοίμωξη. Η ουρολοίμωξη θα απασχολήσει τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους το 3050% των γυναικών.
Μικρόβια συνήθως από το έντερο προσβάλλουν το ουροποιητικό, τα οποία, αν δεν προλάβουν να απομακρυνθούν με την ούρηση, πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν συμπτώματα. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο, λόγω της ανατομίας
τους, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς, καθώς η
απόσταση μεταξύ της ουρήθρας και του πρωκτού
είναι μικρότερη από αυτή των αντρών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκύψει και το καλοκαίρι στις
διακοπές και να χαλάσει τη διάθεση της γυναίκας,
η οποία θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια
και φάρμακα σε συνεννόηση με τον γυναικολόγο
ή τον ουρολόγο της.
Πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν συχνά το
πρόβλημα φοβούνται πολύ να κολυμπήσουν σε
πισίνες, ειδικά όταν δεν ξέρουν αν έχουν τηρηθεί
οι κανόνες σωστής καθαριότητας και χλωρίωσης.
«Η ουρολοίμωξη εμφανίζεται συνήθως με συχνοουρία και μικρή ποσότητα ούρων, πόνο ή κάψιμο κατά την ούρηση και θολά, δύσοσμα ούρα. Η
γυναίκα μπορεί να παραπονεθεί για πόνο στην
περιοχή της κύστης και ορισμένες φορές μπορεί
να συνοδεύεται από αιματουρία.
Για να γίνει η διάγνωση της ουρολοίμωξης
χρειάζεται συνήθως απλά μια γενική εξέταση και
καλλιέργεια ούρων, οι οποίες συνοδεύονται από
αντιβιόγραμμα, το οποίο θα δείχνει ποιο ακριβώς

μικρόβιο ευθύνεται και βάσει αυτού θα καθοριστεί η αντιβιοτική αγωγή που θα ακολουθήσει η
γυναίκα», αναφέρει ο κ. Νικόλαος Πλεύρης, Γυναικολόγος, Διευθυντής Α’ Γυναικολογικής Κλινικής - Τμήμα Ρομποτικής και Λαπαροσκοπικής
Χειρουργικής. Πιο σπάνια θα χρειαστεί περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος του ουροποιητικού με
ακτινογραφία, υπέρηχο ή κυστεοσκόπηση. Σε περιπτώσεις όπου οι ουρολοιμώξεις εμφανίζονται

Χυμός κράνμπερι
και πολύ νερό
Η επιμελής ενυδάτωση και η συχνή ούρηση είναι σημαντικές για την αποφυγή
υποτροπών και νέων επεισοδίων. «Η κατανάλωση χυμού κράνμπερι και d-μαννόζης βοηθά, καθώς αποτρέπει τον αποικισμό της ουροδόχου κύστης από μικροοργανισμούς και την εμφάνιση υποτροπών.
Κάποιες γυναίκες είναι επιρρεπείς στις
ουρολοιμώξεις και εμφανίζουν αρκετά
επεισόδια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν αυτά ξεπερνούν τα τρία στο
έτος ή τα δύο στο εξάμηνο, θεωρούνται
υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Τα
συμπτώματα επανεμφανίζονται και οφείλονται στον ίδιο μικροοργανισμό, παρόλο
που έχει ληφθεί η κατάλληλη θεραπεία»,
καταλήγει ο ειδικός.

αρκετά συχνά, μπορεί να χρειαστεί έλεγχος του
ουροποιητικού για ανωμαλίες που προδιαθέτουν
σε λοιμώξεις και για αποκλεισμό αιτιών που τις
μιμούνται.
Η θεραπεία είναι απλή, καθώς η γυναίκα χρειάζεται μόνο να ακολουθήσει μία αντιβιοτική θεραπεία βάσει αντιβιογράμματος.
Παρ’ όλα αυτά ο θεράπων ιατρός καλό θα ήταν
να τη συμβουλεύσει ποια προληπτικά μέτρα μπορεί να λάβει για την αποφυγή ουρολοιμώξεων στο
μέλλον. Στόχος των μέτρων αυτών είναι να μειωθεί το μικροβιακό φορτίο που μπορεί να προκαλέσει ουρολοίμωξη και να διατηρηθεί ένα υγιές
περιβάλλον που θα αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων: Σωστός καθαρισμός από εμπρός προς
τα πίσω της γεννητικής περιοχής μετά από κάθε
κένωση, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά μικροβίων από το έντερο προς την ουρήθρα. Ούρηση
μετά από κάθε σεξουαλική επαφή, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν βακτήρια που έχουν εισαχθεί
στην ουρήθρα. Αποφυγή σπερματοκτόνων κρεμών ή ενυδατικών gel, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην περιοχή.

Εμφανίζεται συνήθως με
συχνοουρία και μικρή ποσότητα
ούρων, πόνο ή κάψιμο κατά την
ούρηση και θολά, δύσοσμα ούρα

ΡOLITICAL

31

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Για σας τους Κριούς, θα υπάρξουν πολύ καλά γεγονότα, που θα αναδείξουν την κοινωνικότητά
σας. Η σχέση σας ή και κάποια γνωριμία θα σας
δημιουργήσει την αίσθηση της υπευθυνότητας,
γιατί θα πρέπει να αποφασίσετε για κάποια σοβαρή σας υπόθεση.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Επαγγελματικά θα είναι τα θέματα που θα σας
απασχολήσουν σήμερα, όπου θα υπάρξουν έντονες αντιπαραθέσεις με πρόσωπα υψηλά ιστάμενα. Φροντίστε να μην αντιδράσετε με ένταση ή
κακοπροαίρετα, γιατί θα δημιουργήσετε, ακόμη
και προσωρινά, κακή εικόνα.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Για σας τους Διδύμους, τα πράγματα στην προσωπική σας ζωή έχουν δύο ταχύτητες. Από τη μια θα
υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη, από την άλλη η κακή συνεννόηση με κάποιο πρόσωπο θα σας στενοχωρήσει, ενώ κάποια οικονομική παράλειψη
θα σας δημιουργήσει ανασφάλεια.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για σας τους Καρκίνους, η μέρα αυτή δεν θα σας
δημιουργήσει και τις καλύτερες προδιαγραφές
για να προχωρήσετε σε ουσιαστικότερες εξελίξεις, τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά σας.

Λέων

(23/7-22/8)
Για σας τους Λέοντες, βρίσκεστε σε μία επικοινωνιακή υπερδιέγερση, με έντονη την αναζήτησή
σας σε καταστάσεις που θα σας δώσουν περισσότερη επικοινωνία και τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Σ

ήμερα συνεχίζει η Σελήνη το σύντομο
ταξίδι της στο ζώδιο του Ζυγού, με
επιρροή από αρκετούς πλανήτες, που η
θετικότητά της ή όχι έχει ελάχιστη
διάρκεια. Έτσι σήμερα θα υπάρχει μία ποικιλία
στη διάθεσή μας, αλλά και στα γεγονότα, χωρίς
εξάρσεις.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Για σας του τρίτου δεκαημέρου, τα γεγονότα θα
έχουν μία ένταση σε οικονομικά θέματα. Ίσως
μάλιστα αναζητήσετε μία νέα πηγή για τα εισοδήματά σας. Γενικότερα, και για τα τρία δεκαήμερα
του ζωδίου σας, θα υπάρξουν επαγγελματικές
αναζητήσεις.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Η Σελήνη βρίσκεται και σήμερα στο δικό σας ζώδιο, όπου αναμένεται μία αρκετά πλούσια μέρα
σε γεγονότα, που σίγουρα η διάρκειά τους θα είναι πολύ σύντομη.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι δεν είναι η καλύτερη θέση για σας, εφόσον θα αναδυθούν μέσα από εσωτερικές διεργασίες δυσάρεστες σκέψεις και έντονες ψυχολογικές αναστατώσεις. Το καλό σε όλο αυτό είναι ότι το πέρασμα
της Σελήνης θα είναι σύντομο, χωρίς να προκληθούν προβληματισμοί με διάρκεια.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Για σας τους Τοξότες, θα έχετε σήμερα την τάση
να διασκεδάσετε και να ζήσετε έντονα μέσα από
τα συναισθήματά σας. Φροντίστε με αγάπη τα
πρόσωπα που έχετε δυνατούς δεσμούς μαζί
τους, χωρίς απαραίτητα να είναι η σχέση σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Μία αρκετά περίπλοκη μέρα, χωρίς να νιώθετε
έντονα συναισθήματα ή σημαντικές αλλαγές. Όλα
σήμερα θα είναι στο μυαλό σας, χωρίς δράση και
ένταση για νέα ξεκινήματα.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Είστε αρκετά καλά αυτή την περίοδο, αλλά έχουν
παρουσιαστεί πολλές υποχρεώσεις και έντονα
προσωπικά θέματα, που σας πάνε παρακάτω, αλλά όχι χωρίς απώλειες. Επίσης να προσέξετε τα
έξοδα που θα κάνετε σήμερα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγετε σε άσκοπες αγορές.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, οι καταστάσεις σήμερα θα σας
δημιουργήσουν κάποιες μικρές ανασφάλειες,
κυρίως λόγω κάποιων οικονομικών σας υποθέσεων. Φροντίστε την υγεία σας ή την υγεία δικού
σας προσώπου.
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#ELLI

Η πλειονότητα διαθέτει μνήμη και
κρίση, αρκεί να βάλει στην άκρη
τις όποιες προσωπικές πικρίες και
να αντιληφθεί την κρισιμότητα
των επερχόμενων εκλογών

Ορθολογισμός και «θολά νερά»
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Τ

ρία χρόνια της δυσκολότερης ίσως θητείας στα μεταπολιτευτικά χρόνια συμπληρώνει σήμερα η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας και το ερώτημα που
μένει να απαντηθεί είναι ο χρόνος διεξαγωγής
των επόμενων εκλογών. Το κλίμα στο οποίο θα
πορευτούμε προς τις κάλπες αλλά και το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης μεταξύ των μονομάχων έχουν ήδη φανεί.
Η χθεσινή συζήτηση στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων χαρακτηρίστηκε από την αναμενόμενη σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
να ανασύρει από τη συλλογική μνήμη τις δραματικές εμπειρίες του καλοκαιριού του 2015, όταν η
χώρα βρέθηκε με ευθύνη της πρώτης κυβέρνησης Αριστεράς κυριολεκτικά στο χείλος του
γκρεμού.
Μέχρις εδώ όλα είναι αναμενόμενα. Αυτό που
προκαλεί πραγματική έκπληξη είναι η εμμονή
του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, στην
υπεράσπιση της συγκεκριμένης κυβερνητικής
περιόδου, η οποία εξέθεσε την Ελλάδα διεθνώς.
Είναι απορίας άξιον και πιθανόν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης γιατί το αφήγημα του κ. Τσίπρα
εστιάζει σε αυτήν τη στιγμή της ιστορίας και όχι
στην επόμενη κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ,
που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015.
Μια λογική εξήγηση, κοιτάζοντας την εικόνα
«απέξω», είναι ότι ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν ότι η δεύτερη κυβερνητική εντολή δόθηκε με

το «θυμικό». Από σαφώς λιγότερους πολίτες από
όσους είπαν να γευτούν την περιπέτεια της πρώτης φοράς Αριστεράς αλλά και από ψηφοφόρους, πρώην αγανακτισμένους, που αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι είναι οριστική και αμετάκλητη η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον ρεαλισμό.
Και όταν ο κ. Τσίπρας, μπαρουτοκαπνισμένος
από την πικρή εμπειρία της γνωριμίας με το σύστημα των Βρυξελλών, των νταουλιών και των
ζουρνάδων που σίγησαν σε μία νύχτα, έστρεψε
προς τα εκεί το τιμόνι, αφήνοντας πίσω την επαναστατική γυμναστική των προηγούμενων μηνών.
Το πρόβλημα για τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ είναι
ότι η στροφή αυτή έγινε με αμφιθυμία. Χωρίς να
πιστεύει πραγματικά στην ανάγκη προώθησης
μεταρρυθμίσεων, προσέλκυσης επενδύσεων και
όλα εκείνα τα οποία πρεσβεύει και υλοποιεί σήμερα η φιλελεύθερη και εξωστρεφής κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Για αυτό διστάζει να υπερασπιστεί ανοικτά και
με θέρμη τη δεύτερη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
ο κ. Τσίπρας. Γιατί γνωρίζει ότι το μεν αμιγώς
κομματικό του ακροατήριο συγκινείται μόνο όταν
ενθυμείται εκείνη την περίοδο των συγκεντρώσεων του «ΟΧΙ» στο Σύνταγμα, το δε μεγαλύτερο
ακροατήριο δύναται να αφουγκραστεί την αμφιθυμία αυτή.
Για αυτό ρέπει για μια ακόμη φορά στον λαϊκισμό, ελπίζοντας να «ψαρέψει» στα θολά νερά της
πίεσης που προκαλεί στους πολίτες η αβάστακτη
ακρίβεια, απόρροια της διεθνούς ενεργειακής
κρίσης. Δεν προτείνει κάτι απτό και συγκεκριμένο για τη διαχείριση του άκρως επικίνδυνου ει-

σαγόμενου. Απλώς καταγγέλλει την κυβέρνηση.
Η οποία, σημειωτέον, έχει δώσει τη μεγαλύτερη
στήριξη στους πολίτες έναντι της ενεργειακής
κρίσης από όλες τις χώρες της ΕΕ.
Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή δεν άφησε καμία αμφιβολία για το κλίμα πόλωσης με το οποίο
θα οδηγηθούμε στις κάλπες. Ο κ. Μητσοτάκης,
όπως το 2019, έτσι και το 2022 επενδύει στον ορθολογισμό, στην αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα. Για αυτό και μνημονεύει διαρκώς
την τετραετία των ψευδών και των παραισθήσεων, όπως χαρακτήρισε χθες τη διακυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Οι επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν,
θα πραγματοποιηθούν σε συνθήκες πρωτόγνωρης και πολυεπίπεδης κρίσης - για την οποία η
κυβέρνηση δεν ευθύνεται. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση ως
αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης Δύσης Ρωσίας και η παρεπόμενη ενεργειακή ακρίβεια
που απειλεί ευθέως την ευημερία όλων ανεξαιρέτως των Ευρωπαίων.
Το στοίχημα για την κυβερνητική πλειοψηφία
θα είναι να σηκώσει «από τον καναπέ» όλους
όσοι αντιλαμβάνονται χωρίς δεύτερη σκέψη γιατί
το 2015 είναι παράδειγμα προς αποφυγή και όχι
προς μίμηση.
Ο πραγματικός της εχθρός είναι η αποχή. Διότι
η πλειονότητα όσων επιλέξουν να συμμετέχουν
στην εκλογική διαδικασία διαθέτει μνήμη και
κρίση. Αρκεί να βάλει στην άκρη τις όποιες προσωπικές πικρίες και να αντιληφθεί την κρισιμότητα των επερχόμενων εκλογών.

