
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 416 www.political.gr

EDITORIAL

Οι καπεταναίοι
στις φουρτούνες

φαίνονται 

Tασκάνδαλα
που γκρέμισαν

τον Μπόρις

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΙΟ 
ΣΕΛ. 23

ΕΥΡΩΠΗ

«ΓΥΡΙΖΟΥΝ» ΧΡΗΜΑ
560.000 ΑΦΜ 
ΣΕΛ. 21

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ...
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Νο2 
ΣΕΛ. 15

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΕΥΓΟΥΝ,
Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ...
ΣΕΛ. 8

ΚΕΝΤΡΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

«ΕΝΤΑΤΙΚΑ» ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΣΕΛ. 6

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
«ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ»... 

• Πώς οδηγήθηκε στον «αντίστροφο αιφνιδιασμό»
• Πώς προσπαθούν να τον ερμηνεύσουν πολιτικοί αντίπαλοι και φίλοι 

ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΕΝΟΨΕΙ ΔΕΘ

«ΠΑΚΕΤAΡΟΝΤΑΙ» ΔΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

ΣΕΛ. 22

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ

ΠΕΝΤΕ ΜΝΗΣΤHΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ 
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 3-5



Α
ν μη τι άλλο, ο απερχόμενος από τη δημόσια ζωή
της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον θα μείνει για και-
ρό χαραγμένος στη μνήμη όχι μόνο των πολιτών

του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ζωές των οποίων σε μικρό ή
μεγάλο βαθμό επηρεάζονταν, αλλά και πολλών ακόμη
εκτός συνόρων.

Το sui generis χαλαρό στιλ και η ανέμελη κώμη-σήμα
κατατεθέν τον προσδιόρισαν χρόνια πριν ηγηθεί των Τόρι-
δων, στις αρχές του 2000 όταν εξελέγη αρχικά βουλευτής
και μετά δήμαρχος του Λονδίνου. Όπως και οι ακραίες πο-
λιτικές τοποθετήσεις του, με κορωνίδα την έξοδο της Βρε-
τανίας από την ευρωπαϊκή οικογένεια, τις οποίες υπερα-
σπιζόταν με πάθος, γεγονός που τραβούσε τη δημοσιότη-
τα και μετρίαζε τον εξτρεμισμό του στην κοινή γνώμη.

Και οι Έλληνες θα τον θυμόμαστε λόγω της απαγγελίας
του ομηρικού «άνδρα μοι έννεπε…», του σπιτιού στο Πή-
λιο αλλά και των «μπανανόφλουδων» που πέταγε στην ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική προς χάριν των συμφερόντων
της Άγκυρας. Σίγουρα όλοι θα τον θυμούνται και για τις
γκάφες, τα σκάνδαλα και τους λανθασμένους χειρισμούς

του, τα αυτογκόλ που στην τελική τού στοίχισαν και επέφε-
ραν την ατιμωτική έκπτωσή του από το αξίωμα του αρχη-
γού των Βρετανών Συντηρητικών.

Η ελαφρότητα με την οποία χειριζόταν θέματα που θεω-
ρούνται είτε άκρως απόρρητα είτε άκρως σημαντικά αλλά
και αυτά της λεγόμενης «πολιτικής ηθικής» τον «έκαψαν»,
βλέποντας 44 υπουργούς και υπαλλήλους των Τόρις να
παραιτούνται.

Η αρχή του τέλους για τον Μπόρις είχε γίνει πολύ νωρί-
τερα από την 4η Ιουλίου. Το πρώτο σκάνδαλο επί πρωθυ-
πουργίας του ήρθε όταν ζήτησε από τη βασίλισσα Ελισά-
βετ να του επιτρέψει να κλείσει το Κοινοβούλιο για πέντε
εβδομάδες, ανάβοντας τα αίματα στο βρετανικό πολιτικό
σκηνικό, με τη βασίλισσα Ελισάβετ να βρίσκεται έκθετη
για τη συνταγματικότητα της συγκεκριμένης απόφασης.
Το όλο ζήτημα έληξε με τη «συγγνώμη» του Μπόρις και
την παραίτηση του συμβούλου του περί ηθικής Άλεξ Άλεν. 

Σε άλλο σκάνδαλο, η εφημερίδα «Guardian» αποκάλυ-
ψε τον Δεκέμβριο του 2020 την ιδιαίτερη… φροντίδα του
Μπόρις προς τους δωρητές των Συντηρητικών, τους οποί-

ους διόριζε σε κυβερνητικές θέσεις και τους απένειμε τίτ-
λους. Ο Μπόρις δεν πτοήθηκε και συνέχισε τα… ρουσφέ-
τια, με τις αποκαλύψεις να ακολουθούν η μία την άλλη.

Ακολούθησε τον Απρίλιο του 2021 το «Wallpapergate»,
σκάνδαλο σχετικά με τη δωρεά δωρητών των Τόρις για την
αναμόρφωση… προσωπικού χώρου του Τζόνσον. Ίσως
βέβαια να ήθελε τον δικό του χώρο για να κάνει εκεί τα
άκρως ιδιωτικά ραντεβού του… όπως εκείνο που αποκα-
λύφθηκε τον περασμένο Ιούνιο και ήθελε τον Μπόρις
Τζόνσον να προβαίνει σε ερωτικές περιπτύξεις εντός του
γραφείου του, όταν διατελούσε ΥΠΕΞ το 2018.

Η κλεψύδρα άρχισε να αδειάζει μετά την αποκάλυψη
του περίφημου «Partygate» και τα μεθύσια κορυφαίων
στελεχών του Μπόρις στην πίσω αυλή του Νο10 της Dow-
ning Street, τη στιγμή που οι Βρετανοί πολίτες βρίσκονταν
σε σκληρό lockdown. Ο Μπόρις τους διατήρησε στο κόμ-
μα, γεγονός που έβαλε «ταφόπλακα» και στον ίδιο, αφού
το σκάνδαλο διέρρευσε και ο ανέμελος Βρετανός πρωθυ-
πουργός «γκρεμίστηκε».
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Τα σκάνδαλα που «γκρέμισαν» τον Μπόρις



Γ
ια δεύτερη φορά εντός 24 ωρών
ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κακο-
κάρδισε» αντιπάλους αλλά και
αρκετούς εντός των κομματικών

τειχών της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρί-
ζοντας πως εννοεί ότι θα εξαντλήσει τη
συνταγματική θητεία της κυβέρνησής του
και θα στήσει κάλπες στο τέλος της τετρα-
ετίας στη συνέντευξη που παραχώρησε
στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ επ’ αφορμή της
συμπλήρωσης τριών ετών από την ευρεία
εκλογική νίκη του στις 7 Ιουλίου 2019. 

Σε πείσμα της πίεσης, κυρίως από την
πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουρ-
γός υπεραμύνθηκε της θεσμικής τάξης,
όπως είπε χαρακτηριστικά, και επέμεινε
πως δεν θα υποβάλει τη χώρα σε περιτ-
τούς και επικίνδυνους πειραματισμούς,
ευελπιστώντας, όπως υπονόησε εμμέσως

πλην σαφώς, έως τότε να έχει… ξεθυμά-
νει το τσουνάμι της ενεργειακής ακρίβει-
ας ελέω της συνεχιζόμενης εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στενοί συνεργάτες του σημειώνουν χα-
ρακτηριστικά ότι ο κ. Μητσοτάκης αντέ-
στρεψε το αφήγημα περί πρόωρων εκλο-
γών για να αποτελέσει την αιτιολογική βά-
ση γιατί δεν είναι εθνικά υπεύθυνο, όπως
χαρακτηριστικά επεσήμανε, να οδηγηθεί η
χώρα σε πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο.
Εν μέσω εντεινόμενης αναστάτωσης στις
διεθνείς αγορές της ενέργειας, όπως τόνι-
σε λίγο αργότερα από το Προεδρικό Μέγα-
ρο και τη συνάντησή του με την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, αλλά και με μια ηγεσία στην Τουρ-
κία που δεν διακρίνεται για τη συνέπεια λό-
γων και πράξεων ούτε και για την προσκόλ-
ληση στις αρχές της σταθερότητας και των
αρχών καλής γειτονίας, ο πρωθυπουργός
ξεκαθάρισε πως πειραματισμοί με τους
θεσμούς χάριν του μικροκομματικού οφέ-
λους θα ήταν μια στάση εθνικά επιζήμια.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέ-
πεμψε σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό

της κυβέρνησης και του κόμματός του ότι η
εκλογική παραφιλολογία πρέπει να σταμα-
τήσει, καθώς, όπως είπε, η σύγκριση ανά-
μεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του
και τα αντίστοιχα της προηγουμένης του
ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το κρίσιμο γήπεδο των
επόμενων εκλογών. 

«Βαρόμετρο η κοινωνική πολιτική -
Έμφαση στην κομματική εγρήγορση»

Χωρίς εξάλλου να παρεκκλίνει των πο-
λιτικών προτεραιοτήτων που έχει ιεραρ-
χήσει εδώ και καιρό, ο πρωθυπουργός
επικαιροποίησε τη δέσμευσή του ότι για
όσο καιρό διαρκούν οι επιπτώσεις της
πρωτοφανούς εισαγόμενης κρίσης ακρί-
βειας -και πάντα στο πλαίσιο των δημοσιο-
νομικών δυνατοτήτων- η κυβέρνηση θα
εξακολουθήσει να παρεμβαίνει στοχευμέ-
να για να στηρίζει καταναλωτές, νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις, επιχειρώντας κατ’
αυτό τον τρόπο να μετριάζει τις επιπτώσεις
από τις ενεργειακές ανατιμήσεις, όπως εί-
πε χθες από το Προεδρικό Μέγαρο.

Είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης επιδιώκει την ευθεία αντιπαράθεση

ανάμεσα στον ίδιο και τον Αλέξη Τσίπρα
στο παραδοσιακά προνομιακό για την εγ-
χώρια Κεντροαριστερά πεδίο της κοινωνι-
κής πολιτικής, καθώς πιστεύει ακράδαντα
πως η κυβέρνησή του έχει να επιδείξει
πλουσιότερο έργο από την προηγούμενη.

Την ίδια ώρα εξάλλου, οι νέες διαβεβαι-
ώσεις περί εξάντλησης της τετραετίας δεν
συνεπάγονται εφησυχασμό στην Πειραι-
ώς, όπου άπαντες δουλεύουν στα… κόκ-
κινα προκειμένου το κόμμα να εμφανιστεί
απολύτως έτοιμο για την κρίσιμη διπλή
εκλογική μάχη. Στο κλίμα αυξημένης επι-
φυλακής συμβάλλουν το δίχως άλλο και
οι συχνές πλέον εξορμήσεις του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην περιφέρεια αλλά και
οι επισκέψεις σε χώρους εργασίας, που
πάντα συνδέονται με συγκεκριμένους το-
μείς της κυβερνητικής δράσης. Στο πλαί-
σιο αυτό, εντός της ημέρας ο πρωθυπουρ-
γός επισκέπτεται τον Νομό Ροδόπης,
όπου θα παραστεί, μεταξύ άλλων, στα εγ-
καίνια του ελληνοβουλγαρικού αγωγού
φυσικού αερίου IGB. Τη Δευτέρα, σύμφω-
να με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα
περιοδεύσει στην Ανατολική Αττική. 

Πώς κατέληξε ο πρωθυπουργός στον «αντίστροφο αιφνι-
διασμό» με το κλείσιμο των εκλογικών σεναρίων; Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political», παρά τις επίμονες εισηγή-
σεις των περισσότερων συνεργατών του ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ζύγισε ψύχραιμα τις καταστάσεις και επέλεξε να μην
προχωρήσει σε φθινοπωρινές εκλογές, πιστεύοντας ότι οι
πολίτες θα εκτιμήσουν περισσότερο τη στάση του να βγάλει ο

ίδιος τον δύσκολο χειμώνα και να οδηγήσει τη χώρα στο ξέ-
φωτο στο τέλος της τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έβαλε το εθνικό συμφέρον υπεράνω του κομματικού, κάτι
που είχε ξανακάνει άλλωστε και στην περίπτωση της πανδη-
μίας αλλά και στα γεγονότα στον Έβρο, στάση που αναγνωρί-
στηκε από το σύνολο του ελληνικού λαού. Ταυτόχρονα πέτυ-
χε έναν ισχυρό, αντίστροφο αιφνιδιασμό έναντι της αντιπολί-

τευσης, η οποία ήταν βέβαιη για κάλπες τον Σεπτέμβριο. Η κί-
νηση του πρωθυπουργού δείχνει ότι μπορεί να διαμορφώνει
την πολιτική ατζέντα και να είναι ένα βήμα μπροστά από τις
εξελίξεις. Όπως λένε στελέχη της κυβέρνησης, στο τέλος της
διαδρομής οι πολίτες θα δώσουν την ψήφο τους με γνώμονα
την κυβερνησιμότητα και την πολιτική σταθερότητα. 

ΚΚώστας Τσιτούνας
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

O επιμένων στο... τέλος της 4ετίας

ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Επέμεινε ότι δεν θα υποβάλει τη χώρα σε
περιττούς και επικίνδυνους πειραματισμούς

Το παρασκήνιο της απόφασης του πρωθυπουργού



Σ
ταθερά στα όρια της διαφοράς
που είχε η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ
στις εκλογές του 2019 κινείται το
κυβερνών κόμμα, με βάση τις

τελευταίες μετρήσεις που έχουν δει το
φως της δημοσιότητας. Μετά από τρία
χρόνια στην εξουσία η κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά τις πρωτο-
φανείς κρίσεις που εξακολουθεί να αντι-
μετωπίζει, δεν δείχνει σημάδια δημοσκο-
πικής φθοράς, όπως παραδοσιακά συνέ-
βαινε στο παρελθόν σε ανάλογες περι-
πτώσεις.

Μάλιστα, στον τελευταίο χρόνο της κυ-
βερνητικής θητείας είθισται το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης να κερδίζει
διαρκώς έδαφος ή να βρίσκεται μπροστά
από το κυβερνών κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά
τις δημοσκοπικές κάμψεις που είχε η ΝΔ,
δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να τις εκ-
μεταλλευτεί, ενώ η εκλογή του Νίκου Αν-
δρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δημι-
ούργησε σημαντικά προβλήματα στην
Κουμουνδούρου όσον αφορά τη συσπεί-
ρωση των ψηφοφόρων.

Τέσσερις δημοσκοπήσεις δημοσιεύτη-
καν τις τελευταίες μέρες, με τη διαφορά
να κυμαίνεται από 7,5%, σύμφωνα με τις
τάσεις της MRB, και να φτάνει στο 10%,
όπως κατέγραψε στη μέτρησή της η Marc.
Με 8,5 μονάδες προηγείται η ΝΔ από τον
ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την Alco, ενώ η GPO
βρίσκει τη διαφορά στο 8,9%. «Η διαφορά
της κυβέρνησης, με βάση τις δημοσκο-
πήσεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψή-
φου είναι αυτή που ήταν και στις εκλογές
του 2019, όταν μεταξύ του 2019 και του
2022 έχουν μεσολαβήσει όλα αυτά που ο
καθένας μας έχει βιώσει», τόνισε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των
μετρήσεων.

Δημοσκόποι χαρακτηρίζουν πρωτό-
γνωρη την εικόνα των μετρήσεων, καθώς
σε κανέναν τομέα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προηγεί-
ται, γεγονός που αποδεικνύει πως είναι
νωπές ακόμα στην κοινωνία οι πληγές
που άφησε η διακυβέρνηση της χώρας
από τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φαίνεται
να μην εμπιστεύονται. 

Προβληματισμός επικρατεί και στη Χα-
ριλάου Τρικούπη, καθώς η δυναμική την
οποία εμφάνιζε αρχικά ο Νίκος Ανδρου-
λάκης έχει «χτυπήσει ταβάνι», σύμφωνα
με εκλογολόγους, οι οποίοι υποστηρί-
ζουν πως το ΠΑΣΟΚ τη δεδομένη χρονική

στιγμή έχει πτωτικές τάσεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί

να προηγείται με διψήφια διαφορά από
τον Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για
την πρωθυπουργία. Χαρακτηριστικό της
αποδοχής του πρωθυπουργού από την
κοινωνία είναι πως τα ποσοστά που συγ-
κεντρώνει είναι μεγαλύτερα από εκείνα
της ΝΔ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τα
σημαντικά ερείσματα που έχει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και σε άλλους πολιτικούς

χώρους, όπως το παραδοσιακό Κέντρο. Το
κυβερνητικό κόμμα εξακολουθεί να έχει
σημαντικές επιρροές στο συγκεκριμένο
ιδεολογικό μέρος παρά τις προσπάθειες
του Νίκου Ανδρουλάκη να επαναπατρίσει
τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Διχασμένοι για τον χρόνο των εκλογών
Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός έκλει-

νε για μία ακόμη φορά το ζήτημα των
εκλογών τονίζοντας πως θα πραγματο-

ποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, οι πο-
λίτες δείχνουν να ταυτίζονται με αυτή την
άποψη. Το 47,5% των ερωτηθέντων στη
μέτρηση της MRB θέλει να διεξαχθούν
στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης και
το 45,8% τάσσεται υπέρ του φθινοπώρου.
Ανάλογη η εικόνα της Marc, με το 48,1% να
υποστηρίζει πως οι κάλπες θα πρέπει να
στηθούν το 2023.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημεί-
ωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η
ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και
η προώθηση των μεταρρυθμίσεων: «Η
κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στη δου-
λειά της και με τα αποτελέσματα της πολι-
τικής της κοιτάζει να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντι-
μέτωπη η ελληνική κοινωνία και να υλο-
ποιεί το προεκλογικό της πρόγραμμα, τις
μεταρρυθμίσεις που διαμορφώνουν τις
συνθήκες μιας Ελλάδας, που ο κόσμος
μπορεί να προκόψει, μπορεί να ευημερή-
σει, να διαμορφώσει συνθήκες ασφάλει-
ας και σταθερότητας, που τόσο πολύ είναι
ζητούμενο στους ταραγμένους καιρούς
που ζούμε».

Ανησυχία για οικονομία και Τουρκία 
Ωστόσο κοινός παρονομαστής όλων

των μετρήσεων είναι η ανησυχία που επι-
κρατεί στην κοινωνία από την ακρίβεια
που προκαλούν η ενεργειακή κρίση και ο
πόλεμος στην Ουκρανία. Το ποσοστό ανα-
μένεται να αυξηθεί περισσότερο τη διάρ-
κεια του φθινοπώρου, μόλις επιστρέψουν
όλοι από τις διακοπές τους και ανοίξουν
τα σχολεία. Το ρεκόρ αφίξεων στον τουρι-
σμό και τα σημαντικά έσοδα που θα
μπουν στα κρατικά ταμεία αναμένεται να
δώσουν ένα ακόμη όπλο στο οικονομικό
επιτελείο που ετοιμάζεται να πάρει νέα
μέτρα στήριξης στα καύσιμα.

Στα εθνικά θέματα η κατάσταση είναι
διαφορετική, καθώς ο πρωθυπουργός
με τους χειρισμούς του απέναντι στην
Τουρκία δείχνει να κερδίζει διαρκώς δη-
μοσκοπικούς πόντους. Αυτό δεν σημαί-
νει πως δεν φοβούνται ένα «θερμό επει-
σόδιο» από την Άγκυρα, άλλωστε το εν-
δεχόμενο αυτό δεν μπορεί να το απο-
κλείσει κανείς, από την άλλη όμως στη-
ρίζουν τις ενέργειες του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με τη διαρκή θωράκιση της
άμυνας της χώρας.
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του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Κυρίαρχος ο Μητσοτάκης 
σε τέσσερις δημοσκοπήσεις

Οι δημοσκοπικές 
«σειρήνες» δεν γοήτευσαν

τον πρωθυπουργό



Π
αρά τις διαβεβαιώσεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλο-
γές θα γίνουν στο τέλος της τε-
τραετίας, στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πε-

πεισμένοι πως αυτό το καλοκαίρι θα είναι
μια σύντομη αλλά έντονη προεκλογική
περίοδος, που θα τελειώσει με κάλπες το
φθινόπωρο.

Η σφοδρή σύγκρουση του Κυριάκου
Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στη
Βουλή το πρωί της Τετάρτης δείχνει ότι η
πολιτική μάχη θα κριθεί στην καθημερι-
νότητα και στην τσέπη του Έλληνα πολίτη.
Ήδη η ακρίβεια έχει ξεσηκώσει θύελλα
αντιδράσεων και στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν
πως αυτό θα κεφαλαιοποιηθεί στην κάλ-
πη. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εί-
ναι βέβαιο, διότι ένα μεγάλο κομμάτι των
πολιτών δείχνει πως το αντιμετωπίζει έως
έναν βαθμό, με όλες τις δυσκολίες που
συνεπάγονται. Σίγουρα πάντως δεν βιώ-
νουμε σκηνές του 2014.

Πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης
χαρακτηρίζουν πολιτική αυτοκτονία του
πρωθυπουργού το να μην πάει σε εκλογές
το φθινόπωρο και να περιμένει να τις διε-
ξαγάγει έναν χρόνο μετά: «Πώς θα διαχει-
ριστεί τον χειμώνα που έρχεται χωρίς
ανανέωση της λαϊκής εντολής; Είναι δε-
δομένο πως αν πάει σε εκλογές το καλο-
καίρι του 2023, θα τις χάσει. Ή θα τις κάνει
το φθινόπωρο ή πάει για πολιτική αυτο-
κτονία, δεν υπάρχει άλλη ανάγνωση».

Κλείνει η ψαλίδα των δημοσκοπήσεων
Ερμηνεύοντας τις τελευταίες δημο-

σκοπήσεις, στην Κουμουνδούρου εστιά-
ζουν στο κλείσιμο της ψαλίδας (MRB
στις 7,2 μονάδες διαφορά) αλλά και στα

ποσοστά της συσπείρωσης, που είναι
πολύ υψηλά και στα δύο κόμματα, γεγο-
νός που δείχνει πως η πολιτική πόλωση
αυξάνεται όσο το τοπίο των εκλογών πα-
ραμένει θολό. Ωστόσο, όπως επισημαί-
νουν με νόημα, «ο κόσμος που ψηφίζει
ΣΥΡΙΖΑ συχνά δεν μετριέται στις έρευ-
νες και βγαίνει στην κάλπη», επικαλού-
μενοι τόσο τις νίκες του 2015 όσο και την

ήττα των εθνικών εκλογών του ’19. «Βα-
σικός παράγοντας αστάθειας είναι ο κ.
Μητσοτάκης για τη χώρα. Κάθε μέρα με
την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια χα-
μένη μέρα για τη χώρα», ήταν η κεντρική
τοποθέτηση του Νάσου Ηλιόπουλου σε
ραδιοφωνική συνέντευξή του στο Πρώ-
το Πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια να
«τρωθεί» το πλεονέκτημα Μητσοτάκη

περί πολιτικής σταθερότητας μέσω αυ-
τοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ. 
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Στην αξιωματική 
αντιπολίτευση επιμένουν
στο σενάριο για 
εκλογές το φθινόπωρο 

Στην... Πυθία παραπέμπει το ΠΑΣΟΚ για την απάντηση
στο ερώτημα που ταλανίζει την πολιτική ζωή του τόπου με-
τά και τη χθεσινή παρέμβαση του πρωθυπουργού. “Είναι
εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Ανοίγει και κλείνει το θέ-
μα κατά το δοκούν ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Τη μια φορά
παραγγέλλοντας αλλαγή στην αλλαγή του εκλογικού νό-
μου. Την άλλη τροφοδοτώντας τα Μέσα με το “ναι μεν αλ-
λά…”», υποστήριξε από το βήμα της Βουλής ο Κώστας
Σκανδαλίδης, για να προσθέσει με δηκτικό ύφος: «Γιατί
δεν ρωτούν καλύτερα την Πυθία; Θα τους έλεγε σιβυλλικά:
“Ο χειμώνας θα αποφασίσει”». Ο έμπειρος βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ όμως δεν σταμάτησε εκεί και επιχείρησε
να «σπείρει δαιμόνια» στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, λέγον-
τας με νόημα: «Έχει παραλύσει το σύμπαν. Όλοι τρέχουν
στις εκλογικές τους περιφέρειες. Ειλικρινά λυπάμαι τους
κυβερνητικούς βουλευτές που δεν ξέρουν αν πρέπει να
συνεχίσουν τις προεκλογικές τους συγκεντρώσεις ή να
πιάσουν στασίδι έξω από το γραφείο πιθανού ανασχηματι-
σμού». Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να θέσει τις

διαχωριστικές του γραμμές από τη στείρα πολιτική αντιπα-
ράθεση.

Με αφορμή τα όσα διημείφθησαν στην προ ημερησίας
συζήτηση στη Βουλή με τη κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρό-
σωπος Τύπου του κόμματος Δημήτρης Μάντζος με ανάρ-
τησή του καυτηρίασε την εικόνα που παρουσίασε για ακό-
μη μια φορά η Βουλή: «Στείρα αντιπαράθεση στο Κοινο-
βούλιο της ατάκας. Και στο φόντο η συζήτηση για Κοινωνι-

κή Πολιτική από τις πολιτικές δυνάμεις που συσσώρευσαν
προβλήματα χωρίς απαντήσεις στις ανάγκες των πολιτών.
Το αίτημα για αλλαγή πολιτικής και πολιτικού παραδείγμα-
τος είναι πιο επίκαιρο από ποτέ». 

Στο ίδιο ύφος και ο Κώστας Σκανδαλίδης: «Την ατμό-
σφαιρα που ζήσαμε όλοι οι σοβαροί σχολιαστές των Μέ-
σων τη χαρακτήρισαν φτωχή και ατελέσφορη. Τις προσω-
πικές αντεγκλήσεις των δύο “μονομάχων” που επιχειρούν
συνεχώς να μονοπωλούν την αρένα της δημόσιας ζωής.
Τις μόνιμες πια, επαναλαμβανόμενες και ανούσιες αναφο-
ρές στο χθες, που ο καθένας κοσμεί με άκρατη ιδιοτέ-
λεια». Σε μια προσπάθεια να υπογραμμίσει την πολιτική
υπέρβαση του κόμματός του είπε ότι «εμείς παρουσιάσα-
με προτάσεις που έχουμε επεξεργαστεί, αγωνιούντες για
το πώς θα βγει η χώρα από τη μέγγενη των κρίσεων. Είναι,
το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, η αντιπαράθεση
του ξεπερασμένου χθες και του αδιέξοδου σήμερα με το
αναγκαίο αύριο της χώρας».

Αντώνης Αντωνόπουλος

ΠΑΣΟΚ: «Η ταμπακιέρα των εκλογών και η Πυθία»

ΣΥΡΙΖΑ: 
«Πολιτική
αυτοκτονία
Μητσοτάκη 
οι εκλογές το 2023»



Τ
ους χάρτες που αποτυπώνουν
τις παράνομες και μονομερείς
τουρκικές διεκδικήσεις στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσό-

γειο παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας στον
πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υπο-
θέσεων της αμερικανικής Βουλής των Αν-
τιπροσώπων, Γκρέγκορι Μικς.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε
ενδελεχώς τον κ. Μικς για την τουρκική
παραβατικότητα, τις ρητορικές επιθέσεις
αλλά και τα καθημερινά μπαράζ υπερπτή-
σεων και παραβιάσεων στο Ανατολικό Αι-
γαίο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο
Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην απειλή
πολέμου, το τουρκικό Casus Belli, εναν-
τίον της Ελλάδας αλλά και στην προσπά-
θεια της Άγκυρας να συνδέσει το καθε-
στώς κυριαρχίας των νησιών με τη δήθεν
υποχρέωση αποστρατιωτικοποίησής
τους. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ενημε-
ρώθηκε για τον τρόπο που η Άγκυρα ανα-
πτύσσει το αναθεωρητικό της αφήγημα,
αμφισβητώντας την κυριαρχία και τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με ενέρ-
γειες που αυξάνουν την ένταση και εγκυ-
μονούν κινδύνους για την αποσταθερο-
ποίηση της ευρύτερης περιοχής.

«Οι θέσεις μας εδράζονται στον σεβα-

σμό του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα
του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», τό-
νισε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έλλη-
νας υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμί-
ζοντας ότι «η Ελλάδα είναι διατεθειμένη
να επιλύσει τη μοναδική διαφορά με την
Τουρκία, την οριοθέτηση της υφαλοκρη-
πίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου
της Θάλασσας». Ο κ. Δένδιας σημείωσε
ακόμη ότι η Ελλάδα προχώρησε στην υπο-
γραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την
Αίγυπτο και την Ιταλία, ενώ παρέπεμψε το
θέμα με την Αλβανία στο Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης.

«Πραγματικός φίλος η Ελλάδα»
Τη στήριξή του στις ελληνικές θέσεις

έδειξε ο Γκρέγκορι Μικς, τονίζοντας ότι η
αμερικανική πλευρά αντιμετωπίζει την
Ελλάδα ως έναν πραγματικό φίλο και
εταίρο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων
βρέθηκε, ακόμη, το εξαιρετικό επίπεδο

των διμερών σχέσεων, που επιβεβαιώθη-
κε με την υπογραφή της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλά-
δας - Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη
μνεία έγινε στη σημασία της Αλεξαν-
δρούπολης και στον ρόλο της ως ενεργει-
ακoύ κόμβου σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη
συγκυρία για την ανατολική πτέρυγα της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι δύο
αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στο σχήμα
3+1 και την ενεργειακή συνεργασία Ελλά-
δας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολι-
τειών, ενώ ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε
τον Αμερικανό πολιτικό για τις θέσεις που
λαμβάνει το Κογκρέσο. Είναι σαφές, άλ-
λωστε, ότι τόσο η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων όσο και το Αμερικανικό Κογκρέσο
μπορούν να μπλοκάρουν την πώληση
οπλικών συστημάτων στην Τουρκία.

Οι στόχοι της ελληνικής διπλωματίας 
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών

αναφέρθηκε στους στόχους της ελληνι-
κής διπλωματίας για την τετραετία 2022-
2025, κατά την παρουσίαση του Στρατηγι-
κού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του
υπουργείου Εξωτερικών. Βασικός άξονας
παραμένει, φυσικά, η υπεράσπιση των
εθνικών συμφερόντων «σε καιρούς που
προδιαγράφονται διαρκώς δυσκολότε-

ροι», όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, απευ-
θυνόμενος σε πρέσβεις και διπλωμάτες
που υπηρετούν σε ολόκληρο τον κόσμο.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών
ανέπτυξε τις δράσεις που αναλαμβάνει το
υπουργείο για τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό, την ψηφιοποίηση του διπλωματικού
αρχείου, τη δημιουργία ενός παγκόσμιου
ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης, το σύ-
στημα ηλεκτρονικής διακίνησης διαβαθ-
μισμένης διπλωματικής αλληλογραφίας,
την οικονομική διαχείριση του υπουργεί-
ου και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών
των προξενικών υπηρεσιών. Ο κ. Δένδιας
αναφέρθηκε, ακόμη, στους τρεις πυλώνες
της διπλωματίας, την πολιτική, την οικο-
νομική και τη δημόσια, τονίζοντας ότι «το
υπουργείο Εξωτερικών είναι το πρώτο
υπουργείο που προχώρησε στην εκπόνη-
ση Στρατηγικού Σχεδιασμού, εργαλείο
που είναι απολύτως απαραίτητο για τη
σύγχρονη διπλωματία και το σύγχρονο
περιβάλλον».
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Μαραθώνιος» του ΥΠΕΞ
να ενημερώσει για τον
αναθεωρητισμό της γείτονος 

Ο ΔΕΝΔΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ  ΣΕ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΗΠA

«Αυτοί είναι οι παράνομοι
χάρτες της Τουρκίας» 



Επιστολή που θα προκαλέσει συζητήσεις απέ-
στειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννη στον υπουργό Εσωτερικών Μά-
κη Βορίδη και τον υπουργό Προστα-
σίας Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο δή-
μαρχος Αθηναίων ζητάει την παρέμ-
βαση των υπουργών για το ζήτημα της
ταλαιπωρίας χιλιάδων πολιτών από τις
πορείες και τις υπαίθριες συγκεντρώσεις,
που προκαλούν συχνά το κλείσιμο του κέντρου
σε ώρες αιχμής. Παράλληλα, τους μεταφέρει την
αγανάκτηση των Αθηναίων για τις απεργίες, τις

κινητοποιήσεις που κάνουν συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις αλλά και τις αθλητικές διοργανώ-

σεις στο Κέντρο τις εργάσιμες μέρες.
Τους ζητάει να πάρουν νομοθετικές
πρωτοβουλίες ώστε να μην κλείνει το
Κέντρο για ψύλλου πήδημα. Θυμί-
ζουμε ότι έχει γίνει ήδη μια παρέμ-

βαση για την εγκληματικότητα στο
Κέντρο της Αθήνας, που δημιούργησε

μεγάλη κόντρα μεταξύ Θεοδωρικάκου και
Μπακογιάννη. Να δούμε πώς θα απαντήσουν οι
υπουργοί. 
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Ο Έντι Ζεμενίδης, ο οποίος παραβρέθηκε
προχθές σε εκδήλωση με τον Δημήτρη Καιρί-
δη, θεωρείται ένας μεγάλος πόλος του ελλη-
νοαμερικανικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλ-
λά δεν είναι ο μοναδικός. Μου λένε διπλωμα-
τικές πηγές και για τον Μάικ Μανάτο, υιό του
Άντι Μανάτου, Ελληνοαμερικανού γερουσια-
στή που κάποτε υπηρέτησε ως υφυπουργός
Εμπορίου στην προεδρία του Τζίμι Κάρτερ.
Σημαντική λεπτομέρεια: Η οικογένεια Μανά-
του έχει ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την οι-
κογένεια Μητσοτάκη και ο Μάικ είχε βρεθεί
το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα, στην
κατοικία του πρέσβη Τζορτζ Τσούνη, όταν εί-
χε κάνει τις συγκεντρώσεις του για να γνωρί-
σει βουλευτές και υπουργούς. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Πετύχαμε την όμορφη βουλευτή
Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού
στο αεροδρόμιο της Μυκόνου να
βγάζει σέλφι με τη γνωστή τρα-
γουδίστρια Ελένη Φουρέιρα, η
οποία μετέβη στο νησί για ολι-
γοήμερες διακοπές.

ΑΞΙΖΕΙ…

Τα Ελληνοτουρκικά έχουν πέραση στον κόσμο των βορείων προαστίων,
για αυτό και ο Γιώργος Κουμουτσάκος θα συνεχίσει τις
συγκεντρώσεις με αυτήν τη θεματική και φυσικά θα
συνεχίσει και τις εκδηλώσεις για την παρουσίαση
του βιβλίου «Εικόνες - Μνήμες, Μικρασιατική
Καταστροφή», διότι καταφέρνει να έχει κοντά
τους ψηφοφόρους του. Έτσι λοιπόν με πρωτο-
βουλία της ΔΗΜΤΟ Πεντέλης έγινε εκδήλωση-
ομιλία με θέμα «Τουρκικός Αναθεωρητισμός - Ελ-
ληνικός Πατριωτισμός: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
σήμερα», στην οποία, εκτός από τον Κουμουτσάκο, μίλησε και ο καθηγη-
τής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Υφαντής. Το event έγινε στο Πολιτιστικό
Κέντρο Μελισσίων χθες το βράδυ. 

Focus στα εργασιακά 
από Κυριάκο και Χατζηδάκη

Η
ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προ ημερήσιας διάταξης συζή-
τηση στη Βουλή για την Κοινωνική Πολιτική ήταν η μόνη -μαζί με εκεί-
νη του Δημήτρη Κουτσούμπα- που εστίασε πράγματι στα εργασιακά,

ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, καθώς και στα θέματα κοινωνικής
προστασίας των ευάλωτων πολιτών. Η επιλογή αυτή του πρωθυπουργού δεν
ήταν τυχαία. Βασίστηκε πάνω στη δουλειά που έχει γίνει τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο στο υπουργείο Εργασίας, στον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Ο αρ-
μόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης μπορεί να έλειπε από τη συζήτηση λόγω
κορονοϊού, είχε όμως φροντίσει να… προμηθεύσει τον πρωθυπουργό με τα
αναγκαία στοιχεία που αποδεικνύουν το σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο που
έχει επιτευχθεί. Από τη ραγδαία μείωση των εκκρεμών συντάξεων και τη ση-
μαντική μείωση της ανεργίας μέχρι την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας
εργασίας και τις παρεμβάσεις στα θέματα ισότητας. Για αυτό και ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να ασχοληθεί με τη Novartis παρά με το
πραγματικό αντικείμενο της συζήτησης, που ήταν όλα τα παραπάνω…

Τα Ελληνοτουρκικά «τραβάνε» τον κόσμο

Χαιρετισμός με νόημα
Μανιάτη σε Μητσοτάκη 
για αγωγό IGB 

Ο πρωθυπουργός σήμερα θα παραβρεθεί στα
εγκαίνια του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσι-
κού αερίου IGB στην Κομοτηνή. Ο Γιάννης Μα-
νιάτης χαιρέτισε το έργο και την πρωτοβουλία

του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του
Βούλγαρου ομολόγου του Πετ-

κόφ. Παράλληλα, τόνισε ότι
είναι ένα σπουδαίο έργο
γεωπολιτικής αναβάθμι-
σης της χώρας, που σχε-
διάστηκε από το 2013,

όταν ήταν αρμόδιος
υπουργός. Μάλιστα, σημεί-

ωσε ότι θα γίνει και επέκταση
του αγωγού IGB, που θα φτάσει στην Ουγγαρία.
Αυτό όμως που έκανε μεγάλη εντύπωση είναι η
δήλωσή του στο Facebook: «Χρειαζόμαστε εθνι-
κή συνεννόηση και ενότητα όλων των προοδευ-
τικών, φιλοευρωπαϊκών, πατριωτικών δυνάμεων
της χώρας». Σαν προοίμιο συνεργασίας κομμά-
των μού φάνηκε...

Μου λένε ότι υπάρχει
παρατρεχάμενος κυ-

βερνητικού αξιωματού-
χου που συμμετέχει σε δύο ορ-
γανισμούς ως μέλος διοίκησης.
Δεν το κάνει για τα λεφτά αλλά
για το βιογραφικό του, όπως λέει
στο περιβάλλον του… 

Λοβέρδος 
υπέρ Μητσοτάκη 

Την παρουσία του πρωθυπουρ-
γού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μα-
δρίτη θέλησε να υπερασπιστεί ο
βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λο-
βέρδος, ο οποίος χθες σε τηλεοπτι-
κό σταθμό επισήμανε εμφατικά ότι
οι υποσχετικές
που έλαβε η
Τ ο υ ρ κ ί α
στη δι-
πλωματι-
κή σκακιέ-
ρα σχετικά
με την ανα-
βάθμιση των F-16
δεν συνιστούν νίκη της τουρκικής
διπλωματίας. Όπως τόνισε, η
Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα μα τί-
ποτα χειροπιαστό στην ισπανική
πρωτεύουσα… Συμφωνούμε και
επαυξάνουμε. 

Θέμα γερμανικών αποζημιώσεων
Μαθαίνω ότι η αποστολή του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στο

Βερολίνο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και ότι ο αναπληρω-
τής υπουργός Εξωτερικών, εκτός από το κρίσιμο θέ-
μα των εξοπλισμών της Γερμανίας προς την Τουρκία,
έθεσε εμφατικά το θέμα των γερμανικών αποζημιώ-
σεων προς τη γερμανική κυβέρνηση. Είναι ένα αίτημα
που εξακολουθούμε να θέτουμε χωρίς αστερίσκους. 

Επιστολή Μπακογιάννη που θα σηκώσει συζήτηση



Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος με ανάρτησή του στα social
media τίμησε τα τρία χρόνια της Νέας Δημο-
κρατίας ως κυβέρνησης μετά τη μεγάλη εκλο-
γική νίκη του 2019. «Πριν από τρία χρόνια ο
ελληνικός λαός με την ψήφο του έκανε πράξη
μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, δίνοντας την
πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Όλο αυτό το διάστημα, πα-
ρά τις δύσκολες συνθήκες και τις πρωτοφα-
νείς παγκόσμιες κρίσεις, η Ελλάδα προχωρά
μπροστά με σχέδιο, αξιοπιστία, δύναμη, ευ-
θύνη και αυτοπεποίθηση!».

ΟΟ κύριος Μίμης
και οι σεισμοί…

Τώρα έγινε και σεισμολόγος και προβλέπει
με άρθρο του σε κομματικό μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ
σεισμούς που έρχονται. Ο λόγος για τον κύριο
Μίμη, γνωστό και ως Παπαγγελόπουλο. Στο
«βαρυσήμαντο» άρθρο του στοχοποιεί, μετα-
ξύ άλλων, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Αν-
δρέα Λοβέρδο… 

Πυρετωδώς
ετοιμάζονται,
λέει, στο ΠΑ-
ΣΟΚ να παρου-
σιάσουν σύν-
τομα ένα προ-
γ ρ α μ μ α τ ι κ ό
μανιφέστο για
την οικονομία,
την ανάπτυξη, την παιδεία, τα εργασιακά
κ.λπ. Ποιοι το τρέχουν; Ο επικεφαλής του
Ινστιτούτου In Social Νίκος Χριστοδουλά-
κης, ο σύμβουλος επί θεμάτων οικονομικής
πολιτικής της ΚΟ Ηλίας Κικίλιας, ο Θανά-
σης Κολιόπουλος, ο Απόστολος Κρυωνίδης
και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Χρήστος
Πρωτόπαπας, ενώ εσχάτως στην ομάδα
προστέθηκε και ο Παναγιώτης Βλάχος.

Σας το είχα γράψει εδώ και πολύ καιρό
από τη στήλη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε κάνει κρούση σε πρώην υπουργό του
ΠΑΣΟΚ… Αποφάσισα σήμερα να σας το
πάω ένα βήμα παραπέρα, καθότι έχει αρχί-
σει και φουντώνει αρκετά. Πρόκειται για
την Εύη Χριστοφιλοπούλου, πρώην υπουρ-
γό του ΠΑΣΟΚ, στην οποία φαίνεται να
προτάθηκε η θέση της προέδρου της ανε-
ξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων. Μαθαίνω ότι η κυρία Χριστο-
φιλοπούλου το βλέπει με καλό μάτι, μιας
και είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με
τον Μητσοτάκη και υπάρχει καλή χημεία.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτή θα είναι μόνο η
αρχή. Η Πειραιώς έχει βάλει στο στόχα-
στρο και άλλους πασόκους… 

Οι εκλογές φεύγουν, 
ο ανασχηματισμός
έρχεται… 

Δ
ύο πράγματα αξίζει να επισημάνουμε γύρω
από τις τελευταίες τοποθετήσεις του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Όλες οι δημοσκοπήσεις

δείχνουν ότι το 65%-70% της κοινωνίας είναι κατά της
αναταραχής που νομοτελειακά θα προκαλέσουν οι
πρόωρες κάλπες. Επει-
δή πάντως έχει ανα-
πτυχθεί μια ισχυρή δυ-
ναμική υπέρ των πρό-
ωρων εκλογών -παρά
την ταφόπλακα που
έβαλε ο Μητσοτάκης-
αρκετοί πολιτικοί ανα-
λυτές εκτιμούν ότι αυτή
θα μπορούσε να ανακο-
πεί αν ο πρωθυπουργός
λίγο πριν από τη ΔΕΘ
προχωρούσε σε έναν
«εκλογικό» ανασχημα-
τισμό. Ένας ανασχημα-
τισμός σε αυτό το timing (προς τα τέλη Αυγούστου)
θα έδινε μια νέα πνοή στην κυβέρνηση και ένα re-
start για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αντιλαμ-
βάνομαι ότι πάλι κάποιοι υπουργοί θα χάσουν τον
ύπνο τους, αλλά η πολιτική έτσι είναι, γεμάτη εκπλή-
ξεις και ανατροπές. 

Μπορεί η ΔΗΜΑΡ να μην υφί-
σταται πλέον, αλλά τα γραφεία
του κόμματος τα κρατούν «κά-

βα» στον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν
εκεί διάφορες κομματικές εκδηλώ-

σεις. Πού ξέρεις; Αν πιαστούν οι σύντροφοι μαλλί
με μαλλί, ίσως χρειαστεί στο μέλλον το κτίριο… 
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Το μανιφέστο του ΠΑΣΟΚ

Ο Μητσοτάκης 
ανοίγεται στο Κέντρο
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υ Η ανάρτηση Θεοδωρικάκου
για τα τρία έτη

Fake news και Διαδίκτυο
Σε συνέδριο του ΟΟΣΑ που πραγματοποι-

ήθηκε στη Ρήγα της Λετονίας συμμετείχε ο
βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Κώστας
Καραγκούνης, ο οποίος παρουσίασε τα ση-
μαντικά βήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας
τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία ενός
ασφαλούς ψηφιακού μέλ-
λοντος στη μετα-κορο-
νοϊό εποχή, που ήταν
και το θέμα του συνε-
δρίου. Ο Κώστας Κα-
ραγκούνης δεν έκρυ-
ψε τον προβληματισμό
του για τη ρητορική μί-
σους που επικρατεί στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αυξάνεται
όταν αυτή αφορά είτε τρομοκρατικές ενέργει-
ες είτε τα μεταναστευτικά κύματα ή όταν πρό-
κειται για την πανδημία. Δεν παρέλειψε ωστό-
σο να τονίσει πως κατά τη διάρκεια της δικής
του θητείας ως υφυπουργού Δικαιοσύνης
ενέκρινε τροποποίηση του νόμου για την κα-
ταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων σχε-
τικά με τη ρητορική μίσους και την άρνηση της
γενοκτονίας. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στα fake news που κυριαρχούν στο
Διαδίκτυο, με τους χρήστες να κρύβονται πί-
σω από την ανωνυμία τους. 

Μαθαίνω εκ των υστέρων ότι ο
μπαμπάς μεσαίος επιχειρημα-

τίας έχει δώσει για να βγει βου-
λευτής το τέκνο του περί το μισό εκα-
τομμύριο ευρώ. Και ότι ετοιμάζεται να
δώσει και άλλο για να ξαναβγεί… 
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Ο Αλέξης ο «σερίφης»
Υπήρξε σε κάποια στιγμή μεγαλύτερη του ανα-

μενόμενου ένταση στα έδρανα, κυρίως όταν ο κ.
Τσίπρας, αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis,
είπε: «Θα σας πάμε μέχρι τέλους». Άμεση ήταν η
απάντηση του πρωθυπουργού: «Τι ακριβώς εννο-
είτε όταν λέτε ότι θα μας πάτε μέχρι τέλους; Θα με
βάλετε φυλακή; Όλους;». Εκείνη τη στιγμή ακού-
στηκε από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ η λέξη «όλους». Ο κ.
Μητσοτάκης απευθύνθηκε αμέσως στον κ. Τσίπρα: «Τη
δεύτερη φορά ε; Κύριε Τσίπρα, δεν θα υπάρξει δεύτερη φορά, διότι η πρώτη φορά
υπήρξε τόσο τραυματική και ο κόσμος έχει και μνήμη και κρίση. Γιατί αλλιώς πράγ-
ματι θα κινδύνευε η Δημοκρατία». Κοινώς άρχισε πάλι τα ίδια ο πρόεδρος Αλέξης,
όπως τότε που αγκαλιά με τον Πάνο Καμμένο έλεγε ότι θα βάλουν όλους φυλακή! 

Περιοδείες στις παραλίες
Ακόμη και τον Αύγουστο θα συνεχιστούν οι περιοδείες των μεικτών κυβερνητικών κλιμακίων, τα οποία
συντονίζει ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης. Μέσα σε μία δύο μέρες τρία διαφορετικά κλιμά-
κια, αποτελούμενα από υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές και στελέχη, επισκέφθηκαν τη Νάξο, τη
Ροδόπη και την Πιερία. Η εντολή που έχει δώσει ο πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρη. Όλα τα κυβερνητικά
στελέχη, ακόμη και εκείνα που δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές, θα περιοδεύσουν και συνομιλή-
σουν με την κοινωνία. Θα αναδείξουν το κυβερνητικό έργο αλλά και θα ακούσουν και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ήδη αυτές τις δύο μέρες το μισό υπουργικό συμβούλιο είναι σε περιο-
δείες. Πρόκειται για τους υπουργούς Χρήστο Σταϊκούρα, Γιάννη Πλακιωτάκη και Γιώργο Γεωργαντά,
τους αναπληρωτές υπουργούς Θόδωρο Σκυλακάκη και Νίκο Παπαθανάση και τους υφυπουργούς Γιώρ-
γο Καραγιάννη, Γιώργο Κώτσηρα, Απόστολο Βεσυρόπουλο, Νίκο Γιατρομανωλάκη και Χρίστο Δήμα.
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To «αντι-μητσοτακικό»
λόμπι των Βρυξελλών
Δεν μπορώ να το αφήσω να πέσει κάτω…
Επανέρχομαι στην επιχείρηση που στή-
θηκε για να αποτύχει η παρουσία και ομι-
λία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα, δε, με-
τά την πολύ πετυχημένη εμφάνισή του
στο αμερικανικό Κογκρέσο, κάποιοι
έπαθαν πανικό στο ενδεχόμενο ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης να αποκτήσει και υψη-
λού επιπέδου επίσημη ευρωπαϊκή διά-
σταση. Τα εξωθεσμικά αυτά κέντρα κα-
τάφεραν ο εκπρόσωπος της ομάδας Re-
new, που είναι φιλική προς το κόμμα του
Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, να
θέσει στον πρωθυπουργό το θέμα της
«ελευθερίας του Τύπου» στην Ελλάδα.
Είχε μάλιστα προηγηθεί στημένο και
ανυπόστατο ρεπορτάζ ότι δήθεν η αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μαργκρέτε Βεστάγκερ, στη συνάντησή
της με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα στις
27 Ιουνίου, είχε θέσει θέμα λειτουργίας
και ταχύτητας απονομής της Δικαιοσύ-
νης στην Ελλάδα.

Προσωπικά 
το πήρε ο Κόνσολας

Το έχει πάρει προσωπικά ο βουλευτής
Δωδεκανήσων Μάνος Κόνσολας το θέμα
της αύξησης του πετρελαίου για τους ψα-
ράδες και πήγε παντού να βρει το δίκιο
του. Τόσο στον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα όσο και στον υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμο Κεδίκογλου.
Περιμένει ξεκάθαρες αποφάσεις. Επίσης,
όπως έμαθα, μίλησε με τον ευρωβουλευτή
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, καθώς οι προκλή-
σεις των τουρκικών αλιευτικών σκαφών
απέναντι στα ελληνικά αλιευτικά σκάφη
στα χωρικά μας ύδατα είναι πολλές. Ο κ.
Μεϊμαράκης μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα
κάνει ερώτηση στην Ευρωβουλή για την
προκλητικότητα των Τούρκων ψαράδων. 

Αυτά τα οικόπεδα του Πετράν
που πουλήθηκαν στη Μύκονο
τι θα τα κάνουν οι αγοραστές;
Αφού μου λένε ότι είναι σε κα-
φέ ζώνη, άρα δεν μπορούν να
χτίσουν πάνω από 50 τετραγω-
νικά. Τι θα κάνουν; Στάβλους
για καμήλες; 

Τα ποσοστά 
των εκλογών…

Βουλευτής της ΝΔ έκανε την ακό-
λουθη πρόβλεψη: Εκλογές στις 2
Απριλίου και οι επαναληπτικές στις 24
Απριλίου. Έδινε μάλιστα για πρώτη
Κυριακή τα παρακάτω ποσοστά: ΝΔ
33%, ΣΥΡΙΖΑ 26%, ΠΑΣΟΚ 12%, ΚΚΕ 6%,
Βελόπουλος 5% και Βαρουφάκης 3%.
Για τις επαναληπτικές όμως έδινε αυ-
τοδυναμία στη ΝΔ με 38% και 28% στον
ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως το κόμμα του κ.
Βαρουφάκη να καταφέρει να εισέλθει
στη Βουλή. Βουλωμένο γράμμα δια-
βάζει ο κύριος βουλευτής… 

Ο Κώστας ο χυδαίος
O

σοι είχαν την τύχη ή την ατυχία να τον γνωρίσουν από τον χώρο της δη-
μοσιογραφίας ξέρουν το… ήθος του ανδρός. Ο λόγος για τον ευρωβου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Ναι αυτόν που είχε αποκαλέσει

μαλ… τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας Αντώνη Σαμαρά το 2015. Τότε βέ-
βαια ήταν έμμισθος υπάλληλος στα media του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο δεν τον

έδιωξε ο Τσίπρας αλλά τον έκανε
και ευρωβουλευτή. Επτά χρόνια
μετά, εν έτει 2022, έκανε πάλι το
ίδιο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώ-
στας Αρβανίτης φορούσε ακουστι-
κά και προφανώς δεν αντιλήφθηκε
πως φώναξε δυνατά κάτι «βαρύ»
εις βάρος του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Για να είμαστε
ακριβείς, ο Κώστας Αρβανίτης γύ-
ρισε προς τον παρακαθήμενό του
Πέτρο Κόκκαλη λέγοντας με πε-
ρισσή ικανοποίηση: «Τον... μπιιιπ
τον Μητσοτάκη». Ο Μητσοτάκης
τον άκουσε έκπληκτος, ρωτώντας
τον με ψυχραιμία «έτσι μιλάτε εδώ
μέσα;», με τον Αρβανίτη να μην
απαντά. Για τη συμπεριφορά του
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε
δυσφορία και η Εύα Καϊλή, ενώ δι-
οικητικοί υπάλληλοι ενημέρωσαν
αρμοδίως την πρόεδρο Μετσόλα
για το τι σημαίνει η φράση που εκ-
στόμισε ο ευρωβουλευτής.
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Η Ευρώπη θέλει αναστοχασμό, ανασυγκρότηση και αναβάθμιση ισχύος

Η καταραμένη γενιά αναρωτιέται: Πού ’σαι, ρε Λεξ;

Ο
ι προτεραιότητες της τσεχικής Προεδρίας αν-
τανακλώνται στο σύνθημά της: «Η Ευρώπη ως
καθήκον: Αναστοχασμός, ανασυγκρότηση,

αναβάθμιση ισχύος».
Η Τσεχία, η οποία ασκεί την εξάμηνη εκ περιτροπής

προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα πρέπει να ισορ-
ροπήσει μεταξύ των χωρών που πιέζουν για την ταχεία
ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ από τη μία πλευρά και
των χωρών που δίνουν έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια
από την άλλη.

Το 2020 οι σημαντικότεροι τομείς της τσεχικής οι-
κονομίας ήταν η βιομηχανία (28,1%), το χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής
καταλύματος και οι υπηρεσίες εστίασης (17,5%), κα-
θώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση,
οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
και την κοινωνική μέριμνα (16,8%).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 80% των
εξαγωγών της Τσεχίας (33% προς τη Γερμανία, 8% προς
τη Σλοβακία και 6% προς την Πολωνία), ενώ εκτός ΕΕ
το 2% των εξαγωγών κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Petr Fiala παρουσίασε το
πρόγραμμα και τους κύριους στόχους του εξαμήνου
της τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία της, η πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola τόνισε ότι η
τσεχική Προεδρία έρχεται σε σημείο καμπής στην

ιστορία, ενώ μαίνεται ένας παράνομος πόλεμος στην
ήπειρό μας. «Τα επόμενά μας βήματα θα είναι καθορι-
στικά για το κοινό μας μέλλον», δήλωσε, προσθέτον-
τας ότι «δεν είναι η ώρα να υποχωρήσουμε στις φιλο-
δοξίες μας» και ζήτησε να επιταχυνθεί η πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός Fiala παραδέχτηκε ότι η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία ανέτρεψε τα περισσότερα από
τα σχέδια της τσεχικής Προεδρίας. «Κύριο καθήκον
μας θα είναι η επίτευξη ενιαίας και ισχυρής συμφω-
νίας για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της
τρέχουσας κρίσης στους πολίτες μας», επεσήμανε ο
Τσέχος πρωθυπουργός.

Η προετοιμασία της μεταπολεμικής ανασυγκρότη-
σης της Ουκρανίας, καθώς και κοινά ευρωπαϊκά σχέ-
δια, όπως το REPowerEU, με στόχο την απαλλαγή της
ΕΕ από την ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία, θα
αποτελέσουν προτεραιότητες για την τσεχική Προ-
εδρία. Ωστόσο, «κάθε κράτος-μέλος πρέπει να είναι
σε θέση να επιλέγει το ενεργειακό μείγμα που αντα-
ποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες του και που του
επιτρέπει να επιτύχει και τους δύο στόχους του για το
κλίμα», υπογράμμισε ο κ. Fiala.

Η τσεχική Προεδρία θα επιδιώξει επίσης να βελτιώ-
σει τις αμυντικές ικανότητες των κρατών-μελών, να
«κοντύνει» τις αλυσίδες εφοδιασμού, να εμβαθύνει το
ελεύθερο εμπόριο, να διασφαλίσει την επισιτιστική

ασφάλεια και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των δη-
μοκρατικών θεσμών.

Η πρόεδρος της ΕΕ Ursula von der Leyen ανέφερε
ότι η ΕΕ «πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα
κερδίσει την ειρήνη, που θα έρθει σίγουρα» και ανα-
κοίνωσε τη σύγκληση διάσκεψης υψηλού επιπέδου
μετά το καλοκαίρι για την αντιμετώπιση των αναγκών
της ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο. Τόνισε επίσης
την ανάγκη για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και για μια κοινή ευρωπαϊκή δράση για την
ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη.

Μετά την ομιλία του Τσέχου πρωθυπουργού οι ηγέ-
τες των πολιτικών ομάδων του ΕΚ υπενθύμισαν τις συ-
στάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
και ζήτησαν την αναθεώρηση των Συνθηκών, την κα-
θιέρωση του συστήματος των κορυφαίων υποψηφίων
και μια ισχυρότερη κοινοβουλευτική διάσταση στην
ΕΕ. Τόνισαν επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί η ενερ-
γειακή ασφάλεια της ΕΕ και ζήτησαν έναν νομικά δε-
σμευτικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι
ζήτησαν ισχυρότερες κοινωνικές πολιτικές για την αν-
τιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης, ενώ άλλοι ενθάρ-
ρυναν την τσεχική Προεδρία να ολοκληρώσει τη δέ-
σμη μέτρων της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Οι εξελίξεις ταχύτατες και αναμένουμε να δούμε τα
αποτελέσματα της τσεχικής προεδρίας.

E
μελλε να έρθει και εκείνη η μέρα που μια
συναυλία ενός ράπερ από τη Θεσσαλονίκη
στην Αθήνα θα ήταν το πρώτο θέμα συζή-

τησης σε κάθε είδους παρέα στη χώρα μας.
Και δεν μιλώ για τις παρέες των πιτσιρικάδων,

ούτε καν για τις παρέες των τριαντάρηδων, που
ούτως ή άλλως αφιερώνουν μέρος της κουβέν-
τας τους για να αναλύσουν στίχους μέσα από τα
δικά τους βιώματα.

Στις παρέες των βουλευτών, των αυτοδιοικητι-
κών, των μεγαλοστελεχών και των νοικοκυραίων
αναφέρομαι, που ξαφνικά κατάλαβαν ότι υπάρ-
χουν και ραπ τραγούδια που μιλάνε στην καρδιά
των νέων ανθρώπων, οι οποίοι πλέουν ανησυ-
χούν και αντιδρούν ή, να το πω πιο απλά, δεν
γουστάρουν άλλο τη φάση.

Είχαν μείνει όλοι οι παραπάνω κρεμάμενοι
στο ξύλο που παίξανε on camera άλλοι του εί-
δους και ησύχασαν μέσα τους πως έπειτα από
αυτό θα σταματήσουν οι νέοι να έχουν under-
ground μουσικά ερεθίσματα που οδηγούν στον
κακό τον δρόμο.

Έρχεται λοιπόν ένας 37χρονος «κοντός» από
τη συμπρωτεύουσα και εξηγεί σε όλους όσοι δεν
γνώριζαν καν την ύπαρξή του ότι οι νέοι της Ελ-
λάδας του σήμερα έχουν αγωνίες και όνειρα με-
γάλα, έχουν αγάπη αληθινή να προσφέρουν σε
κάθε συνάνθρωπο δίπλα τους, βλέπουν και ζουν

την εκμετάλλευση που υφίστανται από τους
έχοντες και τώρα τους γυρνούν την πλάτη.

Οι νέοι που μεγάλωσαν μέσα σε δώδεκα χρό-
νια απανωτών οικονομικών και υγειονομικών
κρίσεων και σήμερα είναι τριάντα εκφράζονται
από τη μουσική του δρόμου, από τη μουσική παι-
διών που έχουν υποφέρει πραγματικά και πολύ
περισσότερο από εκείνους μιλούν τη γλώσσα
της δικής τους αλήθειας.

Σε καμία περίπτωση οι 25.000 νέοι που πήγαν
στη συναυλία και οι ακόμη περισσότεροι που
έχουν τραγούδια του Λεξ στις playlists τους δεν
έχουν ζήσει όλα όσα περιγράφονται στους στί-
χους του. Μα ο κάθε ένας έχει ζήσει κάτι διαφο-
ρετικό. Μια διαφορετικού είδους εκμετάλλευση,
μια διαφορετικού είδους καταπίεση από το συγ-
γενικό του περιβάλλον και όλα αυτά τα κοινωνι-
κοοικονομικά διαφορετικά προβλήματα συγκλί-
νουν εντέλει σε έναν κοινό παρονομαστή που
ελάχιστοι άνω των σαράντα μπορούν να αντιλη-
φθούν.

Δεν χρειάζεται να φοράω αθλητικές ζακέτες,
αθλητικά παπούτσια, μπανάνα τσαντάκι και full
face για να ταυτιστώ με μερικούς στίχους και να
πάω να δω τον Λεξ από κοντά.

Έπειτα από δώδεκα χρόνια η πλέον καταραμέ-
νη γενιά της πιο δύσκολης δεκαετίας στη σύγ-
χρονη ιστορία της χώρας έχει αντιληφθεί πως

είναι εκείνη η γενιά που πληρώνει το μάρμαρο
των αμέσως προηγούμενων γενιών, των μνημο-
νίων, των διακοποδανείων, των δύο εξοχικών
και των τριών αυτοκινήτων ανά οικογένεια, των
ατελείωτων απλήρωτων ωρών πρακτικής, της
μαύρης εργασίας, του πληθωρισμού, της ακρί-
βειας, των επιτήδειων, των εργοδοτών που νιώ-
θουν αφεντικά και μπορούν να βρίζουν χωρίς
συνέπειες, των μηδαμινών ιατρικών υποδομών,
των ανύπαρκτων υποδομών παιδείας και εκπαί-
δευσης, των ελαχίστων εργατικών δικαιωμάτων,
των πολλών υποχρεώσεων, των πολλών κυρώ-
σεων και προστίμων, της κλιματικής αλλαγής,
της περιβαλλοντικής καταστροφής, της πανδη-
μίας, της καραντίνας, του εγκλεισμού, του κρατι-
κού ωχαδερφισμού και πόσων ακόμη.

Είναι όμως και η γενιά που μετά τα δώδεκα
χρόνια κρίσεων γυρνάει την πλάτη στα κακοπλη-
ρωμένα δωδεκάωρα σε εστίαση και κατασκευα-
στική βιομηχανία και ζητάει μέσα από τα τρα-
γούδια της -προς το παρόν- την έξοδο διαφυγής
από όλα αυτά.

Μην αναρωτιέστε λοιπόν γιατί δεν ψηφίζουν οι
νέοι ή γιατί είναι απολιτίκ στο μεγαλύτερο ποσο-
στό τους. Αναρωτηθείτε τι θα γίνει αν σηκωθούν
και έπειτα από κάποια συναυλία πάνε να ψηφί-
σουν. 

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

τoυ 
Αναστάση 
Ατζάμπου

Ιδιοκτήτης 
και διευθύνων
σύμβουλος 
Planet WebRadio 
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Γ
ια την πρώτη τους «αποστολή»
εκτός συνόρων ετοιμάζονται τα
ελληνικά Rafale, που εντυπωσιά-
ζουν σε κάθε τους πτήση χάρη στις

μοναδικές επιχειρησιακές τους ικανότητες.
Ανταποδίδοντας την τιμή που έκαναν τα

γαλλικά μαχητικά πετώντας πάνω από την
Αθήνα και την πλατεία Συντάγματος κατά τη
διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης της
25ης Μαρτίου, τα ελληνικά Rafale θα ταξι-
δέψουν μέχρι το Παρίσι για να συμμετά-
σχουν στους εορτασμούς της «Άλωσης της
Βαστίλης». Την ερχόμενη Πέμπτη 14 Ιουλί-
ου τα μπλε «φτερά» θα πετάξουν πάνω από
τη γαλλική πρωτεύουσα, επιβεβαιώνοντας
πως η συμμαχία Αθήνας και Παρισιού πα-
ραμένει ισχυρή. Ένα ζευγάρι Rafale της
332 Μοίρας «Γεράκι» θα απογειωθεί τη
Δευτέρα από την Τανάγρα με προορισμό τη
Γαλλία, όπου, εκτός από την τιμητική πτήση
στην εθνική εορτή, θα έχει την ευκαιρία για
συνεκπαίδευση με τις γαλλικές «Ριπές».
Πριν από τα Rafale στη Γαλλία θα μεταβεί
και ένα C-130 που θα μεταφέρει ιπτάμε-
νους, τεχνικούς και ανταλλακτικά που
απαιτούνται για την παραμονή των μαχητι-
κών στο εξωτερικό.

Ανταπόδοση
Οι Γάλλοι τίμησαν δύο φορές τη στρατη-

γική σχέση με την Ελλάδα, στέλνοντας τα
μαχητικά τους να «παρελάσουν» μαζί με
τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας. Την 25η Μαρτίου 2021, οι γαλλικές
«Ριπές» συμμετείχαν στους εορτασμούς
των 200 ετών από την ελληνική επανάστα-
ση. Τα Rafale της Armée de l’ Air πέταξαν
πάνω από την ηπειρωτική χώρα αλλά και
τα νησιά του Αιγαίου, λίγες ημέρες μάλι-
στα αφότου υπεγράφη η συμφωνία από-
κτησης 18 μαχητικών από την Πολεμική
Αεροπορία. 

Έναν χρόνο μετά, οι Γάλλοι επέστρεψαν
τιμώντας και πάλι την εθνική επέτειο της
Ελλάδας αλλά και την Αμυντική Συμφω-
νία που είχαν υπογράψει λίγους μήνες
πριν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο
χωρών. Τα αεροσκάφη που συμμετείχαν

στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου ανήκαν
στο γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και απο-
νηώθηκαν από το αεροπλανοφόρο «Ch-
arles de Gaulle» το οποίο βρισκόταν στα
ανοιχτά του Φαλήρου. Μαζί τους, πέταξαν
για πρώτη φορά στον αττικό ουρανό και
τα ελληνικά Rafale, αποσπώντας τον θαυ-
μασμό όλων όσων βρέθηκαν στο κέντρο
της Αθήνας.

Σε ρυθμούς «after burner»
Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζεται η

εκπαίδευση ιπταμένων και τεχνικών στην
114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα ώστε μό-
λις έρθουν τα επόμενα έξι Rafale, στα τέλη
του χρόνου, να καταστούν το συντομότερο
δυνατόν επιχειρησιακά, αυξάνοντας κατα-
κόρυφα τις δυνατότητες και την ισχύ πυρός
της Πολεμικής Αεροπορίας. Πριν από λίγες
μέρες επέστρεψε από τη Γαλλία το τελευ-
ταίο κλιμάκιο τεχνικών που αναμένεται να
λάβει την πιστοποίησή του μέσα στον επό-
μενο μήνα. Στην 332 Μοίρα «Γεράκι» συνε-
χίζεται η αναβάθμιση των υποδομών με την
κατασκευή υπόστεγων για τα υπερσύγχρο-

να μαχητικά, ενώ τα έξι αεροσκάφη που
έχει στη διάθεσή της η Μοίρα πραγματοποι-
ούν μέχρι και τρεις εξόδους τη μέρα, με
τους Έλληνες πιλότους να τεστάρουν τα
πτητικά χαρακτηριστικά αλλά και τα πανί-
σχυρα όπλα τους, τους πυραύλους μεγάλου
βεληνεκούς Meteor, τους «φονικούς» Mica
και φυσικά τους αντιπλοϊκούς Exocet.

Τα ελληνικά Rafale 
θα συμμετάσχουν στο Παρίσι 
στους εορτασμούς 
της «Άλωσης της Βαστίλης»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σημαντικές συναντήσεις είχε χθες ο αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ με εκπροσώπους ισραηλι-
νών εταιρειών που εξειδικεύονται στους
τομείς των πληροφοριών, της κυβερνοά-
μυνας αλλά και των μη επανδρωμένων αε-
ροσκαφών.

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος ενη-
μερώθηκε για τις τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις στην ασφάλεια των πληροφοριών
και τη διεξαγωγή πληροφοριακών επιχει-
ρήσεων αλλά και για τις δυνατότητες των ισ-
ραηλινών συστημάτων UAV.  Άλλωστε, είναι

δεδομένο το ελληνικό ενδιαφέρον για την
αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύ-
που Heron, που ήδη επιχειρούν από τη Σκύ-
ρο, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η
χώρα έχει επενδύσει σε ισραηλινά αντι-
drone συστήματα.

Με το βλέμμα στα μη επανδρωμένα

Συμμαχία και στις εθνικές επετείους



Γ
ια τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών
και μετεκλογικών συνεργασιών τοπο-
θετείται στην «Political» ο Φώτης Καρύ-
δας, πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία

στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών και δημοσιογρά-
φος. Ο κ. Καρύδας μιλά για την παραπομπή Πα-
παγγελόπουλου, Τουλουπάκη και για τις συνέ-
πειες στην πολιτική ζωή του τόπου, καθώς και για
τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στο
εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. 

ΤΤι μπορεί να σημαίνει η παραπομπή Παπαγγε-
λόπουλου, Τουλουπάκη για την πολιτική ζωή
του τόπου;
Σε τέτοιου είδους θέματα, παρά το γεγονός ότι

προσφέρονται για αντιπαράθεση και μικροκομ-
ματικές σκοπιμότητες, δεν μπορείς να πεις πολ-
λά. Η Δικαιοσύνη απέδειξε ότι είναι πραγματικά
ανεξάρτητη. Οι λειτουργοί της, πέρα από κάθε
φιλολογία που είχε αναπτυχθεί, αξιοποίησαν τα
στοιχεία που είχαν, αξιολόγησαν το περιεχόμενο
των μαρτυρικών καταθέσεων και αποφάσισαν
αναφορικά με τη συμμετοχή και σε ποιον βαθμό
των εμπλεκομένων. Η απόφασή τους είναι απο-
λύτως σεβαστή και δεν επιδέχεται καμίας κριτι-
κής. Η Δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. 

Όσον αφορά την επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυ-
βέρνηση, σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί για
κανέναν δικαίωση ότι δεν παραπέμπεται για μία
από τις υποθέσεις για την οποία του ασκήθηκε η
σκληρότερη κριτική.

Πόσο επηρεάζουν οι διεθνείς εξελίξεις το πο-
λιτικό σκηνικό της χώρας;
Η αλήθεια είναι ότι οι επιπτώσεις του πολέμου

στην Ουκρανία και των κυρώσεων που πλήττουν
σε μεγάλο βαθμό και τις χώρες που τις επέβαλαν,
θέτουν σε δοκιμασία την κοινωνική συνοχή και
την πολιτική σταθερότητα των κρατών της Ευρώ-
πης. Αυτές οι εξελίξεις δεν θα μπορούσαν να μην
επηρεάσουν και εμάς σε κάθε επίπεδο. 

Παράλληλα, ως χώρα έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε μια επιπλέον πρόκληση που ακούει στη
φράση «τουρκική προκλητικότητα», αλλά εσχά-
τως και μια απόπειρα εμπλοκής στα πολιτικά μας
δρώμενα. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέ-
τρων δεν κάνει απλώς την κυβέρνηση να προ-
ετοιμάζεται για την αντιμετώπιση ενός δύσκολου
χειμώνα, ψάχνοντας πόρους και μέτρα για την
ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων, τη συγκράτη-
ση των τιμών και του πληθωρισμού.

Συνιστά και την εντατικοποίηση των προσπα-
θειών για τη θωράκιση της χώρας έναντι του
τουρκικού αναθεωρητισμού και των προκλήσε-
ων που θα εντείνονται όσο και η γειτονική χώρα
οδεύει προς εκλογές. Εκτιμώ ότι έως τώρα η κυ-
βέρνηση έχει ανταποκριθεί με επιτυχία. Τόσο
στο πεδίο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων
του πολέμου, με σειρά μέτρων και παρεμβάσε-
ων, που δέχτηκαν ακόμη και αυστηρή κριτική
χαρακτηριζόμενα ως μονομερή, όσο και στα
εθνικά θέματα με μια καλά μελετημένη εξωτερι-
κή πολιτική.

Τον τελευταίο καιρό έχει φουντώσει η συζήτη-
ση για πρόωρες εκλογές. Θα υπάρξουν μετε-
κλογικές συνεργασίες;
Η κουλτούρα των συνεργασιών δεν χαρακτηρί-

ζει τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Πέρα από ευ-
χολόγια και αναγκαστικά καλές προθέσεις, δεν
καλλιεργήθηκε ποτέ. Αυτό φαίνεται και σήμερα
που όχι μόνο τα σενάρια για πρόωρες εκλογές
αλλά και αυτά για έναν δύσκολο χειμώνα, τον
οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση
που θα προκύψει, εντείνονται.

Αυτό φαίνεται καθαρά και από τις στρατηγικές
κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που
συζητούν για συναίνεση, χωρίς να είναι έτοιμοι

για κάτι τέτοιο. Επί της ουσίας, τα δύο αυτά κόμ-
ματα περιμένουν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους
στα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των
εκλογών προκειμένου να ξέρουν με πόσο ισχυρά
χαρτιά κάθονται στο τραπέζι της συναίνεσης.
Μόνο τότε θα κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων και αναλόγως της δύναμής τους θα
θέσουν τους όρους τους.

Αυτή εκτιμώ ότι είναι μια καιροσκοπική προ-
σέγγιση που υποβαθμίζει και την αξία της ίδιας
της πρώτης Κυριακής των εκλογών. Ο μόνος που
είναι ξεκάθαρος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος μιλούσε και συνεχίζει να μιλά για αυτο-
δυναμία, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Φ
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«Η κουλτούρα 
των συνεργασιών 

δεν χαρακτηρίζει τα ελληνικά 
πολιτικά πράγματα»
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«Game over»
για Μπόρις Τζόνσον 

Υ
ποκύπτοντας στις ασφυκτικές πιέσεις

μετά τη θύελλα παραιτήσεων 60 στελε-

χών της κυβέρνησής του, ο Μπόρις Τζόν-

σον ανακοίνωσε χθες και τη δική του παραίτηση

από την πρωθυπουργία της Βρετανίας. Επιχει-

ρώντας έναν τελευταίο ελιγμό, δήλωσε ότι θα πα-

ραμείνει στην Ντάουνινγκ Στριτ μέχρι το συντη-

ρητικό κόμμα να εκλέξει τον νέο αρχηγό του που

θα γίνει πρωθυπουργός το φθινόπωρο.

«Αφήνω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο»,

είπε στο διάγγελμά του ο 58χρονος Μπόρις, πλαι-

σιωμένος από τη σύζυγό του, την 9 μηνών κόρη

τους και τους στενούς του συνεργάτες που δεν

τον έχουν εγκαταλείψει. «Προσπάθησα να πείσω

τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να συνεχί-

σουμε, αλλά το ένστικτο της αγέλης ήταν κυρίαρ-

χο», πρόσθεσε με έντονη δυσφορία.

Λίγο πριν από το διάγγελμα της παραίτησης ο

Τζόνσον είχε ξεκινήσει ανασχηματισμό για να

αντικαταστήσει τους παραιτηθέντες υπουργούς,

γεγονός που εξόργισε πολλούς στο κόμμα, οι

οποίοι μίλησαν για «παραίτηση σε δόσεις».

Δύο πρώην υπουργοί δήλωσαν ανωνύμως

στον «Guardian» ότι δεν είναι δυνατόν να παρα-

μείνει ο Τζόνσον πρωθυπουργός μέχρι το συνέ-

δριο του κόμματος τον Οκτώβριο. «Πρέπει να

φύγει απόψε και να αναλάβει υπηρεσιακός

πρωθυπουργός», είπαν. 

«Η πτώση του κλόουν»
Με τίτλο «Η πτώση του κλόουν» κυκλοφόρησε

ο «Economist», ενώ η στερλίνα έκανε ράλι μετά

την παραίτησή του και βρετανικά ΜΜΕ μιλούν για

«πολιτική ταπείνωση του Τζόνσον, ο οποίος κατη-

γόρησε την αγέλη και δεν βρήκε κανένα δικό του

λάθος».

Εξίσου σκληροί ήταν οι τίτλοι εφημερίδων στο

εξωτερικό. Η γερμανική «Tagesspiegel» γράφει

για «σεξ, ναρκωτικά και ροκ εν ρολ», η ισπανική

«El Mundo» ότι «κανείς δεν πρόκειται να κλάψει

για έναν αδίστακτο ηγέτη», ενώ μόνο μία ουκρα-

νική εφημερίδα τον αποκαλεί «αθάνατο Μπόρις».

Προσπαθώντας να εξηγήσουν γιατί έπεσε ο

Τζόνσον τώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι το σκάνδα-

λο με τα «κορονοπάρτι» στην πρωθυπουργική

κατοικία εν μέσω αυστηρού lockdown ράγισε το

γυαλί και το σεξουαλικό σκάνδαλο με πρωτα-

γωνιστή τον συντηρητικό βουλευτή Κρις Πίν-

τσερ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτή-

ρι. Αλλά η πραγματική αιτία, λένε, είναι η

ενεργειακή και οικονομική κρίση που έχει

εκτινάξει τον πληθωρισμό και το κόστος

ζωής για εκατομμύρια Βρετανούς.

Η διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη στους

Τόρις προβλέπει σειρά ψηφοφοριών στην

Κοινοβουλευτική Ομάδα μέχρι να επιλε-

γούν οι δύο επικρατέστεροι. Από αυτούς

τους δύο τα περίπου 160.000 μέλη του

Συντηρητικού Κόμματος θα κληθούν να

εκλέξουν τον νέο αρχηγό, ο οποίος θα

αναλάβει και την πρωθυπουργία.

Ανάμεσα στα φαβορί για τη διαδοχή εί-

ναι ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, η

49χρονη πρώην υπουργός Άμυνας Πένι

Μορντόντ, ο παραιτηθείς υπουργός Οικο-

νομικών Ρίσι Σούνακ, η υπουργός Εξωτε-

ρικών Λιζ Τρας και ο πρώην υπουργός

Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ.

Παραιτήθηκε μετά τις πιέσεις και ξεκινά 
η διαδικασία διαδοχής - Ποιa είναι τα φαβορί 
για τη θέση του Βρετανού πρωθυπουργού



Η
κοινωνία παρακολουθεί μου-
διασμένη τις εξελίξεις στον το-
μέα της υγείας, καθώς μαζί με
το 6ο επιδημικό κύμα του κο-

ρονοϊού τρέχουν παράλληλα δύο ακόμη
επιδημίες, αυτή της ευλογιάς των πιθή-
κων αλλά και της οξείας ηπατίτιδας στα
παιδιά, που προκάλεσε τον θάνατο του
πρώτου μωρού στη χώρα μας, ενός βρέ-
φους 13 μηνών. 

Σε σχέση με την ευλογιά των πιθήκων
καταγράφονται πλέον στη χώρα μας 11
κρούσματα, εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
να. Τα 6 από αυτά είναι εισαγόμενα, τα 4
ανέφεραν επαφή με ύποπτο κρούσμα αλ-
λοδαπής εθνικότητας και 1 κρούσμα δεν
ανέφερε ταξίδι στο εξωτερικό ή επαφή με
ύποπτο κρούσμα. Τα περιστατικά αυτά
έχουν ήδη αναρρώσει ή αναρρώνουν σε
καλή κλινική κατάσταση. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο η ευλογιά των πιθήκων καταγρά-
φεται σε 33 κράτη με 5.949 κρούσματα.
Στο Βέλγιο, όπου καταγράφονται 168,
έφτασαν 3.040 εμβόλια για την ασθένεια,
ενώ μέσα σε δύο εβδομάδες θα ξεκινή-
σουν οι παραδόσεις και σε άλλα ευρωπαϊ-
κά κράτη που έχουν πληγεί, όπως η Ισπα-
νία, η Γερμανία και η Πορτογαλία. Ωστόσο,
ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι ο κίνδυνος εμφά-
νισης της ευλογιάς των πιθήκων στον γε-
νικό πληθυσμό είναι χαμηλός. Ο ΠΟΥ με
μια αφίσα ενημερώνει πως ο συγχρωτι-
σμός σε περίοδο έξαρσης της ευλογιάς

των πιθήκων πρέπει να μας οδηγεί στο να
ξέρουμε το ρίσκο που παίρνουμε ώστε να
προσέχουμε και να το ελαττώνουμε! 

Σε σχέση με την οξεία ηπατίτιδα που
απασχολεί πολύ τους γονείς, η παιδίατρος
Άννα Παρδάλη, μιλώντας στην «Political»
συμβουλεύει: «Oι ιώσεις δεν σταματούν
ποτέ, ούτε το καλοκαίρι. Ακόμη και οι κοι-
νές ιώσεις, που μπορεί να έχουν πολύ κα-
κή εξέλιξη όταν τα παιδιά εξαντλούνται.
Οπότε και το καλοκαίρι δεν ξεχνάμε να
τρεφόμαστε σωστά, τα παιδιά να κοιμούν-
ται καλά, να μην εξαντλούνται στον ήλιο
και στη ζέστη και όποτε δούμε ένα παιδί
που ακόμη και αν δεν έχει υψηλό πυρετό,

δεν έχει καλό χρώμα, είναι νωθρό, έχει
υπνηλία, κάνει εμέτους, δεν έχει καλή
διάθεση, αμέσως επικοινωνούμε με τον
παιδίατρό μας». 

Ο κορονοϊός συνεχίζει την ανοδική του
πορεία. Έτσι χθες Πέμπτη καταγράφηκαν
στο σύνολό τους 22.109 νέα κρούσματα
μαζί με τις επαναμολύνσεις, ενώ ήταν
εξαιρετικά υψηλός για την εποχή ο αριθ-
μός των νεκρών, που έφτασε τους 28. Ο
αριθμός των διασωληνωμένων είναι
στους 98, ενώ 333 ήταν οι εισαγωγές του
τελευταίου 24ώρου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και Λάρισα βράζουν από νέα κρούσματα,
ενώ υψηλός είναι ο δείκτης θετικότητας

σε δημοφιλή νησιά. Οι εφημερίες των νο-
σοκομείων είναι αρκετά δύσκολες και τα
απλά κρεβάτια στις κλινικές Covid γεμί-
ζουν κυρίως από άτομα άνω των 80 με
υποκείμενα νοσήματα.
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Η εκτίναξη των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας σε παγκό-
σμιο επίπεδο βύθισε στη φτώχεια από τον Μάρτιο -μέσα σε μόλις
τρεις μήνες- 71 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κυρίως σε χώρες
χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου, όπως αποκαλύπτει το Πρόγραμμα
των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNUD), που έδωσε στη δη-
μοσιότητα στοιχεία.

Η διεύρυνση της φτώχειας «είναι αξιοσημείωτα γρηγορότερη απ’
ό,τι όταν είχε σημειωθεί το σοκ της πανδημίας του νέου κορονοϊού»,
τονίζει το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το PNUD, που αποδίδει
εν μέρει την αύξηση του πληθωρισμού στον πόλεμο στην Ουκρανία,
παρά τις διαψεύσεις της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό του ΟΗΕ, «η στοχευμένη μεταφο-
ρά χρημάτων στα νοικοκυριά είναι πιο δίκαιη από τις γενικευμένες
επιδοτήσεις της ενέργειας». Το PNUD θεωρεί ταυτόχρονα ότι οι χώ-

ρες που πλήττονται χρειάζονται υποστήριξη από το διεθνές σύστημα για
να βρουν δημοσιονομικά περιθώρια ώστε «να τα βγάλουν πέρα».

«Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται σε αντίδραση στη ραγδαία άνοδο του
πληθωρισμού, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί νέα φτώχεια λόγω της
ύφεσης που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κρίση, επιταχύνον-
τας και βαθαίνοντας τη φτώχεια στον κόσμο», προειδοποιεί το Πρό-
γραμμα στην έκθεσή του.

Το PNUD εξετάζει την κατάσταση σε 159 χώρες. Τα κράτη στα οποία η
κατάσταση χαρακτηρίζεται πιο κρίσιμη είναι αυτά των Βαλκανίων, της
Κασπίας και της υποσαχάριας Αφρικής, ειδικά αυτά του Σαχέλ. Ανάμεσα
στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις πιο δραματικές συνέπειες της αύξη-
σης των τιμών είναι η Αρμενία, το Ουζμπεκιστάν, η Μπουρκίνα Φάσο, η
Γκάνα, η Κένυα, η Ρουάντα, το Σουδάν, η Αϊτή, το Πακιστάν, η Σρι Λάνκα,
η Αιθιοπία, το Μάλι, η Νιγηρία, η Σιέρα Λεόνε, η Τανζανία και η Υεμένη.

ΟΗΕ: 71 εκατομμύρια άνθρωποι ολίσθησαν στη φτώχεια σε ένα τρίμηνο

Κορονοϊός, ευλογιά 
των πιθήκων και οξεία
ηπατίτιδα προκαλούν 
έντονη ανησυχία σε όλες 
τις κοινωνικές τάξεις
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Εγκλωβισμένοι στις επιδημίες!

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Σ
το «σφυρί» βγαίνει στις 27 Ιουλί-
ου η μεζονέτα του Πέτρου Φιλιπ-
πίδη στο Ψυχικό με τιμή εκκίνη-
σης τις 900.000 ευρώ. Ο ηθοποι-

ός, εκτός από τις βαρύτατες κατηγορίες
του ενός βιασμού και των δύο απόπειρων
βιασμού, έχει να αντιμετωπίσει και σοβα-
ρά οικονομικά προβλήματα. Οι υπέρογκοι
δανεισμοί έφεραν σε αδιέξοδο τον Πέτρο
Φιλιππίδη και τη σύζυγό του, οι οποίοι σε
λίγες μέρες θα έρθουν και πάλι αντιμέτω-
ποι με την εκποίηση της πολυτελούς μεζο-
νέτας τους στο Ψυχικό.

Πρόκειται για ένα κτίσμα που είχε ανα-
γερθεί το 1997 και αγοράστηκε από την οι-
κογένεια λίγα χρόνια αργότερα. Αποτελεί-
ται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο,
ενώ διαθέτει κήπο αποκλειστικής χρήσης
εκτάσεων 200 τμ και εσωτερική πισίνα.
Στο υπόγειο υπάρχουν αποθήκες και άλλοι
βοηθητικοί χώροι, η επιφάνεια των οποί-
ων είναι 122,30 τμ, ενώ υπάρχει και ένα
πάρκινγκ 24,50 τμ. Το ισόγειο έχει επιφά-
νεια 113,50 τμ, τα οποία περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων καθιστικό, τραπεζαρία,
κουζίνα και WC, ενώ ο πρώτος όροφος,
που επεκτείνεται σε 104,60 τμ, διαθέτει

τρία υπνοδωμάτια και δύο τουαλέτες.
Το ακίνητο όμως του Πέτρου Φιλιππίδη

και της Ελπίδας Νίνου στο Ψυχικό δεν εί-
ναι η πρώτη φορά που αναρτάται προς
πλειστηριασμό. Ωστόσο, η τιμή εκκίνησής
του στις 27 Ιούλιου είναι πολύ υψηλότερη
σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Πριν
από περίπου 2,5 μήνες, συγκεκριμένα στις
27 Απριλίου, το ακίνητο είχε βγει και πάλι
στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλει-
στηριασμών με τιμή εκκίνησης τις 650.000
ευρώ. Ωστόσο, δεν προχώρησαν οι διαδι-
κασίες, καθώς έγινε επανεκτίμηση του
ακινήτου, με αποτέλεσμα η τιμή να ανέβει
κατά 250.000 ευρώ. «Λαμβάνοντας υπόψη
ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται όχι
μόνο σταθεροποίηση αλλά και τάση ανό-
δου της αξίας των ακινήτων σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρί-
σης, πιθανολογείται ότι η εμπορική αξία
του κατασχεθέντος ακινήτου ανέρχεται
στο ποσό των 900.000 ευρώ, στο ίδιο δε
ποσό πρέπει να οριστεί η τιμή πρώτης προ-
σφοράς αυτών», αναφέρεται στο σκεπτικό
της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών.

Έτσι, το τίμημα ορίστηκε στις 900.000

ευρώ, ποσό που φαίνεται να ικανοποιεί
ιδιαίτερα την οικογένεια του Πέτρου Φι-
λιππίδη, καθώς όλο το ποσό θα πάει σε δά-
νεια που δεν έχουν εξυπηρετηθεί και σε
διάφορα άλλα χρέη.

Ο ηθοποιός πήρε εξιτήριο από το Γενι-
κό Κρατικό Νίκαιας όπου είχε νοσηλευτεί
για το ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και
μετά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου Αθηνών να αντικατασταθεί η
προσωρινή του κράτηση με περιοριστι-
κούς όρους ο Πέτρος Φιλιππίδης έφτασε
το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης
στο σπίτι όπου διαμένει τώρα μαζί με τη
σύζυγό του. Πρόκειται για ένα διαμέρι-
σμα στην περιοχή του Ψυχικού, κοντά στη
μεζονέτα που θα βγει στον πλειστηρια-
σμό σε 19 μέρες. 
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«Δεν έχω δει ποτέ
τον Dr Kontos» 
«Δεν τον γνωρίζω. Ούτε εντός ού-
τε εκτός χειρουργείου τον έχω δει
ποτέ. Δεν έχω παραπέμψει ποτέ
ασθενή μου σε αυτόν», ανέφερε
χθες κατά τη διάρκεια της απολο-
γίας του στη δίκη του «ψευτογια-
τρού» συγκατηγορούμενός του, ο
οποίος έχει διατελέσει υπουργός
και φέρει την ιατρική ιδιότητα.
Ο συγκεκριμένος γιατρός έχει
βρεθεί κατηγορούμενος, καθώς
είχε συμμετάσχει σε χειρουργείο
στο οποίο, σύμφωνα με τις καταγ-
γελίες, είχε αφαιρεθεί από τον
ασθενή πλευρό και του είχε τοπο-
θετηθεί ένα σίδερο, με αποτέλε-
σμα μετά την επέμβαση, όπως έχει
καταθέσει ο ασθενής, να μείνει
ανάπηρος σε ποσοστό 85%. Απολο-
γούμενος ο πρώην υπουργός αρ-
νήθηκε κάθε σχέση του. «Αισθά-
νομαι άβολα, πρέπει να απολογη-
θώ για ένα απολύτως επιτυχημένο
χειρουργείο», είπε χαρακτηριστι-
κά ο πρώην υπουργός για να προ-
σθέσει: «Συμφώνησα να χειρουρ-
γηθεί ο ασθενής, ήταν επιβεβλη-
μένη η επέμβαση για να σταθερο-
ποιηθεί η κατάστασή του εκεί. Την
παραμονή τον είχα ενημερώσει,
παρουσία της συζύγου του. Ήταν
μια άκρως επιτυχημένη επέμβα-
ση. Σε λιγότερο από δέκα μέρες
ήταν σπίτι του. Αφαιρέθηκε μέρος
της δεξιάς πλευράς».
Κατά τη διάρκεια της απολογίας
του ο «ψευτογιατρός» ζήτησε
συγγνώμη και ανέφερε μεταξύ
άλλων: «Ποτέ δεν προσπάθησα να
κάνω κακό σε κανέναν άνθρωπο.
Το μόνο που προσπάθησα να κάνω
είναι να τους βοηθήσω. Δεν πίεσα
κανέναν να ακολουθήσει κάτι που
ο ίδιος δεν ήθελε».

Εκποιείται η μεζονέτα
του Πέτρου Φιλιππίδη 
στο Ψυχικό με τιμή εκκίνησης
τις 900.000 ευρώ 

Μετά τη φυλακή...
ο 2ος πλειστηριασμός



Ντυμένοι γιατροί ήταν οι τέσσερις
δράστες που μπήκαν μέσα στο Σισμα-
νόγλειο και ανατίναξαν το ΑΤΜ για να
αποσπάσουν χρήματα, με έμφαση
στον έναν από τους δράστες, ο οποίος
φορούσε ειδική στολή Covid.

Αφού ακινητοποίησαν τη σεκιούριτι
του νοσοκομείου και υπό την απειλή
όπλου τοποθέτησαν αυτοσχέδιο

εκρηκτικό μηχανισμό στο ΑΤΜ. Προ-
κλήθηκε έκρηξη στο μηχάνημα, ενώ
οι δράστες ατύχησαν και δεν κατάφε-
ραν να πάρουν χρήματα, καθώς οι θή-
κες με τα χρήματα δεν άνοιξαν. Οι ίδιοι
στη συνέχεια «το έβαλαν στα πόδια».

Οι έρευνες συνεχίζονται για να δια-
πιστωθεί αν υπάρχει σχετικός μηχανι-
σμός, αφού δεν έχει εντοπιστεί ακόμη

κάτι τέτοιο και αν οι δράστες χρησιμο-
ποίησαν κάποιο αέριο για να προκλη-
θεί η έκρηξη. 

Τέλος, σύμφωνα με δηλώσεις ια-
τρών και νοσηλευτών, το Σισμανό-
γλειο έχει μετατραπεί σε κρανίου τόπο
λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν
όχι μόνο στην είσοδο του νοσοκομεί-
ου αλλά και στο ισόγειο. 

ΣΣισμανόγλειο: Παριστάνοντας τους γιατρούς ανατίναξαν ATM
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Σ
οκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι
της Νεάπολης Θεσσαλονίκης
ύστερα από την οικογενειακή
τραγωδία που συνέβη με τον

50χρονο που σκότωσε τη μητέρα του μέ-
σα στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί τα τελευ-
ταία δεκαπέντε χρόνια. Το ειδεχθές αυτό
έγκλημα διαδραματίστηκε στην οδό Μπι-
νιώρη 47 και γνωστοποιήθηκε από τον
έτερο γιο της άτυχης ηλικιωμένης, ο
οποίος βρήκε νεκρή -έπειτα από πέντε
μέρες- μέσα στην μπανιέρα σε προχωρη-
μένη σήψη στο διαμέρισμα του 1ου ορό-
φου τη μητέρα του.

Συγκεκριμένα, ο γιος που αντίκρισε το
αποτρόπαιο θέαμα ανέφερε ότι η μητέρα
του ήταν με τα ρούχα της ντυμένη μέσα
στην μπανιέρα και έφερε πολλά τραύματα

στον λαιμό της, κάτι που επιβεβαιώνεται
και από την ιατροδικαστική εξέταση που
διενεργήθηκε. Συγκεκριμένα, γίνεται λό-
γος για τραύματα από νύσσον και τέμνον
όργανο στη δεξιά τραχηλική χώρα.

Μουδιασμένοι από αυτό το συμβάν εί-
ναι και οι γείτονες στη Νεάπολη Θεσσα-
λονίκης, καθώς αυτή η οικογένεια δεν εί-
χε δώσει δικαιώματα. Ωστόσο, στο παρελ-
θόν είχαν ακούσει κάποιες φωνές από
τον 50χρονο, ο οποίος ήταν ένας κλειστός
άνθρωπος με σοβαρά ψυχιατρικά προ-
βλήματα και είχε νοσηλευτεί παλαιότερα.

Όσον αφορά τον ίδιο τον 50χρονο, επέ-
στρεψε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης ύστερα από εντολή εισαγ-
γελέα. Παρόλο που ομολόγησε την πράξη
του, δεν έχει προχωρήσει σε κατάθεση

για να γνωρίζουμε πότε ακριβώς εκτυλίχ-
θηκε το έγκλημα, ενώ, όπως ο ίδιος είπε
στις Αρχές, δεν θυμάται ούτε το πότε ούτε
το γιατί διέπραξε το αποτρόπαιο έγκλημα.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι έχει σχη-
ματιστεί εις βάρος του δικογραφία για αν-
θρωποκτονία με δόλο και παράνομη
οπλοχρησία, η οποία θα υποβληθεί στον
αρμόδιο εισαγγελέα.

Αναφορικά με τις δηλώσεις των γειτό-
νων, οι ίδιοι συντετριμμένοι αναφέρουν
ότι πρόκειται για μια ήσυχη και κοινωνική
γυναίκα που διατηρούσε καλές σχέσεις
με τη γειτονιά, φρόντιζε το παιδί της και
πάντα αντάλλαζε μια «καλημέρα» με τους
γείτονές της.

«Δεν έβλεπα ποτέ τον γιο της που έμε-
ναν μαζί, δεν έβγαινε έξω. Είδα δύο μέ-

ρες τα παντζούρια που ήταν κλειστά και
νόμιζα ότι ήρθε ο άλλος γιος της να την
πάρει. Μου έκανε εντύπωση γιατί κάθε
μέρα έβγαινε στο μπαλκόνι. Έχουμε όλοι
τρελαθεί και στενοχωρηθεί πάρα πολύ
από τη στιγμή που το μάθαμε», ανέφερε
χαρακτηριστικά μια γυναίκα που διαμένει
στην απέναντι πολυκατοικία. 

Νεάπολη:Σοκάρουν οι λεπτομέρειες

Ο 50χρονος μητροκτόνος
επέστρεψε στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ύστερα από εντολή
εισαγγελέα



Προσωρινά κρατούμενος κρί-
θηκε μετά την απολογία του στη
δεύτερη τακτική ανακρίτρια ο
35χρονος που καταγγέλθηκε
από τη 14χρονη κόρη της συν-
τρόφου του ότι ασελγούσε σε
βάρος της την τελευταία εξαε-
τία. Στην απολογία του αρνήθη-
κε κατηγορηματικά ότι έκανε
κάτι στην ανήλικη υποστηρίζον-
τας ότι η καταγγελία έγινε εκδι-
κητικά από τη 14χρονη ύστερα
από καβγά που έγινε στο σπίτι
και η μητέρα της την παρατήρη-
σε έντονα για διάφορα οικογενειακά θέματα. Αυτό που
προξενεί εντύπωση είναι ότι η μητέρα της ανήλικης

ήταν διαρκώς στο πλευρό
του 35χρονου υποστηρίζον-
τας και εκείνη ότι η καταγ-
γελία ήταν εκδικητική. Πάν-
τως είναι γεγονός ότι μέσα
στη δικογραφία περιλαμβά-
νονται τρεις καταθέσεις της
14χρονης. Η πρώτη, στην
οποία καταγγέλλει όσα υπο-
στηρίζει ότι υπέστη, ακο-
λουθεί μία ακόμη, στην
οποία ανασκευάζει όσα είπε
και τελικά κατέθεσε λέγον-
τας ότι ισχύουν οι καταγγε-

λίες της και πως τις είχε ανασκευάσει μετά την πίεση
της μητέρας της.

Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγο-
νός ότι η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα για τις κι-
νητοποιήσεις στον ΟΑΣΘ επανακοινοποιήθηκε από -
σχεδόν- όλους τους αντιδημάρχους! Λέτε να έπεσε
«σύρμα» από το γραφείο του δημάρχου στα στελέχη

της διοίκησης; Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως ο
αντιδήμαρχος κοινοποίησε τη δήλωση του κ. Ζέρβα
και από τους τρεις λογαριασμούς που διαθέτει. Δεν
θέλουμε να πιστέψουμε ότι ασχολούνται στον δήμο
με… αναρτήσεις!

Έπεσε δημαρχιακό... σύρμα για τον ΟΑΣΘ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Τρέξιμο» από την αρχή
για τις γραμματείες

Από τα... μούτρα με το «καλημέρα
σας» έπιασε ο πρόεδρος της Διοι-
κούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλο-
νίκης τους επικεφαλής των Θεματι-
κών Γραμματειών. Με το που ορίστη-
καν, τους φώναξε να συνεδριάσουν.
Ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς όπως φαίνε-
ται έχει πρόγραμμα, το οποίο το τη-
ρεί κατά γράμμα. Χώρια που είχαμε
καιρό να δούμε τόσο κόσμο να μπαι-
νοβγαίνει στη Διοικούσα. 

Τρία χρόνια μετά 
την πρωτιά    

Σαν σήμερα πριν από τρία
χρόνια θυμήθηκε, ποστάροντας
φωτογραφία γεμάτη χαμόγελα
με οικογένεια, φίλους και συ-
νεργάτες στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Facebook, την
εκλογή του στη Β’ Θεσσαλονί-
κης ο Θόδωρος Καράογλου. Τό-
τε ξεπέρασε τους 30.000 σταυ-
ρούς, κόβοντας πρώτος το νή-
μα. Σήμερα η ΝΔ κλείνει τρία
χρόνια στην κυβέρνηση και,
όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός
στη Βουλή, «εκλογές γιοκ», πά-
ει και για τέταρτο χρόνο!

Οι 25 αιτήσεις 
στο ΠΑΣΟΚ

Ούτε ένας, ούτε πέντε, ούτε δέ-
κα. 25 συνολικά πολιτικά στελέχη
έχουν καταθέσει πρόταση για το
ψηφοδέλτιο στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Η αξιολόγηση αναμένεται να ολο-
κληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα,
καθώς το 70% των ψηφοδελτίων θα
ανακοινωθεί το διάστημα 20-25
Ιουλίου. Σημειωτέον ότι από τη λί-
στα του 2019 δεν έκαναν αίτηση οι
Κυριάκος Κυριάκος (φωτό) και Σο-
φία Μουτίδου. 

Στα «York Studios» 
ο Απ. Τζιτζικώστας 

Λένε ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Κάτι
ανάλογο φαίνεται ότι ισχύει και για τις ταινίες
που γυρίζονται στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά
και για τις εγκαταστάσεις που θα τις φιλοξε-
νούν. Ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώ-
στας στα κινηματογραφικά στούντιο της «York
Studios» στη Νέα Υόρκη με τον ιδιοκτήτη της
εταιρείας Τζον Καλαφάτης, με τον οποίο θα ξε-
κινήσει την κατασκευή των νέων σύγχρονων
στούντιο στη Θέρμη… σύντομα.

Και Λεκάκη και
Μπαρμπουνάκη 

Οι συναντήσεις
του Βαγγέλη Αργύ-
ρη στη Θεσσαλονί-
κη είχαν… άρωμα
Μπουτάρη. Πέτρος
Λεκάκης (φωτό)
και Αλέξανδρος
Μπαρμπουνάκης,
οι δύο πρώην αντι-
δήμαρχοι της Πρω-
τοβουλίας και μέ-
χρι πρότινος ομό-
σταβλοι στη διοίκη-
ση Ζέρβα. Το στέ-
λεχος του ΠΑΣΟΚ
πάντως ζήτησε και τα «φώτα» του πρώην
δημάρχου σε μια απολαυστική -όπως μα-
θαίνουμε- συζήτηση για όλους και για όλα. 

Ευχές στο... κρεβάτι   
Αλλιώς περίμενε τα γενέθλιά της κι αλλιώς τα

πέρασε τελικά η ανεξάρτητη δημοτική σύμβου-
λος του δήμου Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Σπανού.
Μία σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού την
κράτησε όχι απλά στο κρεβάτι, αλλά λόγω της
κατάστασης της υγείας της δεν μπόρεσε να
απαντήσει ούτε στις τηλεφωνικές κλήσεις που
δέχτηκε για ευχές. Η ίδια έκανε μία ανάρτηση
στο facebook, όπου ενημέρωσε για την υγεία
της και εκτός από τα χρόνια πολλά δέχτηκε και
αμέτρητα περαστικά.

Γέμισε την αίθουσα 
ο Τσαβδαρίδης 

Εκδήλωση με θέμα τα Ελληνοτουρκικά
πραγματοποίησε χθες στη Βέροια ο βουλευτής
Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Στο πάνελ -
όπως μάθαμε- ήταν εκλεκτοί καλεσμένοι, με-
ταξύ των οποίων ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Δη-
μήτρης Μαρκόπουλος και ο Αλκιβιάδης Στε-
φανής. Το ενδιαφέρον του κόσμου μεγάλο και
η εκδήλωση ήταν sold out από νωρίς.
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Στις φυλακές ο 35χρονος για την ασέλγεια 



Άρτα

Συμβασιοποιήθηκε η δημιουργία
πλατείας στην Κοινότητα Κεραματών

Συμβασιοποι-
ήθηκε το έργο δη-
μιουργίας «Πλα-
τείας και Παιδι-
κής Χαράς» στη
Δημοτική Κοινό-
τητα Κεραματών,
προϋπολογισμού
320.000 ευρώ,
χρηματοδοτούμε-
νου καθ’ ολοκλη-
ρίαν από δημοτι-
κούς πόρους και σε χώρο που παραχώρησε η τοπική εκκλησία
με τη σχετική σύμβαση που υπέγραψε ο δήμαρχος Αρταίων
Χρήστος Τσιρογιάννης με τον ανάδοχο του έργου.

Στο έργο προβλέπεται πλατεία συνολικής έκτασης 1.500 τμ,
παιδική χαρά με περίφραξη και δάπεδο ασφαλείας, περιμε-
τρικό πεζοδρόμιο, κατάλληλη κατασκευή για πρόσβαση των
ΑμεΑ, καθώς και πλάκες για τα άτομα με πρόβλημα όρασης,
φωτιστικά τύπου LED, παγκάκια, παρτέρια με χαμηλό πράσι-
νο, ψηλά δέντρα για σκίαση και υπαίθρια όργανα γυμναστικής.

«Με το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζεται ολόκληρη η πε-
ριοχή, ενώ βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής των κατοίκων, ο
δήμος μας διαθέτει ποιοτικούς κοινόχρηστους χώρους», δή-
λωσε ο δήμαρχος μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αλεξανδρούπολη

Επιστρέφουν οι δέκα
συμβασιούχοι Covid

Με προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου επιστρέφουν
στην εργασία τους οι δέκα εργαζόμενοι με συμβάσεις Covid
στον Δήμο Αλεξανδρούπολης μέχρι την εκδίκαση των ασφαλι-
στικών μέτρων που έχει οριστεί για τις 17 Οκτωβρίου. Ο Σύλλο-
γος των εργαζομένων καλεί τον οικείο δήμαρχο να σεβαστεί
και να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση...

Την αδελφοποίηση των Δήμων Πειραιά και Αμμοχώστου υπέγραψαν οι
δήμαρχοι Γιάννης Μώραλης και Σίμος Ιωάννου στο Δημαρχείο Πειραιά, με
απώτερο στόχο την ενίσχυση της ήδη εποικοδομητικής συνεργασίας τους.
Συγκεκριμένα, η αδελφοποίηση των δύο δήμων αποσκοπεί στην
περαιτέρω ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών φιλίας μεταξύ των δύο
πόλεων, με την ανταλλαγή εμπειριών σε διάφορους τομείς διοίκησης,
αθλητισμού, τέχνης, πολιτισμού, καθώς και στη διεύρυνση των ιστορικών
δεσμών Πειραιά και Αμμοχώστου. Είχε προηγηθεί Πρωτόκολλο
Συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι δύο δήμαρχοι κατά την πρόσφατη
επίσκεψη του Γιάννη Μώραλη στην Κύπρο.
«Ολοκληρώθηκε η αδελφοποίηση των δύο πόλεων, οι οποίες έχουν
πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ανεξάρτητα αν υπάρχει μια παράνομη
κατοχή της Αμμοχώστου και παρά το θλιβερό καθεστώς, ο δήμος είναι
ζωντανός», είπε ο δήμαρχος Πειραιά προσφωνώντας τον ομόλογό του
της Αμμοχώστου.

Στερεά Ελλάδα

Κονδύλι 1,5 εκατ. 
για το οδικό δίκτυο
Κεντρικής Εύβοιας

Σε στάδιο υλοποίησης μπαίνει το έργο «Συν-
τήρηση Εθνικής Οδού ΥΠ’ ΑΡ. 44», αρχικού
προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, με χρηματο-
δότηση από την οικεία Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το έργο
προβλέπει συντήρηση σε τμήματα της υφιστά-
μενης οδού ΕΟ 44 Χαλκίδα (από κόμβο Αγ. Στε-
φάνου) - παράκαμψη Λαμψάκου - Βασιλικό -
Μαλακώντας - παράκαμψη Ερέτριας - Αμά-
ρυνθος - παράκαμψη Αλιβερίου - Βέλος - Λέ-
πουρα και στις λοιπές οδούς της Κεντρικής Εύ-
βοιας, στις οποίες έχουν διαπιστωθεί ή θα δια-
πιστωθούν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έρ-
γου, φθορές και βλάβες που χρήζουν αποκα-
τάστασης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατα-
σκευής ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός δή-
λωσε: «Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους
1,5 εκατ. ευρώ, υπογράψαμε τη σύμβαση κατα-
σκευής του έργου και είμαστε έτοιμοι να πα-
ρέμβουμε σε κρίσιμα σημεία του οδικού δι-
κτύου της Κεντρικής Εύβοιας για να αποκατα-
στήσουμε φθορές και να βελτιώσουμε το επί-
πεδο της οδικής ασφάλειας».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Μακεδονία

Με λογότυπο 
στον τουριστικό χάρτη 
η ΠΕ Καστοριάς

Το «Σχέδιο Δράσης για τον Τουρισμό - Οπτική
Ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας» παρουσίασε
η οικεία περιφέρεια στην αυλή της Ιεράς Μονής
Παναγίας Μαυριώτισσας στην Καστοριά, παρου-
σία του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, του
περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, αντιπεριφε-
ρειαρχών, της επικεφαλής του Γραφείου του Πρω-
θυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρίας Αντωνίου,
βουλευτών, δημάρχων της περιοχής και τουριστι-
κών φορέων.

«Η Καστοριά είναι η “Βυζαντινή αρχόντισσα” και
έτσι θα την προβάλουμε στο εξωτερικό. Στη Με-
σόγειο και τη Νότια Ευρώπη διαφημίζεται η εύκο-
λη πρόσβαση αεροπορικώς στο Μιλάνο και οδι-
κώς στη λίμνη του Κόμο. Ποια λίμνη του Κόμο; Αε-
ροπορικώς στη Θεσσαλονίκη, οδικώς στην Καστο-
ριά και στη λίμνη της Καστοριάς. Θα το πούμε παν-
τού σε όλη την Ευρώπη», ανέφερε ο υπουργός
τουρισμού.

«Θα αναδείξουμε το τουριστικό κεφάλαιο της
περιφέρειάς μας, την ταυτότητά μας στο τουριστι-
κό προϊόν. Ξεκινήσαμε από την Καστοριά, τη
ναυαρχίδα της περιφέρειάς μας», προσέθεσε ο
περιφερειάρχης.
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Πειραιάς

«Σύμφωνο αδελφοποίησης» με τον Δήμο Αμμοχώστου



Σ
την αναμόρφωση του συστήματος
σύστασης και λειτουργίας των Υπη-
ρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) προχωρά

το υπουργείο Εσωτερικών με τη ρύθμιση
που προωθεί, προσπαθώντας να δώσει με-
γαλύτερη ευελιξία στους δήμους που
έχουν ή δημιουργούν ανάλογες υπηρε-
σίες, αλλά και δυνατότητες για τη στελέχω-
σή τους. 

Αρχικά η ρύθμιση του υπουργού Εσωτε-
ρικών Μάκη Βορίδη ξεκαθαρίζει ότι από
την 1η Ιανουαρίου 2023 παύει η δυνατότητα
σύστασης νέων Υπηρεσιών Δόμησης, ενώ
προβλέπεται ότι αν ένας δήμος δεν έχει
Υπηρεσία Δόμησης ή δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί στον φόρτο εργασίας, «δύναται να
πραγματοποιείται χρέωση της έκδοσης
προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή της
άσκησης μέρους ή του συνόλου των αρμο-
διοτήτων σε άλλη Υπηρεσία Δόμησης της
ίδιας περιφερειακής ενότητας, μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος οικοδομικών
άδειών (e-adeies). Κατ΄ εξαίρεση, στους
Δήμους των περιφερειών Αττικής, Βορείου
Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, όπου δεν υφί-
σταται Υπηρεσία Δόμησης, οι αρμοδιότητες
αυτές ασκούνται από την Κεντρική Υπηρε-
σία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ) του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας…». 

Ακόμη η νέα ρύθμιση προβλέπει πως οι
Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε
επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχι-

στον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχα-
νικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χω-
ροτάκτη πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτι-
κό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλε-
κτρολόγο μηχανικό, ενώ συστήνονται 150
οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ει-
δικότητας μηχανικών Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Τέλος, στην περίπτωση υποστελεχωμέ-
νης ΥΔΟΜ, με ευθύνη του οικείου δημάρ-
χου οι αρμοδιότητες ασκούνται είτε με
συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμικής
συνεργασίας με Δήμους και Περιφέρειες,
είτε από τις ΥΔΟΜ των Δήμων που παρέ-
χουν διοικητική υποστήριξη έστω και σε
άλλο δήμο.

Ενίσχυση δεσμών
με την Ελληνική
Αρχιεπισκοπή

Στο πλαίσιο της επίσκεψης που
πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης με αφορμή τη συμπλήρωση
των 100 χρόνων από την ίδρυση της
Ελληνικής Αρχιεπισκοπής και τα εγ-
καίνια του Ιερού Ναού του Αγ. Νικο-
λάου στο σημείο μηδέν, είχε κατ’
ιδίαν συνάντηση με τον Αρχιεπίσκο-
πο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Κατά τη συνάντηση και αφού επι-
σημάνθηκε και από τις δύο πλευρές η
διαχρονικά πολύ καλή σχέση φιλίας
και συνεργασίας που διατηρούν, εξε-
τάστηκαν τρόποι δρομολόγησης κοι-
νών δράσεων και πρωτοβουλιών με
στόχο τη στήριξη του ομογενειακού
ελληνισμού και του ορθόδοξου στοι-
χείου.  Μάλιστα, ο κ. Πατούλης τόνισε
ότι μερικά από τα πεδία όπου θα μπο-
ρούσαν να αναπτυχθούν κοινές δρά-
σεις είναι ο τουρισμός, με έμφαση
τον τουρισμό υγείας, η υγεία, αλλά
και η παιδεία.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
φαίνεται πως η αντιπολίτευση
έχει αποφασίσει την τελευταία
χρονιά πριν από τις εκλογές να
μην αφήσει τον δήμαρχο να πά-
ρει καμία σημαντική απόφαση
στο Δημοτικό Συμβούλιο; Ήδη
το μεγαλύτερο μέρος της αντι-
πολίτευσης, που έχει την πλει-
οψηφία στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, όταν υπάρχει σημαντικό
θέμα απέχει συστηματικά εμ-
ποδίζοντας την πραγματοποί-
ηση των συνεδριάσεων. Το μή-
νυμα προς τον δήμαρχο είναι
σαφές, όπως σαφείς είναι και
οι δημόσιες καταγγελίες που
κάνει εκείνος…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΈΈντονη ανησυχία
αλλά και ικανοποίηση 
Με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπι-
σε η Ένωση Δημοτικών Επιχειρή-
σεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης
(ΕΔΕΥΑ) δύο διαφορετικές ρυθμί-
σεις (ή μη) από την κυβέρνηση για
τα σοβαρά θέματα που απασχολούν
τις Εταιρείες Ύδρευσης των ΟΤΑ.
Από τη μία εκφράζει την έντονη
ανησυχία της για την καθυστέρηση
ενίσχυσης της Πολιτείας των 122
ΔΕΥΑ, προκειμένου να διαχειρι-
στούν το ενεργειακό τους κόστος,
που είναι υπέρογκο από το 2021
μέχρι σήμερα, υποστηρίζοντας
πως «η κατάργηση της ρήτρας
μπορεί ενδεχομένως να ελαφρύ-
νει τις μελλοντικές χρεώσεις των
ΔΕΥΑ και να μειώσει το ενεργειακό
τους κόστος, αλλά οι μέχρι σήμερα
χρεώσεις τους για την κατανάλωση
ρεύματος είναι ένα μεγάλο βάρος
που θα έχει επιπτώσεις και στους
δημότες τους, αφού οι ΔΕΥΑ λει-
τουργούν με ανταποδοτικότητα».
Από την άλλη πλευρά, η ΕΔΕΥΑ εκ-
φράζει την ικανοποίησή της, κα-
θώς δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία
στις δυνατότητες αναθέσεων με-
λετών και έργων. 

Δημοτική
συγκοινωνία 
στην Παιανία 

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η
ίδρυση δημοτικής συγκοινωνίας
στον Δήμο Παιανίας, μετά και την
έγκριση από το πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης» του έργου ύψους
2.219.285 ευρώ. Όπως επισημαίνει
ο δήμαρχος Ισίδωρος Μάδης, «η
δημοτική συγκοινωνία, μια προ-
εκλογική μας δέσμευση και προσω-
πικός μου στόχος, πλέον περνά σε
φάση υλοποίησης. Αποδεικνύουμε
για ακόμα μία φορά πως, όταν
υπάρχει θέληση και γνώση, όλα εί-
ναι εφικτά».

Καλοκαιρινό φεστιβάλ στο Ιαπωνικό Πάρκο 
Με τον εντυπωσιακό εορτασμό του Natsu Matsuri, του παραδοσιακού καλοκαιρινού φε-

στιβάλ της Ιαπωνίας, ολοκληρώθηκε η μετάβαση του πάρκου των Νηρηίδων στο Παγκράτι
σε θεματικό Ιαπωνικό Πάρκο, το πρώτο της
Αθήνας. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Νο-
έμβριο, ακολουθώντας πιστά το τελετουργι-
κό, είχε τοποθετηθεί ο θεμέλιος λίθος από
τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάν-
νη και τον πρέσβη της Ιαπωνίας Nakayama
Yasunori, καθώς το Πάρκο δημιουργήθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου
Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη σου». 

Τώρα, λοιπόν, ο δήμαρχος Αθηναίων και ο
Ιάπωνας πρέσβης παρευρέθηκαν στο φεστι-
βάλ Natsu Matsuri στο Ιαπωνικό Πάρκο,
όπου υπό τους ήχους της πρώτης μπάντας
ιαπωνικών κρουστών στην Ελλάδα, της «Atene Daiko - Τα Τύμπανα του Ήλιου», πραγματο-
ποιήθηκε η παραδοσιακή ιαπωνική γιορτή του καλοκαιριού.
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ΥΠΕΣ

Αναμορφώνεται 
το σύστημα λειτουργίας
υπηρεσιών δόμησης 



Συλλήψεις διπλωματών
στο Ιράν για κατασκοπεία  
Ο

ι Φρουροί της Επανάστασης, ο
ιδεολογικός στρατός του Ιράν,
συνέλαβαν ξένους διπλωμά-
τες, ανάμεσά τους και τον ανα-

πληρωτή πρέσβη της Βρετανίας, με την
κατηγορία της «κατασκοπείας», όπως
μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδή-
σεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρε-
τανός διπλωμάτης πρόκειται να απελα-
θεί από τη χώρα.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέ-
δωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης
συνέλαβαν αρκετούς ξένους, μεταξύ
των οποίων ο δεύτερος πιο υψηλόβαθ-
μος απεσταλμένος της Βρετανίας στην
Τεχεράνη, για εικαζόμενες ενέργειες
κατασκοπείας, όπως η λήψη δειγμάτων
εδάφους σε απαγορευμένες περιοχές.
Πάντως, δεν ανέφερε εάν οι συλλη-
φθέντες εξακολουθούν να τελούν υπό
κράτηση.

«Αυτοί οι κατάσκοποι έπαιρναν δείγ-
ματα εδάφους στην έρημο του κεντρι-
κού Ιράν, όπου διεξήχθησαν πυραυλικές

ασκήσεις της αεροδιαστημικής μονάδας
των Φρουρών της Επανάστασης», μετέ-
δωσε η ιρανική τηλεόραση.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ έδειξε πλάνα
με τον Τζάιλς Γουίτικερ και την οικογέ-
νειά του στο κεντρικό Ιράν, όπου ο Βρε-
τανός διπλωμάτης φαινόταν να παίρνει
δείγματα εδάφους χωρίς να έχει πάρει
άδεια, και ανέφερε ότι ο διπλωμάτης
βρισκόταν κοντά σε περιοχή όπου γινό-
ταν πυραυλική δοκιμή.

Ένας από τους συλληφθέντες αναγνω-
ρίστηκε από την κρατική τηλεόραση ως
ο σύζυγος της πολιτιστικής ακολούθου
της Αυστρίας στο Ιράν. Η τηλεόραση
έδειξε επίσης μία φωτογραφία ενός τρί-
του αλλοδαπού, για τον οποίο είπε ότι
ονομάζεται Μάτσεϊ Βάλτσακ, είναι κα-
θηγητής πανεπιστημίου στην Πολωνία
και ότι επισκεπτόταν το Ιράν ως τουρί-
στας.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ πρόβαλε επί-
σης πλάνα που φέρεται να δείχνουν τον
Βάλτσακ και τρεις συναδέλφους του να

συλλέγουν δείγματα εδάφους σε μια άλ-
λη περιοχή κατά την επίσκεψή τους στο
Ιράν για ένα πρόγραμμα επιστημονικών
ανταλλαγών. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η
συλλογή των δειγμάτων συνέπεσε με
μια πυραυλική δοκιμή στη νότια ιρανική
επαρχία Κερμάν.

Οι σκληροπυρηνικοί Φρουροί της
Επανάστασης του Ιράν έχουν συλλάβει
δεκάδες πολίτες με διπλή υπηκοότητα
και αλλοδαπούς τα τελευταία χρόνια,
κυρίως για κατασκοπεία και κατηγορίες
που σχετίζονται με την ασφάλεια. Η Τε-
χεράνη αρνείται ότι προχωρεί σε συλλή-
ψεις ατόμων για πολιτικούς λόγους.

Κατηγορούνται από
τους Φρουρούς 

της Επανάστασης για λήψη
δειγμάτων εδάφους από

απαγορευμένες περιοχές

ΙΙσοπεδώθηκε 
το πανεπιστήμιο 
του Χάρκοβο 
Οι αρχές της περιφέρειας του Ντο-
νέτσκ στην ανατολική Ουκρανία
κάλεσαν και χθες τον άμαχο πληθυ-
σμό να φύγει αμέσως από την πε-
ριοχή, καθώς τα ρωσικά στρατεύ-
ματα εντείνουν τους βομβαρδι-
σμούς. Ο δήμαρχος της πόλης Σλο-
βιάνσκ ανακοίνωσε πως λεωφο-
ρεία και τρένα είναι έτοιμα να μετα-
φέρουν τους άμαχους στο δυτικό
τμήμα της εμπόλεμης χώρας. 
Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος
Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι
ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε πα-
νεπιστήμιο στο Χάρκοβο, στα βο-
ρειοανατολικά της χώρας. Το βασι-
κό κτίριο του ανώτατου εκπαιδευτι-
κού ιδρύματος, αίθουσες παραδό-
σεων, το μουσείο και η επιστημονι-
κή βιβλιοθήκη του χτυπήθηκαν από
πυραύλους, είπε ο Ζελένσκι. 
Οι αρχές της Λιθουανίας ανακοίνω-
σαν ότι θα στείλουν στην Ουκρανία
ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επαν-
δρωμένο αεροσκάφος, έπειτα από
συγκέντρωση 5,9 εκατομμυρίων
ευρώ για την αγορά του, χάρη σε κι-
νητοποίηση πολιτών της χώρας.
Οι Λιθουανοί συγκέντρωσαν τα
χρήματα μέσα σε τρεισήμισι ημέ-
ρες αφότου άρχισε δημόσια εκ-
στρατεία με σκοπό την αγορά τουρ-
κικού UAV τύπου Bayraktar TB2.
Μέρος του ποσού που συγκεντρώ-
θηκε θα διατεθεί για ανθρωπιστική
βοήθεια στους Ουκρανούς.
Καταγγέλλοντας την «παράνομη
αποχώρηση» ρωσικού πλοίου με
ουκρανικά σιτηρά από λιμάνι της
Τουρκίας, το Κίεβο κάλεσε για εξη-
γήσεις τον Τούρκο πρέσβη. Τελω-
νειακοί υπάλληλοι κατάσχεσαν το
πλοίο κατόπιν αιτήματος της Ου-
κρανίας την Τρίτη, αφού το Κίεβο
ισχυρίστηκε ότι μετέφερε παράνο-
μα 7.000 τόνους σιτηρών.
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Τ
ο υπουργείο Οικονομικών, σε
συνεργασία με το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
με τη συνδρομή της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρώσει τις
επόμενες μέρες τη βεβαίωση του επι-
στρεπτέου μέρους όλων των κύκλων της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής που χορη-
γήθηκε ως ενίσχυση των επιχειρήσεων
που επηρεάστηκαν αρνητικά από την
κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ειδικότερα, από το σύνολο των 605.530
ΑΦΜ προς βεβαίωση του επιστρεπτέου
μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η βε-
βαίωση για 559.753 ΑΦΜ, ενώ 2.406
ΑΦΜ απαλλάσσονται από την υποχρέωση
επιστροφής του επιστρεπτέου ποσού ως
πυρόπληκτοι. Για τους υπόλοιπους 43.371
ΑΦΜ η βεβαίωση θα πραγματοποιηθεί τις
επόμενες μέρες κατόπιν επανελέγχου
των στοιχείων τους.

Οι δόσεις και το «κούρεμα»
Με σειρά τροποποιήσεων των αποφά-

σεων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής:
� Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης
δόσης ή, εναλλακτικά, της δυνατότητας
εφάπαξ καταβολής αυτού με έκπτωση
15% επί του επιστρεπτέου ποσού μετατέ-
θηκε για τις 29 Ιουλίου.
� Αυξήθηκαν οι δόσεις για την αποπλη-
ρωμή του επιστρεπτέου ποσού της λη-
φθείσας ενίσχυσης σε 96 ισόποσες μηνι-
αίες δόσεις, οι οποίες είναι πλέον άτοκες.

Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης
μειώθηκε και ανέρχεται στα κάτωθι πο-
σοστά επί της ληφθείσας ενίσχυσης,
εφόσον τηρήθηκαν οι όροι και προϋπο-
θέσεις που προβλέπονταν σε κάθε κύ-
κλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής: 

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ια-
νουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατά-
στημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την
31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά
ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
� 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση
των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της
επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση
με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει
ζημίες προ φόρων ή
� 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μεί-
ωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020
της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον
σε 30% και έως 70% σε σχέση με το 2019
και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
� 50% της ενίσχυσης για όλες τις λοιπές
επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν
κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απρι-
λίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020
ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το
2019, σε:
� 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση
των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της
επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση
με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση
παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
� 33,3% της ενίσχυσης για όλες τις λοι-
πές επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστρο-
φής του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού

μέχρι και τις 29 Ιουλίου, το ποσό της έκ-
πτωσης του 15% προσαυξάνει το μη επι-
στρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το οποίο
είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επι-
στροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της
ενίσχυσης και εφόσον η ενίσχυση έχει
χορηγηθεί, είτε βάσει του Προσωρινού
Πλαισίου είτε βάσει του κανονισμού de
minimis, δεν συνυπολογίζεται εφεξής
στο όριο σώρευσης.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλή-

γησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελ-
ληνικής επικράτειας από την 1η Μαΐου
έως και τις 2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως
αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοι-
χεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/13758/Α325/20.08.2021
(Β́  3905), ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/13975/Α325/20.08.2021
(Β  ́3898), ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/13665/Α325/17.08.2021
(Β́  3863)  και  ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/11203/Α325/09.07.2021
αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερι-
κών, Υποδομών και Μεταφορών, το επι-
στρεπτέο ποσό δεν επιστρέφεται. Επι-
πλέον, για τις επιχειρήσεις που έχουν
έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και
Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από
την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021,
το επιστρεπτέο ποσό δεν επιστρέφεται.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του
επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν,
σταδιακά κατά τη βεβαίωση, στο πληρο-
φοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE,
στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία /
e-Κοινοποιήσεις», ενώ θα αποσταλεί και
σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο
ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις
θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους
από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης
στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επι-
λογή «Ο Λογαριασμός μου».

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομέ-
νων στην πλατφόρμα «myBusiness-
Support» της ΑΑΔΕ θα αναρτηθεί ενη-
μέρωση σχετικά με τον τρόπο υπολογι-
σμού του επιστρεφόμενου ποσού ανά
Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των
οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συ-
στήματος IRIS Online Payments στο
myAADE (myaade.gov.gr) με άμεση πί-
στωση των οφειλών.

Ξεκίνησε η ανάρτηση 
των βεβαιώσεων για 
τα ποσά που πρέπει 
να επιστραφούν - Έκπτωση
15% σε όσους πληρώσουν
μέχρι τις 29 Ιουλίου

Επιστρεπτέα: 560.000 ΑΦΜ
θα καταβάλλουν ποσά



Μ
ε διπλά και τριπλά δώρα
προς τους συνταξιού-
χους θα ανέβει στη φε-
τινή Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ενώ η κατάργη-
ση της Εισφοράς Αλληλεγγύης για
τους δημοσίους υπαλλήλους θα φέ-
ρει για πρώτη φορά μετά από 12 χρό-
νια αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές
των δύο αυτών κρίσιμων ομάδων του
εκλογικού σώματος. 

Χθες σε συνέντευξη που παραχώρη-
σε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ,
έδωσε το στίγμα των προθέσεων ενό-
ψει των εκλογών, για τις οποίες επανέ-
λαβε ότι, εκτός απροόπτου, θα γίνουν
στο τέλος της τετραετίας. Εκεί άφησε
και ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες,
θετικές «εκπλήξεις» στη ΔΕΘ.

Όπως προκύπτει από τα λεγόμενα
του πρωθυπουργού:

11. Η επιστροφή των αναδρομικών
ποσών που αφορούν τις επικουρικές
συντάξεις και τα δώρα για το ενδεκά-
μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και
σχετίζονται με την πρόσφατη απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα
αφορούν το σύνολο των δικαιούχων.

Δηλαδή, θα πάνε στους λογαριασμούς
1.300.000 συνταξιούχων και όχι μόνο
στους 400.000 που προσέφυγαν στα
δικαστήρια. Άλλωστε, είναι ζήτημα...
τιμής για την κυβέρνηση μια τέτοια κί-
νηση, καθώς ο πρώην υπουργός Εργα-
σίας Γιάννης Βρούτσης είχε δεσμευτεί
ότι τα όποια αναδρομικά επικυρωθούν
με δικαστικές αποφάσεις θα δοθούν
στο σύνολο των δικαιούχων και δεν
χρειάζεται να προσφύγουν οι συνταξι-
ούχοι στη Δικαιοσύνη. Ο πρωθυπουρ-
γός άφησε ανοικτό το παράθυρο για
την καταβολή των ποσών σε βάθος κά-
ποιων ετών, όπως συνέβη με τα ανα-
δρομικά των κύριων συντάξεων λόγω
των υψηλότερων ποσοστών αναπλή-
ρωσης, τα οποία καταβάλλονται τμη-
ματικά από το 2019 και έως το 2023. 

2. Περίπου 1.300.000 συνταξιούχοι
που δεν έχουν «προσωπική διαφορά»
(λαμβάνουν δηλαδή το κανονικό ποσό
της σύνταξης που δικαιούνται) θα λά-

βουν αυξήσεις στο πλαίσιο της εισοδη-
ματικής πολιτικής, οι οποίες μπορεί να
φτάσουν ακόμη και στο 6%. Η ετήσια ει-
σοδηματική αύξηση διαμορφώνεται
με βάση το 75% του μέσου πληθωρι-
σμού του προηγούμενου έτους. Έτσι,
αν ο πληθωρισμός κλείσει φέτος σε
μέσα επίπεδα στο 8%, η αύξηση θα εί-
ναι 6%, Το ποσοστό που προκύπτει από
αυτόν τον απλό μαθηματικό τύπο θα
δοθεί στους εργαζομένους του ιδιωτι-
κού τομέα, ωστόσο, για τους συνταξι-
ούχους πρέπει να συνυπολογιστεί η
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό και
στον ΕΦΚΑ. 

3. Η κατάργηση της Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης μεταφράζεται σε πρόσθετη
αύξηση 1%-5% στον μηνιαίο μισθό για
όσους λαμβάνουν συντάξεις άνω των
1.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ ειδικά για
τους δημοσίους υπαλλήλους το όφε-
λος αρχίζει από 22 ευρώ και φτάνει
σχεδόν τα 700 ευρώ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Ξεφούσκωμα» 
λογαριασμών 
με το πλαφόν 
πώλησης ενέργειας

«Ταβάνι» στις χρεώσεις των ηλε-
κτροπαραγωγών προς τους προμηθευ-
τές ενέργειας φέρνει η υπουργική από-
φαση για ανώτατο όριο πώλησης του
ρεύματος, γεγονός που μεταφράζεται
σε βαθιά ανάσα για τους καταναλωτές,
οι οποίοι θα δουν από τον επόμενο μήνα
αισθητά μειωμένους λογαριασμούς. 

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η απόφα-
ση:

1. Τα έσοδα που προκύπτουν από τη
διαφορά του πλαφόν από την καθημερι-
νή τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
θα περνάνε στο Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης, ώστε να επιδοτούνται οι
λογαριασμοί νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων. 

2. Οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν
τα τιμολόγια που θα εφαρμόζουν κάθε
μήνα, δύο μήνες πριν την εφαρμογή
τους. Για την πρώτη εφαρμογή της ρύθ-
μισης, την προσεχή Κυριακή 10 Ιουλίου
θα ανακοινωθούν τα τιμολόγια που θα
ισχύσουν τον Αύγουστο, ενώ στις 31
Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα τιμολόγια
του Σεπτεμβρίου. Εκτιμάται ότι οι τιμές
που θα ανακοινωθούν θα διαμορφώνον-
ται σε υψηλά επίπεδα, καθώς δεν θα πε-
ριλαμβάνουν τις επιδοτήσεις που χορη-
γούσαν ως τώρα οι ίδιοι οι προμηθευτές
προς τους πελάτες τους. Ωστόσο, οι τε-
λικές τιμές του καταναλωτή θα είναι ση-
μαντικά χαμηλότερες, αφού εφαρμο-
στούν οι κρατικές επιδοτήσεις στην τι-
μή της κιλοβατώρας.

3. Σύμφωνα με την απόφαση και την
επεξεργασία των στοιχείων από τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας, το πλαφόν
στους ηλεκτροπαραγωγούς ισχύει από
τον τρέχοντα μήνα (Ιούλιο) και είναι 112
ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα υδροηλε-
κτρικά, 85 ευρώ για τις λοιπές ανανεώ-
σιμες πηγές, 208,29 ευρώ για τις λιγνιτι-
κές μονάδες, 292 ευρώ για τις μονάδες
φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου
και 408,47 ευρώ για τις μονάδες ανοι-
χτού κύκλου. Το πλαφόν είναι σταθερό
για υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ, ενώ για τις
λοιπές τεχνολογίες θα υπάρχει ειδικός
μαθηματικός τύπος. 

4. Η ανώτατη τιμή θα υπολογίζεται την
προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μή-
να και θα αφορά την τιμή που λαμβάνε-
ται υπόψη για τις εκκαθαρίσεις του επό-
μενου μήνα.
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Tι θ ανακοινώσει 
ο πρωθυπουργός 
στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης

«Δώρα» προς συνταξιούχους
με υπογραφή Μητσοτάκη!
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε
ξαιρετική ανησυχία προκα-
λούν τα «σήματα» που δίνει η
αγορά ενέργειας για τον επερ-
χόμενο χειμώνα, κρούοντας

τον κώδωνα του κινδύνου για πρωτό-
γνωρες καταστάσεις που θα δοκιμά-
σουν σοβαρά την ευρωπαϊκή αγορά και
κατά συνέπεια τους καταναλωτές.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια της
Γαλλίας για το δ’ τρίμηνο, δηλαδή την
καρδιά του χειμώνα, εκτοξεύτηκαν
χθες στα... 1.000 ευρώ/MWh. Είχε
προηγηθεί η είδηση για πλήρη εθνι-
κοποίηση από την κυβέρνηση του κο-
λοσσού της EDF, της οποίας οι μισοί
από τους υφιστάμενους αντιδραστή-
ρες είναι εκτός σύνδεσης λόγω προ-
βλημάτων.

Στη Γερμανία για τον Δεκέμβριο του
2022 τα προθεσμιακά συμβόλαια ξε-
πέρασαν χθες τα 455 ευρώ/MWh. Είχε
προηγηθεί η είδηση ότι το συνδικάτο
Verdi, ένα από τα ισχυρότερα της χώ-
ρας, ζητά από τη κυβέρνηση Σολτς να
επιταχύνει τη διάσωση του Ομίλου
Uniper. Εκείνη από την πλευρά της
διαβεβαιώνει ότι σενάρια για εφάπαξ
φόρο φυσικού αερίου δεν πρόκειται
να περπατήσουν και πως δεν θα κλη-
θούν να πληρώσουν οι καταναλωτές
τη διάσωση του ενεργειακού ομίλου.

Κινητικότητα και στη γειτονική Αυ-
στρία που ξεκίνησε να ανακτά χώρο
σε μια από τις μεγαλύτερες αποθήκες
αερίου της Ευρώπης, τη Haidach,
αφού η Gazprom δεν τήρησε τους κα-
νόνες που απαιτούν ελάχιστα επίπεδα
αποθήκευσης. Η κίνηση στηρίζεται σε
νόμο που τέθηκε σε ισχύ αυτό τον μή-
να και ο οποίος επιτρέπει στην Αυ-
στρία να κατάσχει κρίσιμους χώρους
αποθήκευσης, εφόσον οι φορείς εκ-
μετάλλευσης δεν τους γεμίζουν του-
λάχιστον στο 10%.

Η κατάσταση πανευρωπαϊκά είναι
επιεικώς χαοτική. Τώρα που το σκηνι-

κό γίνεται ολοένα και πιο εκρηκτικό για
τον ευρωπαϊκό Βορρά, η Ευρώπη έχει
θορυβηθεί. Κάτι που δεν ίσχυε στις αρ-
χές του χρόνου, όταν χώρες του Νότου,
όπως η Ελλάδα, έκρουαν καμπανάκι
κινδύνου σε κάθε Σύνοδο Κορυφής.

Η πρόταση της Κομισιόν
Η σύγκληση εκτάκτως ενός ακόμη

Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας για
τις 26 Ιουλίου έρχεται ως φυσικό επα-
κόλουθο των παραπάνω. Η ατζέντα
καλεί το μπλοκ να λάβει αποφάσεις
για να αντιμετωπίσει τη ρωσική κρίση
αερίου τον ερχόμενο χειμώνα.

Λίγες μέρες πριν, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή θα προτείνει ένα σχέδιο σχετικά
με τον τρόπο περιορισμού της ζήτησης
αερίου σε περίπτωση πρόσθετων πε-
ρικοπών της προμήθειας από τη Ρω-
σία, μαζί με μέτρα μείωσης της κατα-
νάλωσης, προκειμένου να αποθηκευ-
τεί περισσότερο καύσιμο για τον χει-
μώνα. Η πρόταση θα παροτρύνει τους
Ευρωπαίους να ανεβάσουν λίγο τον
θερμοστάτη του κλιματιστικού τους το
καλοκαίρι και να χαμηλώσουν λίγο τον
θερμοστάτη του καλοριφέρ τους όταν
θα πέσει η θερμοκρασία.

Επανέρχεται παράλληλα το θέμα
της πλατφόρμας κοινής αγοράς φυσι-
κού αερίου, προκειμένου με αυτό τον

τρόπο να μπορεί να γίνει διαπραγμά-
τευση για καλύτερες τιμές. Κάποιοι
αναλυτές πάντως μιλούν για σπασμω-
δικές κινήσεις από την ΕΕ, που λαμ-
βάνονται με χαρακτηριστική καθυστέ-
ρηση από μια ήπειρο που τρέχει πίσω
από τις εξελίξεις.

Τις τιμές αποζημίωσης που θα λάβουν οι ηλεκτροπαρα-
γωγοί για τον μήνα παράδοσης Ιούλιο ανήρτησε στην ιστο-
σελίδα της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα της ΡΑΕ, το πλαφόν για
τις λιγνιτικές μονάδες ορίζεται στα 208,29€/MWh, για τις
μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου στα
292€/MWh και για τις μονάδες φυσικού αερίου ανοιχτού
κύκλου στα 408,47€/MWh. 

Επιπρόσθετα, το «ταβάνι» αποζημίωσης για τα μεγάλα
υδροηλεκτρικά και τα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ ορίζεται σε

112€/MWh και 85€/MWh, αντίστοιχα.
Η ενεργοποίηση του μέτρου αναμένεται εντός των

επόμενων 24ώρων, όπως αναφέρεται στη σχετική
Υπουργική Απόφαση που αναρτήθηκε προχθές στην
πλατφόρμα της «Διαύγειας».

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «ο προσωρινός μηχα-
νισμός επιστροφής μέρους εσόδων αγοράς επόμενης
ημέρας εφαρμόζεται για πρώτη μέρα φυσικής παράδο-
σης τη μεθεπόμενη ημερολογιακή μέρα από τη θέση σε
ισχύ της παρούσας».

Επομένως, ο μηχανισμός αναμένεται να τεθεί σε εφαρ-
μογή το αργότερο την επόμενη Δευτέρα, αφού το μόνο
που απομένει είναι η δημοσίευση της Υπουργικής Από-
φασης σε ΦΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι με την επιβολή πλαφόν σκοπός είναι
τα επιπλέον έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών να εισρέουν
στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), ώστε να ενι-
σχυθεί η οικονομική «δύναμη πυρός» του Ταμείου για τη
χρηματοδότηση ακόμη μεγαλύτερων επιδοτήσεων. 

Μιχάλης Μαστοράκης

Η κατάσταση γίνεται
ολοένα και πιο εκρηκτική
σε ολόκληρη την Ευρώπη
- Νέο έκτακτο Συμβούλιο
Υπουργών Ενέργειας

Σε ισχύ το πλαφόν στη χονδρική ρεύματος ανά τεχνολογία για τον Ιούλιο

ΕΕ: Συναγερμός για το αέριο...
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ο γεγονός ότι βραχυπρόθε-
σμα δεν διαφαίνεται η είδη-
ση-καταλύτης που θα μπο-

ρούσε να διαμορφώσει κλίμα και
διαθέσεις, παρά το γεγονός ότι οι
επιχειρηματικές συμφωνίες αλλά
και οι  φήμες για επερχόμενες
εκλογές συνεχίζονται, κάνει τους
αναλυτές να στρέφουν την προσο-
χή τους στην αυριανή ημέρα, όταν
και η Fitch θα ανακοινώσει την
ετυμηγορία της για την ελληνική
Οικονομία. 

Τεχνικά, όσο ο Γενικός Δείκτης
δίνει κλεισίματα χαμηλότερα από
τις 800, αλλά και τις 788 (απλός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων), άγνωστο αν
θα αντέξει η επόμενη στήριξη στις
740-725 μονάδες. Οι αντιστάσεις
στις 808-810, 820 (εκθετικός ΚΜΟ
200 εβδομάδων), 835 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 μηνών),  845, 860, 865,
876-891 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200
ημερών), 904, και 920 μονάδες. Για
κίνηση υψηλότερα των 920 και

προς τις 944 (gap) και 950 μονάδες,
σενάριο ακραία αισιόδοξο με τα
τρέχοντα δεδομένα, θα απαιτηθεί

δραστική αλλαγή του διεθνούς κλί-
ματος, αλλά και σημαντική συναλ-
λακτική αναβάθμιση του ΧΑ.

Ενδιαφέρον ΑΔΜΗΕ 
για επενδύσεις 

Τη σημασία της
ενίσχυσης των
διεθνών διασυν-
δέσεων και την
ιστορική ευκαιρία
της χώρας να με-
τατραπεί σε έναν
στρατηγικό ενερ-
γειακό κόμβο
ανέδειξε ο πρό-
εδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μα-
νουσάκης κατά την τοποθέτησή του στο
26ο συνέδριο του Economist. Ο κ. Μα-
νουσάκης επεσήμανε ότι «χρειαζόμαστε
πιο πυκνά δίκτυα, προκειμένου να πετύ-
χουμε την ενεργειακή μετάβαση και την
ασφάλεια εφοδιασμού στην κρίσιμη
συγκυρία που διανύουμε» και τόνισε ότι
«ο Διαχειριστής ενδιαφέρεται να συμμε-
τάσχει και με επενδύσεις στα νέα έργα
διεθνών διασυνδέσεων που δρομολο-
γούνται στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης και της Μεσογείου».

Alpha Bank: Ολοκλήρωσε
τιτλοποίηση κόκκινων
δανείων 0,65 δισ.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της συνθετι-
κής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου εξυ-
πηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγά-
λων επιχειρηματικών δανείων ύψους
0,65 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Υπη-
ρεσιών και Συμμετοχών με τον Όμιλο της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο
οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων, ως μέρος του Πα-
νευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων
(EGF). Η συναλλαγή δίνει στην τράπεζα
προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου
πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας
(first loss tranche). Η συναλλαγή αποτε-
λεί μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της
τράπεζας «Project Tomorrow».

Κρι-Κρι: Έγκριση για μέρισμα €0,20 
Εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση

των μετόχων της Κρι-Κρι η διάθεση
κερδών της εταιρικής χρήσης 2021,
καθώς και η πρόταση του ΔΣ για τη δια-
νομή μερίσματος μικτού ποσού €0,20
ανά μετοχή και συνολικά μικτό μέρι-
σμα ύψους €6.613.027. Όπως αναφέ-
ρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση,
η 27η Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων πραγματοποιήθηκε στις
5/7/2022 στα γραφεία της Εταιρείας
επί του 3ου χλμ. ΕΟ Σερρών - Δράμας,
Τ.Κ. 62125, Σέρρες.

Η Mytilineos μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(SES BU) υπέγραψε σύμβαση με τον Ανεξάρτητο Διαχειρι-
στή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) για την
πλήρη κατασκευή της νέας διασυνδετικής εναέριας γραμ-
μής μεταφοράς «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. Σάντας - Maritsa (Βουλ-
γαρία)», απλού κυκλώματος υπερβαρέος τύπου (τρίδυμος
αγωγός ανά φάση), καθώς και τη διάθεση όλων των απαιτού-
μενων υλικών (χάλυβα, αγωγών, μονωτήρων, εξαρτημάτων)

για την έντεχνη κατασκευή της. Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω γραμμή είναι μέρος
της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας, που αποτελεί σημαντικό έργο πανευρωπαϊ-
κού ενδιαφέροντος και αναμένεται να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα στις αρχές του 2023. Συγκεκρι-
μένα, η Mytilineos θα υλοποιήσει την κατασκευή του τμήματος της νέας διασυνδετικής γραμμής (Ν. Σάν-
τα - Maritsa) που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια με συνολικό μήκος 30 χλμ. Το έργο περιλαμβάνει
την κατασκευή ογδόντα πέντε νέων πύργων σειράς «7».

Νέα γραφεία για την PwC μέσα στο 2024

Περιμένοντας τη Fitch στο Χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η PwC Ελλάδας, ανταποκρινόμενη στις τάσεις της νέας
εποχής, επενδύει σε καινοτόμους χώρους που προάγουν μια
ευέλικτη εμπειρία εργασίας για τους ανθρώπους της. Σε συ-
νέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλί-
ου 2022 στο ξενοδοχείο Moxy Athens City ανακοίνωσε τη μί-
σθωση των νέων υπερσύγχρονων γραφείων της στην περιοχή
του Αμαρουσίου. Ο υψηλού επιπέδου σχεδιασμός, οι αρχές
βιωσιμότητας και ευεξίας που ενσωματώνονται καθιστούν το κτιριακό συγκρότημα ως νέο αρχιτεκτονικό
σημείο αναφοράς, με την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου ΑΣ.Π.Α. Design. Την ανάπτυξη του έρ-
γου, που θα ολοκληρωθεί το 2024, έχει αναλάβει η Dimand, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες
ανάπτυξης ακινήτων με εξειδίκευση στα βιοκλιματικά κτίρια.

Mytilineos: Σύμβαση για ενέργεια μεταξύ Ελλάδας - Βουλγαρίας 
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στρατηγική επιλογή του Ομίλου Jumbo να
εξαιρέσει από το προϊοντικό του φάσμα κά-
θε προϊόν που, λόγω των νέων κοστολογι-

κών δεδομένων, η σχέση μεταξύ τιμής και ποιότη-
τας κρίνεται ότι δεν κλίνει προς όφελος του κατανα-
λωτή αποδίδει ήδη συγκεκριμένα θετικά αποτελέ-
σματα και διατηρεί ακέραια την αισιοδοξία για την
επόμενη μέρα, όταν η κρίση σταδιακά περιοριστεί,
σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. 

Οι πωλήσεις για τον μήνα Ιούνιο 2022 παρέμειναν
σταθερές, παρά το γεγονός ότι συγκρίνονται με μία
περίοδο καταναλωτικής ευφορίας, μετά τα διαδοχι-
κά lock down και τους αυστηρούς περιορισμούς
που προκάλεσε η πανδημία. Συνολικά, οι πωλήσεις
για τον Όμιλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (Ια-
νουάριος - Ιούνιος 2022) καταγράφονται αυξημέ-
νες κατά +12,8% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, παρά την εισοδηματική αναστά-
τωση που προκαλούν η πληθωριστική έκρηξη και
οι γεωπολιτικές συνθήκες, η ενεργειακή ανασφά-
λεια και το παράλογα ακριβό κόστος μεταφορών.
Πάραυτα, καμία από τις παραμέτρους δεν παρου-
σιάζει βελτίωση, αλλά αντιθέτως έχουν τάση περαι-
τέρω αρρυθμίας, οδηγώντας το σύστημα στα από-
λυτα όριά του.

L’Oréal: Δεσμεύσεις 
για βιώσιμη ανάπτυξη

Ν. Σταθόπουλος: Δύσκολο να
τιμολογηθεί το ρίσκο στη συγκυρία
Οι αποτιμήσεις θα
κινηθούν χαμηλό-
τερα, εκτίμησε ο
Νίκος Σταθόπου-
λος της BC Part-
ners μιλώντας στο
συνέδριο του E-
conomist, αποτι-
μώντας τα δεδομέ-
να στην αγορά με
την αύξηση του πληθωρισμού και των επιτο-
κίων. Εξήγησε ότι αυτό το βλέπουμε στις δη-
μόσιες αγορές και θα το δούμε και στις ιδιω-
τικές, όπου κινούνται τα private equity
funds. Κοιτάμε για επιχειρήσεις που έχουν
πολλά επίπεδα ανάπτυξης, σημείωσε. Είναι
δύσκολο να τιμολογηθεί το ρίσκο, τόνισε,
επικαλούμενος τον πρωτοφανή πληθωρισμό
αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η δουλειά μας έχει γί-
νει πιο δύσκολη. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο
ύφεσης ο Νίκος Σταθόπουλος δήλωσε ότι δεν
θέλει να κάνει τέτοιες προβλέψεις, είναι θέ-
μα των οικονομολόγων.

Π. Μυλωνάς: Αισιοδοξία για
οικονομία και τραπεζικό σύστημα

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνι-
κής οικονομίας και του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος παρά τις νέες προκλήσεις που
παρουσιάζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία
εμφανίσθηκε ο CEO της ΕΤΕ Παύλος Μυλω-
νάς, σε παρέμβασή του στο συνέδριο του 
Economist σε πάνελ που συμμετείχε με τον
ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα και τον επικεφαλής
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
Κλάους Ρέγκλινγκ. Ο κ. Μυλωνάς εκτίμησε ότι
για το 2022 δεν θα υπάρξει μείωση του διαθέ-
σιμου εισοδήματος των νοικοκυριών που να
προκαλέσει ανησυχία, λόγω των μέτρων στή-
ριξης που έχουν ληφθεί από πλευράς πολιτεί-
ας και απορροφούν σημαντικό μέρος της αύ-
ξησης του ενεργειακού κόστους και γενικότε-
ρα των ανατιμήσεων σε βασικά είδη.

Mantis: Νέες συνεργασίες,
διεύρυνση χαρτοφυλακίου 

H Mantis Group διευρύνει περαιτέρω το
χαρτοφυλάκιό της στα αλκοολούχα (Interna-
tional Spirits) μέσα από νέες συνεργασίες με
διεθνείς οίκους. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος
ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την αποκλειστι-
κή διανομή στην Ελλάδα συνολικά εννέα προ-
ϊόντων στο πλαίσιο δύο νέων συνεργασιών, με
τον γαλλικό οίκο Marie Brizard και τον μεξι-
κάνικο οίκο Orendain Destileria, καθώς και
την επέκταση της συνεργασίας που έχει ξεκι-
νήσει από το 2019 με τον κουβανέζικο οίκο
Cuba Ron. 

Bureau Veritas και επαληθεύσεις
εκπομπών αερίων

Επαληθεύσεις εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου στον βιομηχανικό τομέα θα διενερ-
γεί η Bureau Veritas Hellas. Η σχετική ανάγκη
πιστοποίησης για τις ελληνικές βιομηχανίες
και κυρίως η ανάγκη των επενδυτών να έχουν
μια καθαρή εικόνα για το τι εκπέμπει κάθε
επιχείρηση καθιστά τη σχετική δραστηριότητα
δημοφιλή. Η Bureau Veritas Hellas, μέλος
του Ομίλου Bureau Veritas που μετρά σχεδόν
200 χρόνια ιστορίας, ηγείται στην παροχή
υπηρεσιών πιστοποίησης και επιθεώρησης. 

Jumbo: Η στρατηγική
απέδωσε καρπούς 

Meta: Σύστημα τεχνητής
νοημοσύνης μεταφράζει 
200 γλώσσες

Η Meta, ιδιοκτή-
τρια του Facebook,
ανακοίνωσε ότι
δημιούργησε ένα
νέο μοντέλο τεχνη-
τής νοημοσύνης, το
οποίο μπορεί να
μεταφράσει 200 διαφορετικές γλώσσες. Η εται-
ρεία μάλιστα ισχυρίζεται ότι το σύστημα με τη χα-
ρακτηριστική ονομασία «No Language Left Be-
hind - NLLB 200» όχι μόνο μεταφράζει περισσό-
τερες γλώσσες από αντίστοιχα συστήματα αντα-
γωνιστών της (το Google Translate μεταφράζει
133 γλώσσες και το Microsoft Translator 110), αλ-
λά επίσης τα καταφέρνει καλύτερα στις μεταφρά-
σεις έχοντας 44% καλύτερη μέση ποιότητα. Για
μερικές αφρικανικές και ινδικές γλώσσες ισχυρί-
ζεται ότι η βελτίωση της μεταφραστικής ποιότη-
τας ξεπερνά το 70% σε σχέση με το παρελθόν.

Με στόχο να δημιουργήσει και στην Ελλά-
δα έναν θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον
και την κοινωνία, η L'Oréal Hellas παρουσία-
σε πρόσφατα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλω-
σης, τα προγράμματα και τις ενέργειες που
υλοποιεί και εντάσσονται στο παγκόσμιο
πρόγραμμα L'Oréal for the Future. Ειδικότε-
ρα, παρουσιάστηκαν οι εταιρικές δράσεις
για αναδάσωση και αποκατάσταση του φυσι-
κού περιβάλλοντος, οι ενέργειες για μείωση
του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των κτιρια-
κών εγκαταστάσεων και βασικών εμπορι-
κών λειτουργιών της, όπως και τα σχετικά
προγράμματα των μαρκών της εταιρείας. Η
L’Oréal Hellas ενισχύει τις δεσμεύσεις της
για βιώσιμη ανάπτυξη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Θα πάει ωστόσο στο ραντεβού
με τον Ελληνοαυστραλό ο θρυλι-
κός Ράφα; Δεν το γνωρίζει ούτε ο
ίδιος. Οι γιατροί τού λένε να απο-
συρθεί, η ομάδα του επίσης, ο
πατέρας του, η αδερφή του, αλλά
αυτός είναι ανένδοτος. Αν αι-
σθανθεί καλύτερα, θα παίξει. Στα
36 του χρόνια έμαθε να νικάει
και τον πόνο, όχι μόνο να ζει μαζί
του. Η κατά Ίψεν εκδοχή λέει ότι
ο πόνος πολλές φορές είναι
ευεργετικός. Τον Ράφα τον κάνει
υπεράνθρωπο!

Στα μέσα του δεύτερου σετ ο
Ράφα Ναδάλ ήταν έτοιμος να κα-
ταρρεύσει και οι δικοί του άν-
θρωποι τον παρακαλούσαν να
σταματήσει. Πήρε ένα παυσίπο-
νο και μόλις άρχισε να επενερ-
γεί, έσφιξε τα δόντια, τους μυς
του και νίκησε στο super tie bre-
ak του 5ου σετ τον εξαιρετικό
Τέιλορ Φριτς. Τα σετ: 3-6, 7-5, 3-
6, 7-5, 7-6(4).

Στη συνέντευξη Τύπου ο Ράφα
Ναδάλ τόνισε ότι νιώθει εξαντ-
λημένος, αλλά θέλει να παίξει
εναντίον του Νικ Κύργιου, τον
οποίο χαρακτήρισε σπουδαίο τε-
νίστα, πλην όμως παραδέχτηκε
ότι παίζει με την υγεία του. Θα
αποφασίσει σήμερα. «Ευχαρι-
στώ το κοινό για τη συμπαράστα-
ση, αλλά αυτήν τη στιγμή υποφέ-

ρω και δεν ξέρω αν θα παίξω με
τον Κύργιο, αλλά θα το προσπα-
θήσω».

Από την άλλη, ο Κύργιος μόλις
έμαθε ότι θα είναι ο Ράφα Ναδάλ
αντίπαλός του τόνισε: «Θα είναι
το καλύτερο παιχνίδι και θα εκτι-
νάξει την τηλεθέαση στα ύψη».
Μόλις τελειώσει το Grand Slam
του Wimbledon, ο Νικ Κύργιος
θα επιστρέψει στην Αυστραλία
και θα παρουσιαστεί ενώπιον του
δικαστηρίου, κατηγορούμενος
για τον ξυλοδαρμό της πρώην
συντρόφου του Κάρια Πάσσαρη. 

Το «φαινόμενο» 
δεν... φαίνεται καλά

Ο Ράφα Ναδάλ είναι ένα «φαινόμενο», το οποίο δεν φαίνεται
καλά στην υγεία του. Παίρνει παυσίπονα, αλλά αυτό δεν τον
εμποδίζει να παίξει 4 ώρες και 21 λεπτά, να γυρίσει το ματς

από 0-1 και 1-2 σε 3-2 κόντρα στον Αμερικανό Τέιλορ Φριτς και να πε-
ράσει στον ημιτελικό του Wimbledon, όπου τον περιμένει σήμερα ο
Νικ Κύργιος. 

Ο Ράφα Ναδάλ έχει
«διαλυμένο σώμα»

μετά τη νίκη του 3-2 επί
του Τέιλορ Φριτς και 

δεν είναι σίγουρο ότι θα
αγωνιστεί σήμερα εναν-

τίον του Νικ Κύργιου



Σ
υνέντευξη κατά την παρου-
σίαση εταιρείας μάρκετινγκ
παραχώρησε ο Κώστας Τσιμί-

κας και είπε ενδιαφέροντα πράγμα-
τα. Για την Εθνική: «Μας ένωσε ο Πο-
γέτ, ανατριχιάζω όταν φοράω τη φα-
νέλα με το εθνόσημο». Για τον προ-
πονητή του στη Λίβερπουλ Γιούργκεν
Κλοπ: «Η αγκαλιά του είναι… ζεστή.
Με εξιτάρει όταν μου φωνάζει». Για
τις πρώτες μέρες του στη Λίβερπουλ:
«Πέρασα δύσκολα, όμως πίστεψα
στον εαυτό μου». Για το πέναλτι στον
τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας που
χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα του:
«Ήμουν πολύ αγχωμένος, αλλά όταν
έστησα την μπάλα ήμουν σίγουρος
πως θα τα καταφέρω». Για την πιθα-
νότητα να βρεθούν αντίπαλοι Λίβερ-
πουλ και Ολυμπιακός στο Champion
League: «Με κάνει να χαμογελάω η
ιδέα να παίξω με τους φίλους μου

που παίζουν στον Ολυμπιακό. Αγαπώ
τον Ολυμπιακό επειδή με στήριξε και
με πίστεψε απ’ όταν ήμουν στις Σέρ-
ρες». Για τη σχέση αγάπης με τα δύο
του κατοικίδια: «Είχα πάρει τα δύο

σκυλάκια μου σε μια περίοδο που
δεν ήμουν καλά. Με βοήθησαν πολύ
και με έκαναν να χαμογελάω. Ό,τι
έχω πετύχει το έκανα επειδή με κά-
νουν να χαμογελάω».

Ο Τσιμίκας για όλα Τρία λεπτά έξω οι τραυματίες
Έρχεται από την Αμερική και είναι δίκαιο. Επειδή

πολλοί παίκτες προσποιούνται τραυματισμό για να
ανακόψουν τον ρυθμό του αγώνα ή όταν επιτίθεν-
ται οι αντίπαλοι, οι Αμερικανοί αποφάσισαν ότι ο
κάθε τραυματίας θα μένει υποχρεωτικά τρία λεπτά
εκτός παιχνιδιού. Έστω και αν τραυματίστηκε
πραγματικά. Μόνο έτσι θα σταματήσει το «θέατρο»
να προσποιούνται τον… πεθαμένο και αμέσως να
γίνονται «περδίκια». 

Φεύγει ο Νέντοβιτς

Ο Σέρβος γκαρντ Νεμάνια Νέντοβιτς, μακράν ο
κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού την
περασμένη αποτυχημένη σεζόν, δεν είναι σί-
γουρο ότι θα παραμείνει, μιας και ήδη προ-

τείνεται σε διάφορες ομάδες της EuroLeague
από τον συμπατριώτη του ατζέντη Ραζνάτο-

βιτς. Παρότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊ-
κό για μια ακόμη σεζόν, μια ρήτρα ύψους 300.000

ευρώ τον «ελευθερώνει», αν το επιθυμεί. Και όπως
φαίνεται, δεν επιθυμεί την παραμονή του. Και ο
Ερυθρός Αστέρας περιμένει.

«Αλμυρός» ο Βίντα για την ΑΕΚ
Την πόρτα του Κροάτη «ογκόλιθου» της άμυνας

Ντομαγκόι Βίντα χτύπησε η ΑΕΚ, αλλά για να την
ανοίξει πρέπει να κάνει οικονομική υπέρβαση. Ο
33χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε
ελεύθερος από την Μπεσίκτας, είχε συμβόλαιο 3,6
εκατ. ευρώ τον χρόνο με την τουρκική ομάδα, στην
οποία αγωνίστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια. Την
περασμένη σεζόν ο Βίντα κατέγραψε 32 συμμετο-
χές και πέτυχε ένα γκολ. 

ΠΑΟ... Βοτανικό το 2026
Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Βασίλης Αξιώτης για

το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό:
«Ευελπιστούμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 θα
δώσει ο Παναθηναϊκός το πρώτο του παιχνίδι. Δεν
πιστεύω ότι μπορεί να κολλήσει πουθενά η διαδι-
κασία, γιατί υπάρχει θεσμική θωράκιση, καθώς
βασίζουμε όλες μας τις ενέργειες σε ένα Προεδρι-
κό Διάταγμα, που αποτελεί την ανώτατη θεσμική
θωράκιση για ένα πρότζεκτ».

2-2 από 2-0 ο ΠΑΟΚ 
κόντρα στην Άλκμααρ
Αν και προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Ζίφκοβιτς και Μιχάι, ο
ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει την Άλκμααρ των Παυλίδη και
Χατζηδιάκου στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας του στην Ολ-
λανδία. Ο Παυλίδης μείωσε σε 2-1 και ο Γκρίφιν έκανε το τελι-
κό 2-2. Και σε αυτό το παιχνίδι ο νεαρός Κωνσταντέλιας ήταν
εξαιρετικός και είναι σίγουρο ότι θα μείνει στην Τούμπα.

Λάμας 
και Νάρεϊ 
ο ΠΑΟΚ

Δύο μεταγραφικές επιτυχίες για τον ΠΑΟΚ. Απέκτησε από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ 
τον μεσοεπιθετικό Κάλεντ Νάρεϊ και τον Ισπανό σέντερ φορ Μπράντον Τόμας Λάμας, 
ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μάλαγα. Ο Λάμας προορίζεται για αντικαταστάτης 
του Αντόνιο Τσόλακ, ο οποίος έφυγε για τη Ρέιντζερς. Και για τις δύο πολύ καλές 
μεταγραφές ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ.

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

H Eλένη Ροδά 
επιστρέφει στη σκηνή!

Η
μεγάλη κυρία του λαϊκού
τραγουδιού Ελένη Ροδά
πρωταγωνιστεί στη νέα
παράσταση του Λεωνίδα

Παπαδόπουλου με τίτλο «Μικρασία»
επιστρέφοντας μετά από πολλά χρό-
νια στη θεατρική σκηνή. Το έργο τι-
μώντας το «2022: Έτος μνήμης για
τις αλησμόνητες πατρίδες» θα πα-
ρουσιαστεί την Πέμπτη 21 Ιουλίου
στο Βέακειο θέατρο κι έπειτα θα συ-
νεχίσει την περιοδεία του σε ολό-
κληρη την Ελλάδα.

Με έναν δυνατό θίασο που αποτε-
λείται από τους Θεοδώρα Σιάρκου,
Κωνσταντίνο Κάππα, Νίκη Παλλη-
καράκη, Αλέξανδρο Καλπακίδη,
Στέλλα Κρούσκα, Δώρα Θωμοπού-
λου και τους μουσικούς επί σκηνής
Νίκο Τουρνάκη και Απόστολο Μω-
ραΐτη, το κοινό θα ταξιδέψει πίσω
στον χρόνο, με ιστορίες βιωματικές
από τη Μικρασιατική καταστροφή
και την Ελένη Ροδά να ερμηνεύει
παραδοσιακά τραγούδια του ξερι-
ζωμού.

Η «Μικρασία» αποτελεί μια μου-
σική - θεατρική παράσταση βασι-
σμένη σε αφηγήσεις και μνήμες
μιας εποχής κι ενός τόπου που ση-
μάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστο-
ρία.

Με στραμμένο τον νου στα 100
χρόνια από τον ξεριζωμό εκατομμυ-
ρίων Ελλήνων από τις χαμένες πα-
τρίδες και με ενδελεχή έρευνα σε
μαρτυρίες στα αρχεία προσφυγικού
ελληνισμού ανά την Ελλάδα, αλλά
και προφορικές ιστορίες που γέννη-
σαν εκείνες οι φωτιές, καημούς τρα-
γουδισμένους και όχημα τη μουσική
που άνθησε από εκείνη την κατα-
στροφή, το μουσικοθεατρικό αφιέ-
ρωμα αποτελεί έναν φόρο τιμής στις
αλησμόνητες πατρίδες που δεν κα-
τάφεραν να τις αφανίσουν ούτε σφα-
γές ούτε διαπλοκές.

Μέσα στις καρδιές των επιζώντων
η Μικρασία έγινε σύμβολο και μύ-
θος του πλούτου και της αντοχής
ετούτου του λαού που πάντα θα αγ-
καλιάζει Ανατολή και Δύση.

Η Ελένη Ροδά επιθυμεί να επι-

στρέψει στο θεατρικό σανίδι. Και
προτάσεις, έχει πολλές, ήταν μάλι-
στα να συνεργαστεί με τον Βασίλη
Μπισμπίκη. Το αποκάλυψε σε συ-
νέντευξή της αναφέροντας: «Πάντα
μ’ ενδιέφερε η υποκριτική περισσό-
τερο! Έπαιξα και στο ριμέικ του «Ρό-
δα, τσάντα και κοπάνα» που γύρισε ο
Όμηρος Ευστρατιάδης, με τον οποίο
γνωρίζομαι από τα 70s. Έκανα μια
καθηγήτρια με αλτσχάιμερ! 

Θεωρώ σημαντική γυναίκα την
ηθοποιό και σεναριογράφο Δή-
μητρα Παπαδοπούλου. Παίξαμε
μαζί τελευταία. Αυτή αν μου ‘λεγε
να ξαναπαίξουμε μαζί, θα πήγαι-
να. Στο μεταξύ, ήταν να παίξω με
τον Μπισμπίκη στον «Πατέρα»
του Στρίνμπεργκ. Έτυχε να λείπω
Αγγλία τότε, με έψαχναν και δεν
μ' έβρισκαν, οπότε πίστεψαν πως
αποχώρησα. Πήραν άλλη...».

Πρωταγωνιστεί 
στη νέα

παράσταση 
του Λεωνίδα

Παπαδόπουλου 
με τίτλο

«Μικρασία»



Θα γίνει μαμά!

Χαράς ευαγγέλια για την Κωνσταντίνα Σπυρο-
πούλου και τον σύντροφό της Βασίλη Σταθοκω-
στόπουλο. Το ερωτευμένο ζευγάρι, μετά από
δύο χρόνια σχέσης, θα γίνουν γονείς αποκτών-
τας το πρώτο τους παιδάκι. Η παρουσιάστρια,
όπως αναφέρουν πληροφορίες, διανύει τους
πρώτες μήνες της εγκυμοσύνης της, την οποία
κρατούσε μέχρι πρόσφατα ως επτασφράγιστο
μυστικό, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανί-
σεις. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ροδίτισσα και
ο επιχειρηματίας αποφάσισαν να συγκατοική-
σουν, ενώ είναι σίγουρο πως επόμενο βήμα είναι
ο γάμος τους!

Baby bloom

Την τρίτη κορούλα του βάφτισε ο Τζώνυ Θεο-
δωρίδης! Ο γνωστός ηθοποιός και η (δεύτερη)
σύζυγός του Σύλβια Δημητρακοπούλου προ-
σκάλεσαν λίγους συγγενείς και καλούς φίλους
στο μυστήριο που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου στον Άλιμο, με τον Σπύρο Μπιμπίλα
ν’ ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα: «Υπάρχουν κι
ωραίες στιγμές! Από τη βάφτιση της κορούλας
του Τζώνυ Θεοδωρίδη, με πολλούς φίλους: τον
Γιώργο Χριστοδούλου, τον Αντώνη Αλεξίου, τον
Γιάννη Διαμαντόπουλο», έγραψε στο Instagram.

Κατάληψη στο ξενοδοχείο
« Όναρ» του Μάκη Πανταζό-
πουλου και της Ελένης Μενε-
γάκη στην Άνδρο έχουν κάνει
οι κόρες της Δωροθέας Μερ-
κούρη. Η Γαία απολαμβάνει
διακοπές με τον σύντροφό της
και γιο της παρουσιάστριας Άγ-
γελο Λάτσιο, ενώ η Αλεξάνδρα
ετοιμάζει σεμινάρια διαλογι-
σμού: «Θα συναντηθούμε τον
Σεπτέμβριο σ’ ένα μέρος που
μοιάζει να βγαίνει από παραμύ-
θι, για να γιορτάσουμε τη ζωή»,
έγραψε η δασκάλα.

Διδασκαλία
διαλογισμού

E
να ασπρόμαυρο throwback ενσταντανέ της αείμνηστης
Ζωής Λάσκαρη με την πρωτότοκη κόρη της Μάρθα έδω-
σε στη δημοσιότητα το «Elena’s diary». Η σπάνια φωτο-
γραφία τραβήχτηκε τη δεκαετία του '70 με την πρωταγω-

νίστρια να ποζάρει ευτυχισμένη: «Αν και όλος ο αντρικός πληθυ-
σμός ήταν ερωτευμένος μαζί της, το 1967 ο επιχειρηματίας Πέτρος
Κουτουμάνος ήταν εκείνος που κέρδισε την καρδιά της Ζωής Λά-
σκαρη και την παντρεύτηκε. Σε ακριβώς εννέα μήνες μετά τον γάμο
η ηθοποιός έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Μάρθα Κουτουμάνου.
Η επιθυμία του συζύγου της να σταματήσει την καριέρα της στο θέ-
ατρο και τον κινηματογράφο οδήγησε γρήγορα τη σχέση τού άλλοτε
ερωτευμένου ζευγαριού στη φθορά και τρία χρόνια αργότερα στο
διαζύγιο. Αμέσως μετά ήρθε ο κεραυνοβόλος έρωτας με τον Τόλη
Βοσκόπουλο στα πλατό του Μαριχουάνα Στοπ».

AAντίο, Νότα
«Έφυγε» από τη ζωή η πιστή αμπιγιέζ της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
Η Νότα Κονοπίση υπήρξε ο πιο έμπιστος άνθρωπος της σπουδαί-
ας πρωταγωνίστριας, με τον Μάκη Δελαπόρτα να την αποχαιρετά
συγκινημένος: «Έφυγε και η Νότα, ο πιο δικός της άνθρωπος,
Πόσες αναμνήσεις! Πόσες αξέχαστες στιγμές έχω να θυμάμαι!
Κυρία! Πάντα διακριτική, πιστή και εχέμυθη. Πόσα μυστικά πήρε
μαζί της! Καλό ταξίδι, Νότα μου».

Ο παρουσιαστής Γιώργος Μαυρίδης δια-
θέτει μια μεγάλη αγκαλιά για όλα τα ζωάκια!
Ο Θεσσαλονικιός tatoo artist κατάφερε να
γίνει φίλος με μια διψασμένη δεκαοχτούρα,
που προσγειώθηκε στον κήπο του την ώρα
που πότιζε το γκαζόν: «Η απίστευτη στιγμή
που ένα περιστέρι έρχεται και σου ζητάει να
το δροσίσεις. Έκανα αρκετά λεπτά για να
καταλάβω τι ακριβώς μου συμβαίνει», εξο-
μολογήθηκε ενθουσιασμένος.
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Η κούκλα Ζωή 
με τη μκρή ΜάρΘα

Γητευτής (και)
περιστεριών
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Δρ Εμμανουήλ
Μαραγκουδάκης, 

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Νέες τεχνικές
για την αντιμετώπιση 
της οστεοαρθρίτιδας

Ο
ι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα υπο-
φέρουν συνεχώς από πόνους, ειδι-
κά στην άρθρωση του ισχίου. Είναι
αυτή που συνδέει τη λεκάνη με το

κάτω άκρο και στηρίζει το βάρος του κορμού.
Είναι η άρθρωση εκείνη που συμμετέχει στη
βάδιση, στη στροφή και την κάμψη του κάτω
άκρου, με αποτέλεσμα να δέχεται μεγάλα φορ-
τία, κατάσταση που την καθιστά επιρρεπή σε
τραυματισμούς και εκφυλιστικές νόσους,
όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα. 

Ο δρ Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ορ-
θοπαιδικός Χειρουργός, μάς εξηγεί την εξέλιξη
της αρθροπλαστικής και τα οφέλη της και επιση-
μαίνει τα πλεονεκτήματα της τεχνικής AMIS, μιας
ελάχιστα παρεμβατικής και φιλικής προς τον
ασθενή επέμβασης. 

Ως οστεοαρθρίτιδα ορίζεται η εκφυλιστική πά-
θηση των αρθρώσεων, η οποία οδηγεί σε σταδια-
κή απώλεια του αρθρικού χόνδρου. Η καταστρο-
φή αυτή του αρθρικού χόνδρου οδηγεί σταδιακά
σε μείωση του εύρους κίνησης της προσβεβλη-
μένης άρθρωσης και καθιστά επώδυνες τις κινή-
σεις της πάσχουσας περιοχής. Έτσι, περιορίζεται
σημαντικά η καθημερινή δραστηριότητα, επηρεά-
ζοντας τη διάθεση του ασθενούς και μειώνοντας
σημαντικά την ποιότητα ζωής του. 

Παράγοντες κινδύνου για να αναπτύξει κανείς
οστεοαρθρίτιδα είναι το φύλο (οι γυναίκες προ-
σβάλλονται συχνότερα από τους άντρες), η ηλικία
(κατά κανόνα η οστεοαρθρίτιδα αφορά σε άτομα
ηλικίας άνω των 60 ετών), η κληρονομικότητα,
συγγενείς ή αναπτυξιακές παθήσεις, η συνεχής
καταπόνηση μιας άρθρωσης κατά τη διάρκεια της

εργασίας ή ακόμα και κατά τη διάρκεια αθλητικής
δραστηριότητας, ένα τραύμα, η μυϊκή αδυναμία-
ατροφία κ.ά. 

Η διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας γίνεται μέσω
της κλινικής εξέτασης του ασθενούς και μέσω
ακτινολογικής προσέγγισης. Σε προχωρημένα

στάδια αρθρίτιδας η απλή ακτινογραφία της πά-
σχουσας άρθρωσης πολλές φορές είναι αρκετή
για τη διάγνωση. 

Θεραπευτικά, σε αρχικά στάδια οστεοαρθρίτι-
δας, θέση έχουν κατά κύριο λόγο οι φυσικοθερα-
πείες, μέσω των οποίων παρέχεται η σωστή ενδυ-
νάμωση, ώστε αρχικά να μετριαστεί ο πόνος και
να κατασταλεί η εξέλιξη της νόσου. Άλλα μέσα
συντηρητικής αντιμετώπισης αρχικών σταδίων
οστεοαρθρίτιδας αποτελούν οι ενδαρθρικές εγ-
χύσεις φαρμακευτικών προϊόντων ή βιολογικών
παραγόντων, όπως το PRP και τα βλαστοκύτταρα.
Η σωστή άσκηση-ενδυνάμωση και η απώλεια βά-
ρους λειτουργούν βοηθητικά. 

«Τελευταίες μελέτες αναφέρουν ότι ο αρθρο-
σκοπικός καθαρισμός μιας άρθρωσης από τις
οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις μπορεί να προσφέ-
ρει ανακούφιση στον ασθενή για ένα χρονικό διά-
στημα, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αποτε-
λέσει οριστική θεραπεία της νόσου. Η οριστική
θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας είναι η χειρουργι-
κή αποκατάσταση της βλάβης μέσω της αντικατά-
στασης των αρθρικών επιφανειών με ειδικές εν-
δοπροθέσεις, δηλαδή μέσω της αρθροπλαστι-
κής», αναφέρει ο ιατρός.

Αρθροπλαστική
Η αρθροπλαστική είναι μια χειρουργική
επέμβαση, η οποία εξελίσσεται. Τα υλι-
κά γίνονται όλο και πιο φιλικά προς τον
ανθρώπινο οργανισμό, οι εφαρμοζόμε-
νες τεχνικές μειώνουν εντυπωσιακά το
μέγεθος του χειρουργικού τραύματος,
τον χρόνο αποκατάστασης και το διά-
στημα που χρειάζεται ο ασθενής για να
επιστρέψει υγιής πλέον στη φυσιολογι-
κή καθημερινότητά του. 
«Ανάμεσα σε όλες τις τεχνικές που επι-
τυγχάνουν τα παραπάνω αποτελέσματα,
μία τα επιτυγχάνει στον μέγιστο βαθμό
και αυτή είναι η τεχνική ΑMIS (Anterior
Minimal Invasive Surgery).  Η τεχνική
AMIS είναι μία πρόσθια ελάχιστα πα-
ρεμβατική προσπέλαση στο ισχίο, με
χαρακτηριστικά της την απουσία διατο-
μής μυών ή άλλου ανατομικού στοιχείου
και τη διατήρηση του οπίσθιου θύλακος
του ισχίου ακέραιου, με αποτέλεσμα την
εκπληκτική σταθερότητα της προθέσε-
ως, την απουσία απώλειας αίματος και
την ταχύτατη ανάρρωση του ασθενούς»,
αναφέρει ο ειδικός.

Παράγοντες κινδύνου είναι 
το φύλο, η ηλικία, 
η κληρονομικότητα, συγγενείς 
ή αναπτυξιακές παθήσεις και
η συνεχής καταπόνηση μιας άρθρωσης



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για σας τους Κριούς, τα οικονομικά σας για ακόμη

μία φορά θα σας αναστατώσουν, ενώ θα βρεθείτε

στη δυσάρεστη θέση να μιλήσετε ανοιχτά με πρό-

σωπο από το οικογενειακό σας περιβάλλον για

θέματα που νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Με αρκετά θέματα άλυτα ξεκινά η μέρα σας και ο

εκνευρισμός μάλλον είναι το όπλο που δεν θα

πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε να βρείτε

το δίκιο σας. Από την άλλη, πρόσωπο από το περι-

βάλλον σας θέλει να σας βοηθήσει στηρίζοντας

τις απόψεις σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για σας τους Διδύμους, θα πρέπει να καταλάβετε

ότι κάθε σας δράση θα έχει και μία αντίδραση από

τους άλλους. Είστε σε μία πάρα πολύ καλή περίο-

δο, αλλά οι... εχθροί παρατηρούν την κάθε σας κί-

νηση, ώστε να βρουν την αχίλλειο πτέρνα σας.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η συναισθηματική σας ζωή βρίσκεται στο κόκκι-

νο αυτές τις μέρες, με τη Σελήνη να σας φέρνει

πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έντο-

νες καταστάσεις θα σας δημιουργήσουν την πε-

ποίθηση ότι θα πρέπει να απαλλαγείτε από την το-

ξική συμπεριφορά κάποιων.   

Λέων
(23/7-22/8)
Για σας τους Λέοντες των πρώτων ημερών, μάλ-

λον η μέρα σας θα έχει κάποια έντονα γεγονότα,

που δύσκολα θα μπορέσετε να διαχειριστείτε. Εί-

στε γενικότερα σε μία περίοδο που η τακτοποί-

ηση των καταστάσεων είναι επιτακτική ανάγκη.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Καλή μέρα για να βρεθείτε για λίγο μακριά από τις

υποχρεώσεις σας, βάζοντας στο πρόγραμμά σας μι-

κρές μετακινήσεις και όμορφες εξόδους με πρόσω-

πα που σας εμπνέουν. Ίσως επίσης να βρεθείτε σε

καλλιτεχνικούς χώρους ή να αναζητήσετε συμβατά

πνευματικά κίνητρα με τα δικά σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για σας των πρώτων ημερών, θα υπάρξουν κάποια

οικονομικά θέματα που θα πρέπει να διαχειριστεί-

τε με ηρεμία, εφόσον κάτι θα είναι η αιτία να σας

ταράξει και να σας δημιουργήσει ανασφάλεια και

κακή διάθεση.   

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη περνά σήμερα στο δικό σας ζώδιο, βά-

ζοντας πολλά πράγματα σε μία ψυχολογική ανα-

στάτωση. Οι πλανήτες που σας επηρεάζουν

έχουν δημιουργήσει ένα παράξενο ναρκοπέδιο,

που αφορά πρωτίστως την προσωπική σας ζωή.   

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη σήμερα περνά στο δωδέκατο ηλιακό

σας σπίτι, κάτι που σας κάνει έντονα ανήσυχους

και συναισθηματικά ευάλωτους. Η διάρκειά της

θα είναι μικρή, αλλά με έντονη συναισθηματική

αστάθεια και εκνευρισμό, που δεν θα σας αφή-

σουν εύκολα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για σας τους Αιγόκερους των πρώτων ημερών, τα

πράγματα θα εξελίσσονται πολύ γρήγορα, ενώ

κάποιο φιλικό σας πρόσωπο θα έχει μία παραβα-

τική ή άλλη συμπεριφορά, που θα σας ανησυχή-

σει πολύ. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για σας τους Υδροχόους, θα υπάρξουν κάποιες

εντάσεις, όχι απαραίτητα με μεγάλη διάρκεια, αλ-

λά σίγουρα θα σας πειράξει το γεγονός ότι κάποια

πολύ δικά σας πρόσωπα δεν σας καταλαβαίνουν

και δεν σας στηρίζουν, όπως θα θέλατε.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας των πρώτων ημερών, ανοίγεται μπροστά

σας μία πολύ ευνοϊκή περίοδος με ταξιδάκια και

όμορφες γνωριμίες. Είναι καιρός να φροντίσετε

και να σας φροντίσουν, μέσα από την καθημερι-

νότητά σας.   
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Μία έντονη Παρασκευή, με τη Σελήνη να
περνά στο ζώδιο του Σκορπιού και να
δέχεται συγχρόνως την αντίθεση του Άρη.
Ο Ερμής επίσης από το ζώδιο του

Καρκίνου δημιουργεί μία έντονη συναισθηματική
αναζήτηση μέσα από τα λόγια και τις... υποσχέσεις.  



Η
χθεσινή φράση του πρωθυπουργού,
με την οποία ο κ. Κ. Μητσοτάκης τεκ-
μηρίωσε την οριστική και αμετάκλη-
τη απόφασή του να εξαντλήσει την

τετραετία, συμπυκνώνει την πολιτική φιλοσο-
φία με την οποία κινήθηκε από την πρώτη ημέ-
ρα της εκλογής του στην ηγεσία της ΝΔ. «Έχου-
με μια κυβέρνηση που έχει ισχυρή πλειοψηφία
και υποχρέωσή μου είναι να διατηρήσω τη στα-
θερότητα της χώρας και αν έχω κόστος δεν με
νοιάζει. Το έχω πει πολλές φορές ότι θα κριθώ
στο τέλος της τετραετίας. Παίρνω το ρίσκο της
σταθερότητας και αν αυτό έχει πολιτικό κόστος,
ας το έχει. Με μια απρόβλεπτη Τουρκία απέναν-
τί μας δεν είναι πράξη εθνικά υπεύθυνη», είπε ο
κ. Μητσοτάκης.

Όσοι συνομιλούν καθημερινά με τον κόσμο,
όχι τον μικρόκοσμο της πολιτικής, μπορούν να
επιβεβαιώσουν ότι οι πολίτες ανέμεναν ακρι-
βώς αυτή τη στάση από τον κ. Μητσοτάκη. Τον
εξέλεξαν μαζικά στην ηγεσία της ΝΔ και στη
συνέχεια στην πρωθυπουργία της χώρας για
τα δύσκολα. Γιατί δεσμεύτηκε απέναντί τους
ότι θα πορευτεί με σημαία το εθνικό συμφέρον
και όχι τη μικροπολιτική σκοπιμότητα. Ότι δεν
θα δειλιάσει μπροστά στα προβλήματα. Ότι
δεν θα υπαναχωρήσει, υπολογίζοντας το πολι-
τικό κόστος. 

Η συγκυρία που διανύουμε είναι κρίσιμη. Ο
χειμώνας που έρχεται «βαρύς». Τα «ημερομή-
νια» από τη διεθνή σκηνή δεν αφήνουν καμία

αμφιβολία ότι οι επόμενοι μήνες θα δοκιμά-
σουν τις αντοχές όλων ανεξαιρέτως των ευρω-
παϊκών κοινωνιών. Οι μεγάλοι καπεταναίοι,
όμως, είναι για τις μεγάλες φουρτούνες. Οι μι-
κροί, εγκαταλείπουν πρώτοι το σκάφος αναζη-
τώντας νησίδες ασφαλείας. 

Ο πρωθυπουργός έχει πλήρη επίγνωση των
δυσκολιών και των προκλήσεων με τις οποίες θα
βρεθεί αντιμέτωπος. Τις γνωρίζει καλύτερα από
τον καθέναν. Προφανώς το προηγούμενο διάστη-
μα ζύγισε και μέτρησε το σενάριο των πρόωρων
εκλογών, το οποίο με ένταση εισηγούνταν αρκε-
τοί, με ένα και μόνο επιχείρημα: Να δώσει την
εκλογική μάχη πριν τα δύσκολα. Και να μπει ανα-
βαπτισμένος στο πεδίο των νέων προκλήσεων.

Όμως, αν ένας «καπετάνιος» γνωρίζει ότι ει-
σέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, με ξέρες,
«ρουφήχτρες» και ανέμους που σαρώνουν τα
πάντα στο διάβα τους, θα αφήσει το «καράβι» του
ακυβέρνητο για έναν ή περισσότερους μήνες;
Και μάλιστα, σε μία στιγμή που ουδείς μπορεί να
είναι σίγουρος ποιο θα είναι το επόμενο βήμα
του απρόβλεπτου Ερντογάν; 

Πολύ περισσότερο όταν, μέχρι σήμερα τουλά-
χιστον, ουδείς αμφισβητεί την ηγεσία του κ. Μη-
τσοτάκη. Η κοινωνία, πάντως, σε καμία περίπτω-
ση, όπως προκύπτει από όλες τις δημοσκοπή-
σεις των τελευταίων μηνών. Οι πολίτες, σταθερά
και πεισματικά απεύχονται μία πρόωρη εκλογι-
κή περιπέτεια και εξακολουθούν να εξουσιοδο-
τούν τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση και αυ-

τής της κρίσης.  Ο πρωθυπουργός  πήρε χθες την
εθνικά ωφέλιμη απόφαση, αναλαμβάνοντας
ταυτόχρονα το πολιτικό ρίσκο που υποκρύπτει η
επικείμενη, πολύμηνη αναμέτρηση με το «τέ-
ρας» της ακρίβειας που απειλεί άμεσα και με κα-
θοριστικό τρόπο την ποιότητα διαβίωσης (και)
των Ελλήνων. Τα μέτωπα θα είναι πολλά και θα
δοκιμάσουν τις αντοχές τόσο της κυβέρνησης
όσο και ημών των ιδίων. 

Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι η πιθανότητα
στο τέλος της διαδρομής να επικρατεί η οργή
και η κόπωση είναι υπαρκτή. Ξεκαθάρισε,
ωστόσο, χθες ότι θα είναι αυτός που θα οδη-
γήσει με ασφάλεια το καράβι στη στεριά και
αν οι πολίτες επιλέξουν να τον καταψηφίσουν,
έχει καλώς…

Πλέον, «το μπαλάκι» μεταφέρεται σε μας τους
πολίτες. Εμείς, όταν έρθει η ώρα, του χρόνου την
άνοιξη, θα κληθούμε να αποφασίσουμε αν θέ-
λουμε να μας κυβερνούν ηγέτες που σέβονται
απολύτως τις θεσμικές διαδικασίες και τιθα-
σεύουν το προσωπικό ή κομματικό τους συμφέ-
ρον μπροστά στην ανάγκη υπηρέτησης του κοι-
νού καλού. Ή από αρχηγούς που κατοικοε-
δρεύουν στην άγονη πλευρά του λαϊκισμού και
των ανεφάρμοστων οραμάτων. 

ΥΓ.: Η στάση του πρωθυπουργού οφείλει να γί-
νει παράδειγμα προς μίμηση και από όσα κυβερ-
νητικά στελέχη επιμένουν να αντιλαμβάνονται
την πολιτική με όρους κοντόφθαλμους και ιδιο-
τελείς. Το «παιχνίδι» είναι ομαδικό. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Οι καπεταναίοι στις 
φουρτούνες φαίνονται 

Ο πρωθυπουργός
έχει πλήρη 
επίγνωση 
των δυσκολιών 
και των 
προκλήσεων με 
τις οποίες θα βρεθεί
αντιμέτωπος


