
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 418 www.political.gr

EDITORIAL

Το μήνυμα του 
αρχηγού και 

η πολιτική κώφωση 

Το σπιράλ 
των κρίσεων
μπροστά μας

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΔΙΓΛΩΣΣIΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΘEΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡEΩΝ 
ΣΕΛ. 5

Προεκλογικά τιπ
επικοινωνίας
Aπό τον Θανάση Παπαμιχαήλ 
ΣΕΛ. 10

ΣΥΡΙΖΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΕΛ. 20

POWER PASS

ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΘΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
ΣΕΛ. 28

Νο1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η «ΟΡΓH ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ»
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 
ΣΕΛ. 11

ΑΜΥΝΑ

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: Plan B σε δύο άξονες για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΠΕΡΙΟΔΕΊΕΣ Ο ΜΗΤΣΟΤAΚΗΣ ΔΕΊΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡOΜΟ

• «Δεν θα ξαναγίνουν υπουργοί αυτοί που κάθισαν 
σε καρέκλες», διαμηνύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 
• Συνεχίζει τον διμέτωπο: «Αναξιόπιστοι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ» 

H Ευρώπη αντιμέτωπη
με το χειρότερο σενάριο 

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ NORD STREAM 1

ΣΕΛ. 23

ΤΟΥΣ ΓΥΡIΖΕΙ 
ΜΠΟYΜΕΡΑΝΓΚ
Ο «ΧAΡΤΗΣ ΜΠΑΧΤΣΕΛI» 

ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΙ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΕΛ. 3ΣΕΛ. 4

«ΞΥΠΝΗΣΕ» ΚΑΙ ΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ

ΣΕΛ. 12

Ο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
«ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ»
ΤΟΥΣ... ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ 

ΣΕΛ. 6



«Η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προ-
ετοιμαστεί για την άφιξη νέων κυμά-
των προσφύγων που ωθούνται από την
επισιτιστική κρίση, που επιδεινώνεται

από τον πόλεμο στην Ουκρανία». Τα παραπάνω λόγια
ανήκουν στην προσωρινή διευθύντρια της Frontex
Αΐγια Καλνάγια και είναι άκρως ανησυχητικά για δύο
λόγους: Αφενός γιατί από μια ακόμη επίσημη πηγή
προεξοφλείται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας,
αφετέρου επειδή αναμένεται ένας συνδυασμός κρί-
σεων, η επισιτιστική κρίση με το Προσφυγικό - Μετα-
ναστευτικό, με τη χώρα μας να βρίσκεται πιθανόν ξα-
νά στη δίνη του κυκλώνα.

Το σπιράλ των κρίσεων και η λογική των συγκοινω-
νούντων δοχείων μεταξύ των διεθνών προβλημάτων
στην παρούσα περίοδο εξηγούνται εύκολα: η ρωσική
εισβολή «μπλόκαρε» ή, σε άλλες περιπτώσεις, κατέ-
στρεψε την ουκρανική παραγωγή σε σιτηρά και δη-

μητριακά, ενώ παράλληλα και τα δικά της προϊόντα
πέφτουν «θύμα» των κυρώσεων που της είχαν επι-
βληθεί. Το είχε πει άλλωστε από τον περασμένο Μάρ-
τιο ο πρόεδρος Μακρόν, ότι ο πόλεμος μεταξύ της Ου-
κρανίας και της Ρωσίας, δύο από τους κορυφαίους
παραγωγούς σιτηρών στον κόσμο, πιθανότατα θα
οδηγήσει σε επισιτιστική κρίση τους επόμενους 12-
18 μήνες στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Σχεδόν
τέσσερις μήνες αργότερα η πρόβλεψη του Γάλλου
προέδρου μοιάζει με αυτοεκπληρούμενη προφητεία,
καθώς το βλέπουν, το «συναντούν» οι επιχειρησιακοί
της Frontex και οι Αρχές ασφαλείας της κάθε χώρας.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα σε αφρι-
κανικές χώρες αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατο-
λής με αλματώδη αύξηση των τιμών στις διεθνείς
αγορές λόγω της παρεμπόδισης στη μεταφορά σιτη-
ρών από την Ουκρανία. Το επισιτιστικό πρόβλημα
λοιπόν «έδεσε» και πολλαπλασιάζει το Προσφυγικό.

Πάμε λοιπόν να προσθέσουμε και το Ενεργειακό, αυ-
τό που πλήττει κυρίως τις προηγμένες χώρες της Δύ-
σης και κυρίως της Ευρώπης. Κλείνει τη στρόφιγγα ο
Πούτιν και το σύστημα «σοκάρεται» εκ νέου. Στις
υψηλές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν με-
ταφορικά, καταναλωτικά προϊόντα κ.λπ. προστίθενται
η νευρικότητα στις αγορές, οι κλυδωνισμοί στο διε-
θνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και η αβεβαιότητα
στην οικονομία γενικά.

Και κάπως έτσι καταλήγεις στο τι πρέπει να γίνει, τι
μέτρα πρέπει να λάβεις από τη στιγμή που και έγκαι-
ρα το έχεις προβλέψει (Μακρόν κ.ά.) και τι επιβεβαι-
ώσεις διαθέτεις (Frontex) όπως και εργαλεία για να
το αντιμετωπίσεις. Αυτό που φωνάζει εδώ και μήνες
ο Μητσοτάκης, για συνολική ευρωπαϊκή λύση-στήρι-
ξη των κοινωνιών, αυτό, απ’ ό,τι φαίνεται, είναι έτοιμη
να αποφασίσει η ΕΕ. Οι καιροί ου μενετοί.
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Δ
ιπλωματικό «όπλο» στη φα-
ρέτρα της Αθήνας αποτελεί ο
άκρως προκλητικός χάρτης
του εθνικιστή Ντεβλέτ Μπα-

χτσελί. Η φωτογραφία με τον «Γκρίζο Λύ-
κο» και κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν
να ποζάρει δίπλα σε έναν ανιστόρητο
χάρτη που αποτυπώνει το νεοοθωμανικό
αφήγημα της Άγκυρας, δείχνοντας το μι-
σό Αιγαίο αλλά και ολόκληρη την Κρήτη
ως τμήμα της Τουρκίας, προκάλεσε την
έντονη αντίδραση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, ο οποίος κάλεσε τον Τούρκο πρό-
εδρο να ξεκαθαρίσει τη θέση του για τις
«γελοιότητες» του Μπαχτσελί. 

«Δείτε καλά αυτό τον χάρτη. Η Κρήτη, η
Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος κατα-
λαμβάνονται από την Τουρκία. Πρόκειται
για άρρωστο όνειρο εξτρεμιστών ή επί-
σημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη μια
πρόκληση ή πραγματικός στόχος;», έγρα-
ψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο
πρωθυπουργός και τόνισε ότι «ο πρό-
εδρος Ερντογάν πρέπει να ξεκαθαρίσει
τη θέση του για τις πρόσφατες γελοιότη-
τες του κυβερνητικού του εταίρου».

Διεθνοποίηση των προκλήσεων
Η Αθήνα, πάντως, σκοπεύει να αξιοποι-

ήσει τη νέα πρόκληση της Άγκυρας για να
καταδείξει τον επεκτατισμό και τη διαρκή
απειλή της Τουρκίας, η οποία εκφράζεται
πλέον και επίσημα, διά του αρχηγού ενός
κόμματος εξουσίας. «Ζητούν αποστρα-
τιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και
την ίδια ώρα εμφανίζουν το μισό Αιγαίο
και την Κρήτη σαν να έχουν καταληφθεί
από την Τουρκία», σχολιάζει ανώτατη δι-
πλωματική πηγή στην «Political», τονί-
ζοντας ότι για τον «χάρτη Μπαχτσελί» θα
ενημερωθούν άμεσα τόσο οι εταίροι μας
στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο
και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. 

Το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω δι-
πλωματικών πηγών, κατέστησε σαφές
από την πρώτη στιγμή ότι η Αθήνα αναμέ-
νει τη δημόσια και κατηγορηματική κατα-
δίκη της αμφισβήτησης της εδαφικής κυ-
ριαρχίας της χώρας μας, τονίζοντας ότι
αποτελεί «ιδιαίτερα επιθετική και προ-
κλητική ενέργεια» αλλά και «μέρος της
κλιμάκωσης της ακραίας ρητορικής από
την Τουρκία, της οποίας είμαστε μάρτυ-
ρες σε καθημερινή βάση».

«Αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι

είναι αυτοί οι ίδιοι χάρτες της Τουρκίας
που επιβεβαιώνουν και αναδεικνύουν το
βάσιμο της ελληνικής επιχειρηματολο-
γίας», σχολιάζει η ελληνική κυβέρνηση
διά του εκπροσώπου της Γιάννη Οικονό-
μου, ο οποίος κατά την τακτική ενημέρω-
ση των συντακτών τόνισε πως η Τουρκία
δεν αποτελεί παράγοντα σταθερότητας
και «εξακολουθεί να προκαλεί με ανιστό-
ρητους και αβάσιμους ισχυρισμούς την
ώρα, μάλιστα, που ο αναθεωρητισμός
αποδοκιμάζεται από το σύνολο των δυνά-
μεων του πλανήτη τόσο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ». 

Απειλούν με πόλεμο
Ακολουθώντας το παράδειγμα του Ερν-

τογάν, μέλη των «Γκρίζων Λύκων» ανάρ-
τησαν μήνυμα στα ελληνικά, όπου ξεδι-
πλώνουν το εξτρεμιστικό τους αφήγημα,
απειλώντας. μάλιστα. με αλλαγές συνό-
ρων. Στο παραληρηματικό τους μήνυμα,
οι Τούρκοι εθνικιστές κάνουν λόγο για
«προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμέ-
νων» από την Ελλάδα και ισχυρίζονται ότι
ο χάρτης που χάρισαν στον Μπαχτσελί
«σηματοδοτεί τη συνοριακή γραμμή της
εθνικής συνείδησης» η οποία περιλαμ-
βάνει τα «νησιά που σφετερίστηκε η Ελ-
λάδα». Ειδικά για την Κρήτη αναφέρεται
ότι «είναι ένα άδικο κεκτημένο που απέ-
κτησε η Ελλάδα» και «κρατήθηκε αιχμά-
λωτο εντός των συνόρων του ελληνικού
κράτους», ενώ το ντελίριο των εθνικιστών
του Μπαχτσελί κορυφώνεται με απειλές
για πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. «Το
τουρκικό έθνος έχει τη δύναμη να δείξει
στο ελληνικό κράτος ότι μπορεί να κατα-
στρέψει την Αθήνα και να του υπενθυμί-

σει πόσο δροσερά και βαθιά είναι τα νερά
του Αιγαίου», καταλήγει η φαιδρή ανάρ-
τηση των «Γκρίζων Λύκων». 

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ερντογάν
κατάπιε τη γλώσσα του και μέχρι στιγμής
δεν έχει προβεί σε δημόσια τοποθέτηση.
Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο
Τούρκος πρόεδρος επιτρέπει στο «δεκα-
νίκι» του να παραληρεί εναντίον της Ελ-
λάδας. Έμπειροι αναλυτές, μάλιστα, υπο-
γραμμίζουν ότι το πάνω χέρι στον κυβερ-
νητικό συνασπισμό έχει ο ακροδεξιός
Μπαχτσελί, αφού χωρίς τους βουλευτές
του η κυβέρνηση Ερντογάν κινδυνεύει με
κατάρρευση. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Έλληνας πρωθυπουργός 
πετάει το μπαλάκι στον Ερντογάν:
«Πρόκειται για άρρωστο 
όνειρο εξτρεμιστών ή επίσημη 
πολιτική της Τουρκίας;»

Ο ΜΗΤΣΟΤAΚΗΣ ΔΕIΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡOΜΟ

Διπλωματική αξιοποίηση
του «χάρτη Μπαχτσελί» 



Τ
ην ετοιμότητά του για μια άτυπη και
μακρά προεκλογική περίοδο έως τα
τέλη του α’ εξαμήνου του 2023 δια-
τρανώνει πλέον ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης, ο οποίος επαναλαμβάνει, ευκαιρίας δο-
θείσης, ότι εννοεί το ότι θα εξαντλήσει την τε-
τραετία. 

«Είναι εθνικά επιβεβλημένο να πορευτούμε
στο επόμενο κρίσιμο διάστημα σε συνθήκες
πολιτικής σταθερότητας, την οποία μόνο η στα-
θερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξα-
σφαλίζει. Δεν φοβόμαστε τίποτε. Όπως διαχει-
ριστήκαμε μεγάλες δυσκολίες μέχρι σήμερα,
έτσι θα διαχειριστούμε και τις δυσκολίες που
έρχονται. Και στο τέλος της τετραετίας θα ανα-
μετρηθούμε με αυτούς που φροντίζουν σε κά-
θε ευκαιρία να μας θυμίζουν πόσο κακό έκαναν
στη χώρα», διεμήνυσε χθες ο πρωθυπουργός
από τη Ραφήνα, όπου συνάντησε κομματικά
στελέχη στο πλαίσιο περιοδείας του στην Ανα-
τολική Αττική. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κ.
Μητσοτάκης έχει δώσει ρητές εντολές προς
υπουργούς, βουλευτές και «γαλάζια» στελέ-
χη να ανεβάσουν… ρυθμούς, να κλείσουν
εκκρεμότητες και γενικά να επιταχύνουν την
προώθηση του κυβερνητικού έργου, καθώς
αυτό εντέλει θα είναι και το επίδικο της επερ-
χόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Είναι σα-
φές, όπως μεταδίδουν στενοί συνεργάτες
του πρωθυπουργού, ότι ο κ. Μητσοτάκης θα
επιδιώξει τόσο την απευθείας σύγκριση με
τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την αντιπαραβολή
των πεπραγμένων της κυβέρνησής του με
την αντίστοιχη των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε όλα τα
πεδία της κυβερνητικής δράσης, από τα εθνι-
κά θέματα και την πανδημία έως τους κύρι-
ους οικονομικούς δείκτες, την προοπτική της
ελληνικής οικονομίας και την κοινωνική πο-
λιτική, καθώς είναι πεπεισμένος πως το απο-
τέλεσμα της συγκεκριμένης… άσκησης είναι
συντριπτικό υπέρ της κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας.

Για το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί προτεραι-
ότητα να ορίσει εκείνο και όχι οι πολιτικοί του
αντίπαλοι το… τερέν της επόμενης εκλογικής
αναμέτρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ηγετική ομά-
δα της κυβέρνησης γνωρίζει εκ των προτέρων
ότι η τοξικότητα, το διχαστικό κλίμα και η τυφλή
πολιτική αντιπαράθεση δεν ευνοούν την κυ-
βερνητική παράταξη, καθώς συσκοτίζουν,
όπως λέγεται, το πλούσιο κυβερνητικό έργο
στους τομείς της ασκούμενης κυβερνητικής
πολιτικής. Έχουν αποφασίσει πάντως να μην
αφήνουν καμία πρόκληση αναπάντητη, στον
βαθμό που αυτό δεν θα επισκιάζει το μείζον,
ήτοι την προώθηση και κατ’ επέκταση την προ-
βολή του παραγόμενου κυβερνητικού έργου.
Όπως εξάλλου έχει τονίσει σε ανύποπτο χρόνο
ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το εναπομείναν χρο-
νικό διάστημα έως τις διπλές κατά τα φαινόμε-

να εκλογές του 2023 υπάρχει πολλή και σημαν-
τική δουλειά, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί.

Η συνταγή πλέον είναι γνωστή, όπως παρα-
τηρεί υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματού-
χος: η προώθηση κομβικών μεταρρυθμίσεων
στο κράτος και την οικονομία εγγυώνται την
απρόσκοπτη συνέχιση της ρωμαλέας οικονομι-
κής ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της ανατρο-
φοδοτεί την άσκηση αποτελεσματικής κοινωνι-
κής πολιτικής, ιδίως στην παρούσα συγκυρία,
όπου η οξεία ενεργειακή κρίση «ροκανίζει» το
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και δυ-
σχεραίνει πολύ την καθημερινότητα των επι-
χειρήσεων. «Η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο
της με εντεινόμενους ρυθμούς, αποφασισμένη
να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο
που υπάρχει προκειμένου να σταθεί στο πλευ-
ρό των πολιτών, ώστε να επιτύχει την ανακού-
φιση των πολιτών σε ό,τι αφορά τα βάρη της
παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης αλλά και των
πρωτόγνωρων ανατιμήσεων σε ενέργεια και
καύσιμα», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στο
briefing των πολιτικών συντακτών και επέμεινε
πως υπό τις παρούσες συνθήκες η χώρα δεν
πρέπει επ’ ουδενί λόγω να βυθιστεί σε μια πολι-
τική κρίση ελέω της «βόμβας» της απλής ανα-
λογικής. Ούτως ή άλλως, η συγκυρία επιβάλλει
στην κυβέρνηση να δραστηριοποιηθεί ταυτό-
χρονα σε πολλά επίπεδα, καθώς η έξοδος από
το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας στις 20
Αυγούστου αποτελεί το τελευταίο σκαλί πριν
από την απόκτηση της πολυπόθητης επενδυτι-
κής βαθμίδας, προϋποτιθέμενης συνθήκης για
τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Κυβερνητικό έργο και περιοδείες
Μεθαύριο Τετάρτη εξάλλου ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης αναμένεται να μιλήσει ενώπιον του
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του
υπουργείου Παιδείας για τα Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα, το οποίο έχει χαρακτηρίσει «επα-
νάσταση» και ορόσημο για τη σύνδεση των πα-
νεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Ταυτόχρο-
να, ο πρωθυπουργός δεν σκοπεύει -τουλάχι-
στον έως την ολιγοήμερη ανάπαυλα του Δεκα-
πενταύγουστου- να… περιοριστεί στο πρωθυ-
πουργικό γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει
ήδη οριστικοποιήσει ένα πρόγραμμα εξορμήσε-
ων τόσο εντός των τειχών του λεκανοπεδίου όσο
και στην περιφέρεια. Έτσι, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες της «Political», στις 21 και 22 Ιουλίου ο
κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τους νομούς Θε-
σπρωτίας και Πρέβεζας, στις 2 Αυγούστου θα
βρίσκεται στην Κεφαλονιά και την ίδια εβδομά-
δα θα μεταβεί και στον Νομό Λασιθίου, ενώ
εξορμήσεις αναμένονται και εντός Αττικής. 
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Φαίνεται πως δεν... κάθισε καλά στον ΣΥΡΙΖΑ η κυβερ-
νητική πρωτοβουλία για τη διευθέτηση του καθεστώτος
εργασίας για εκατοντάδες κληρικούς, με αποτέλεσμα για
ακόμη μια φορά η αντιπαράθεση στη Βουλή να χτυπήσει
«κόκκινο». Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Ν. Φίλης και Κ. Μάρκου εξαπέλυσαν πυρά κατά της κυ-
βέρνησης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, δεί-
χνοντας τη δυσφορία τους για την υπερεκπροσώπηση
κληρικών και την απουσία φοιτητών από τη συζήτηση,
όπως είπαν, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση
εκκλησιαστικών κύκλων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φίλης, «η εικόνα
μιας αίθουσας με υπερεκπροσώπηση του εκκλησιαστικού
θεσμού -μίλησαν 40 με 50 λεπτά οι εκπρόσωποι, περίπου
μια ώρα- και την απόλυτη έλλειψη εκπροσώπησης φοιτη-

τών και φοιτητριών δείχνει μια Ελλάδα στραμμένη προς το
παρελθόν, μια Ελλάδα που φοβάται να αντικρίσει το καθα-
ρό πρόσωπο του μέλλοντός της. Είναι μια επιλογή και αυ-
τή. Μια επιλογή που σφραγίζει αρνητικά τη συζήτηση επί
του νομοσχεδίου».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κ. Διγαλάκης εξήγησε στους
βουλευτές τον λόγο της αυξημένης παρουσίας κληρικών.
«Το παρόν σχέδιο νόμου έχει τέσσερα μέρη, ένα εκ των
οποίων -40 άρθρα- επιλύει σημαντικά ζητήματα της Εκ-
κλησίας που εκκρεμούσαν για πολύ χρόνο. Θα μπορούσε
δηλαδή αυτό από μόνο του να ήταν ένα αυτοτελές σχέδιο
νόμου και καλέσαμε 5 φορείς. Το Σύνταγμα με το άρθρο 3
προστατεύει τη θέση του Πατριαρχείου στην Ελλάδα και
υπάρχουν και διαφορετικά εκκλησιαστικά καθεστώτα»,
διευκρινίζοντας πως εκπροσωπήθηκαν οι τρεις Εκκλησίες

αλλά και οι εκπρόσωποι των κληρικών.  Σε άλλη γραμμή
από τους συναδέλφους του, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Αμανατίδης προσπάθησε να εξομαλύνει την
κατάσταση, υποστηρίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει «ρυθμί-
σεις που εγγυώνται τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συντα-
ξιοδοτικά δικαιώματα κάθε εργαζόμενου και οι ιερείς εί-
ναι συγχρόνως και εργαζόμενοι», διαχωρίζοντας τις προσ-
λήψεις που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από την κυ-
βέρνηση «ούτε χρησιμοθηρικά ούτε πολύ περισσότερο
ψηφοθηρικά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του εκκλησιαστι-
κού θεσμού υποδέχτηκαν θερμά τις διατάξεις του νόμου
που αφορούσαν την Εκκλησία, καθώς ανοίγει ο δρόμος για
τη διευθέτηση 2.311 θέσεων για την Εκκλησία της Ελλάδος
και ακόμη 955 για την Εκκλησία της Κρήτης.

Κουμουνδούρου: Με δύο «γραμμές» στο θέμα των ιερέων 

Τ
ον εκλογικό αιφνιδιασμό τον φο-
βούνται ακόμη στην Κουμουν-
δούρου και διερωτώνται: «Αν ο
πρωθυπουργός έχει αποφασίσει

να πάει σε εκλογές στο τέλος της τετραε-
τίας, όπως διαμηνύει, τότε γιατί πραγματο-
ποιεί περιοδείες και συναντήσεις με δη-
μάρχους και φορείς;».

Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμη-
νύει σε όλους τους τόνους πως οι εκλογές
θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, στην
Κουμουνδούρου είναι πεπεισμένοι πως η
προκήρυξή τους θα γίνει ξαφνικά. «Μια
πολύ καλή αφορμή για τον Μητσοτάκη εί-
ναι ένα θερμό επεισόδιο λίγων ημερών στο
Αιγαίο με την Τουρκία. Αυτό θα αποσυμφο-
ρήσει και τις δύο κυβερνήσεις από την
εσωτερική πίεση που δέχονται εξαιτίας της
κακής οικονομικής κατάστασης. Φυσικά
και θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο και
θα προκηρυχθούν ξαφνικά», επισημαί-
νουν οι ίδιες πηγές. 

«Θα πάει σε βαρβάτο ανασχηματισμό»
Ωστόσο, κάποιοι συνεργάτες του προ-

έδρου του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αντίθετη άποψη.
Εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης δεν μπλοφάρει
και πως όντως ανέβαλε τις εκλογές για το
2023. Και αυτό για δύο λόγους: ο πρώτος

αφορά τις δημοσκοπήσεις και τη φθορά
που έχει υποστεί η κυβέρνηση, σε συνάρ-
τηση με την απλή αναλογική που δεν θα
δώσει τα παλιά μπόνους στο πρώτο κόμμα.
Ο δεύτερος λόγος είναι τα χρήματα από το
Ταμείο Ανάκαμψης. «Ο Μητσοτάκης λει-
τουργεί τεχνοκρατικά. Θέλει να διαχειρι-
στεί αυτός τα χρήματα για να πάνε εκεί που
έχει υποσχεθεί. Έχει σοβαρές πιθανότη-
τες, αν πάει τώρα σε εκλογές, να τις χάσει.
Και το καλοκαίρι του 2023 θα τις χάσει, αλ-
λά τουλάχιστον θα έχει προλάβει να δώσει
κάτι», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Όπως υποστηρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ, η
εφαρμογή της απλής αναλογικής σε αυτή
την εκλογική διαδικασία είναι κάτι που
τρομάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Μόνος
του χαρακτήρισε βόμβα την απλή αναλογι-
κή, γιατί θα επιφέρει την υπογραφή της ήτ-
τας του», λένε κύκλοι της Κουμουνδούρου,
οι οποίοι βεβαίως και περιμένουν πως από
τώρα και μέχρι τον Σεπτέμβρη η ΝΔ θα
ανοίξει τον ασκό των παροχών για να δελε-
άσει τους πολίτες. 

Φουλ οι μηχανές για το Περιστέρι
Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο

Περιστέρι, στην εκδήλωση υποδοχής των
νέων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργάτες του

εκτιμούν πως η προσέλευση του κόσμου
θα είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι όλες
οι οργανώσεις μελών της περιοχής δου-
λεύουν για αυτό τον στόχο. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε πως έχει σημάνει μεγάλη κινητο-
ποίηση, με τον πρόεδρο να αποστέλλει
«προσωπικά» μήνυμα παρουσίας σε κάθε
μέλος του κόμματος. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ
βλέπουν ακόμη...
εκλογές

Στην αντιπολίτευση
εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης
φοβήθηκε τις κάλπες 



Ν
α χαράξει ευδιάκριτες διαχω-
ριστικές γραμμές επιχειρεί
πλέον ο Νίκος Ανδρουλάκης
τόσο στην πολιτική αρένα με

τους πολιτικούς του αντίπαλους όσο και
στο ίδιο του το κόμμα, δίνοντας ανοιχτά πια
το σύνθημα της ανανέωσης. 

«Και ποιο είναι τελικά το νέο στην πολι-
τική; Δεν υπάρχει τίποτα πιο νέο από την
αλήθεια. Εμείς λοιπόν αυτό το νέο θα υπε-
ρασπιστούμε ως ανανέωση: την αλήθεια,
τη συνέπεια και το συμφέρον του ελληνι-
κού λαού», αναρωτήθηκε μιλώντας στην
Κέρκυρα, όπου πραγματοποίησε περιο-
δεία και αποκρυπτογράφησε την πρόθεσή
του να αλλάξει σελίδα στην κομματική
επετηρίδα: «Δεν δίνω έναν αγώνα για να
γίνει ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο και να γίνουν κά-
ποιοι παλιοί πρωταγωνιστές ξανά υπουρ-
γοί και βουλευτές. Δίνουμε έναν αγώνα
για να κάνουμε ένα μεγάλο κόμμα που θα
αγκαλιάσει τις αγωνίες του ελληνικού λα-
ού. Έναν αγώνα πατριωτικό, συνέπειας και
κοινωνικής δικαιοσύνης».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ανδρουλάκης
απηύθυνε προσκλητήριο στον κόσμο της
προοδευτικής Αριστεράς και του προ-
οδευτικού Κέντρου: «Αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ
του Ανδρέα Παπανδρέου ιστορικά: ένα με-
γάλο κόμμα που αγκάλιαζε το προοδευτι-
κό Κέντρο και την προοδευτική Αριστερά.
Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν εί-
μαστε ένα μικρό κόμμα του Κέντρου, όπως
κάποιοι φιλοδοξούν. Πρέπει λοιπόν αυτό
το κόμμα να μεγαλώσει, να ισχυροποιηθεί.
Δεν πρέπει να αφήνουμε την παρέα του κ.
Τσίπρα να νέμεται τον προοδευτικό κόσμο
της χώρας. Μια παρέα που λειτουργεί με
μόνο ενδιαφέρον την εξουσία».

«Αναξιόπιστοι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ»
Σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα και την

εκλογολογία των τελευταίων ημερών, επι-
σήμανε ότι «αποδεικνύεται καθημερινά
ότι έχουμε μια κυβέρνηση-θέατρο του πα-
ραλόγου. Ο πρωθυπουργός διαψεύδει τις
πρόωρες εκλογές και αντί οι υπουργοί του
να ασχολούνται με την ακρίβεια που μα-
στίζει τον ελληνικό λαό, μαζεύουν ψήφους
στις περιφέρειές τους. Ο πρωθυπουργός
διαψεύδει τις εκλογές, αλλά οι βουλευτές
του δίνουν ημερομηνίες από τα τηλεπαρά-
θυρα. Ο πρωθυπουργός διαψεύδει τις
εκλογές, αλλά κάθε μέρα ανακοινώνει
υποψήφιους και υποψήφιες από το πρω-

θυπουργικό γραφείο. Στο ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο συνηθίζεται οι πρωθυπουργοί
να μιλούν για το μέλλον της χώρας τους,
αλλά ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε μια
προεκλογική ομιλία και κατά τα άλλα ανα-
ρωτιέται “ποιος φτιάχνει προεκλογικό κλί-
μα;”. Ο ίδιος και τα μίντια που τον στηρί-
ζουν. Κοινός παρονομαστής ΝΔ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι η αναξιοπιστία». 

Επιχείρησε για ακόμη μια φορά να διευ-
κρινίσει τη στάση του στο πεδίο των πολιτι-
κών συνεργασιών, υποστηρίζοντας ότι
«μας ρωτάνε γιατί λέμε “όχι ο κ. Μητσοτά-
κης ή ο κ. Τσίπρας”. Ο ελληνικός λαός θα
καθορίσει με τη λαϊκή του ετυμηγορία ποι-
ος θα είναι ο πρωθυπουργός και όχι το πα-
ρασκήνιο. Αλλά γιατί εμείς λέμε ότι αν
περνάει από το δικό μας χέρι και μας δώ-
σει ο λαός τη δύναμη, θα αποφύγουμε και
τα δύο αυτά καταστροφικά σενάρια; Διότι
αν ο λαός τούς κλείσει την πόρτα, δεν θα
σας βάλουμε εμείς από το παράθυρο, κ.

Τσίπρα και κ. Μητσοτάκη. Και αυτή είναι
μια καθαρή θέση».

Επίθεση στον Μπαχτσελί
Στο μεταξύ, στον πυρήνα του επιτελείου

του παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή
τις εξελίξεις με την ένταση που παρατη-
ρείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μά-
λιστα, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε οξεία
κριτική για την πρόκληση Μπαχτσελί, ση-
μειώνοντας πως «η ιταμή και ευθέως επι-
θετική κίνηση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί,
ηγέτη των Γκρίζων Λύκων και στρατηγι-
κού συμμάχου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
να αναρτήσει χάρτη στον οποίο η Κρήτη, τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δω-
δεκάνησα βαφτίζονται τουρκικά, αποτελεί
ακραία πρόκληση που απαιτεί την άμεση
διεθνή καταδίκη. Διαπαιδαγωγούν την
τουρκική κοινή γνώμη στον ακραίο εθνικι-
σμό, τη μισαλλοδοξία και την ευθεία αμφι-
σβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας». Και

πρόσθεσε στο ίδιο ύφος πως «υπονο-
μεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και
θεωρούν το διεθνές δίκαιο κουρελόχαρτο.
Η εδαφική μας ακεραιότητα και η εθνική
μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητες. Εί-
ναι πλέον εμφανές ότι η πολιτική του κα-
τευνασμού και των ίσων αποστάσεων θρέ-
φει και δεν αποκρούει τον τουρκικό ανα-
θεωρητισμό. Απαιτείται ευρωπαϊκή πολι-
τική αποτροπής. Με το εμπάργκο όπλων
στην προμετωπίδα και από ευρωπαϊκά
κράτη αλλά και από τις ΗΠΑ».
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«Δεν δίνω αγώνα για να γίνουν
κάποιοι ξανά υπουργοί», 
είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Bάζει τέλος 
στις υπουργικές 

προσδοκίες 
της παλιάς φρουράς



Όπως μου λένε ωτακουστές
μου από την Παλλήνη, στην επί-
σημη συνάντηση του πρωθυ-
πουργού με τους δημάρχους
της Ανατολικής Αττικής, οι τε-
λευταίοι ήταν ιδιαίτερα θερ-
μοί απέναντι στην αλλαγή του
εκλογικού νόμου για τις εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού η
απλή αναλογική έχει κόψει τη φόρα στους
δημάρχους. Χαρακτηριστικά, από τους 13
δήμους μόνο 2 έχουν απόλυτη πλειοψη-
φία. Στους υπόλοιπους 11, για να περάσει

μια σημαντική απόφαση, θα
πρέπει να γίνουν συνεννοή-

σεις, παραχωρήσεις και άλ-
λους είδους αλισβερίσια…
Σημειωτέον, οι δήμαρχοι
που ήταν στη συνάντηση,

εάν ίσχυε ο νέος νόμος με το
43%, θα είχαν απόλυτη πλει-

οψηφία και οι δήμοι θα κυβερνούν-
ταν πολύ πιο αποτελεσματικά. Βέβαια, για
την ιστορία, ο νόμος αυτός σχεδιάστηκε
από τον Τάκη Θεοδωρικάκο όταν ήταν στο
υπουργείο Εσωτερικών… 

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Ο πρωθυπουργός χθες στην
Παλλήνη μίλησε και για τις
εκλογές, οι οποίες θα γίνουν,
όπως σημείωσε εμφατικά,
στο τέλος της τετραετίας. Μά-
λιστα, παρομοίασε την κυ-
βέρνηση με έναν μαθητή που
δίνει Πανελλήνιες. «Θα πρέ-
πει να προετοιμαστεί πολύ
καλά μέχρι την τελευταία τά-
ξη του λυκείου και να δώσει
εξετάσεις παρουσιάζοντας
όλο το έργο του, για να έχει
επιτυχή κατάληξη», είπε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και
όλοι κατάλαβαν τον συμβολι-
σμό που ήθελε να περάσει… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Έντονο ήταν το παρασκήνιο το πρωί της
χθεσινής ημέρας κατά την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στο ξενοδοχείο «Αύρα» στη
Ραφήνα, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης συ-
ναντήθηκε με βουλευτές της Ανατολικής Ατ-
τικής και δημάρχους της περιοχής. Έκανε
μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι μόλις χαι-
ρετήθηκε με τον Βασίλη Οικονόμου τον ρώ-
τησε τι κάνει ο Αννίβας Οικονόμου, υιός του Βασίλη και πρωταθλητής σφαιροβόλος.
Ο πρωθυπουργός είχε απορίες τόσο για το άθλημα όσο και για τις επιδόσεις του Έλ-
ληνα αθλητή, που συμμετέχει τώρα σε διεθνείς αγώνες φορώντας την ελληνική ση-
μαία στο στήθος του. Ο βουλευτής τού αποκάλυψε τα μυστήρια της σφαιροβολίας,
ενός αθλήματος όχι και τόσο διαδεδομένου στην Ελλάδα… 

Στις λαϊκές γειτονιές 
ο Πιερρακάκης 

Σ
τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τον Θόδωρο Λιβάνιο για μια ιδιαίτερα δύ-
σκολη αποστολή, αφού έπρεπε να δουν όλους τους τοπικούς παράγοντες

αλλά και εταιρείες με μεγάλες επενδύσεις στην πόλη (Pfizer, Τelecom κ.ά.). Με
τον Α. Τζιτζικώστα παρουσίασε τις 65 νέες ψηφιακές υπηρεσίες της περιφέρει-
ας που ενσωματώνονται στο gov.gr. Με τον Κ. Ζέρβα την αναβάθμιση των ψη-
φιακών υποδομών της πόλης. Τα κεντρικά της Πειραιώς και το Μαξίμου πόντα-
ραν στον Κυριάκο Πιερρακάκη στο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, αφού είναι δημο-
φιλής πολιτικός με έργο για τους απλούς πολίτες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που
επιλέχτηκε ως τόπος της ομιλίας του σε βουλευτές, φορείς και στελέχη το Κα-
ραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο που βρίσκεται σε μια πολύ λαϊκή γειτονιά, τον
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Η ΝΔ έχει στοχεύσει στην προσέλκυση των
λαϊκών στρωμάτων στη Θεσσαλονίκη -και όχι μόνο- καθώς εκεί υπάρχει θέμα.
Ένας από τους «εγκεφάλους» της επιλογής του πολιτιστικού κέντρου ήταν ο
Ζήσης Ιωακείμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας της ΝΔ Θεσσαλονίκης. 

Ο Κυριάκος ρωτούσε για τον Αννίβα

Την τιμητική του ο Πέτσας  
Την τιμητική του είχε ο αναπληρωτής υπουρ-

γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας στη συνάντηση
με τους δημάρχους και τον πρωθυπουργό. Αφού
απαρίθμησε τα αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε έρ-

γα που έχουν δοθεί από τον λογα-
ριασμό του προγράμματος

«Αντώνης Τρίτσης», μίλησε
και για κονδύλια 63 εκατ.
ευρώ για έκτακτες ανάγ-
κες, 218 εκατ. ευρώ για το

ενεργειακό κόστος αλλά και
335 εκατ. ευρώ για έργα οδο-

ποιίας που θα χρηματοδοτηθούν
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως παρα-

τήρησε εύστοχα ο πρωθυπουργός και συμφωνή-
σαν και οι παριστάμενοι δήμαρχοι, πρώτη φορά
δίνονται τόσα κονδύλια από το κράτος στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση και πρώτη φορά υπάρχει τόσο
καλή συνεργασία των φορέων με το αρμόδιο
υπουργείο… 

Οι ψηφιακοί νομάδες 
της Telekom

Θυμάστε που ο πρωθυπουργός έλεγε και ξα-
νάλεγε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο αγαπημέ-
νος προορισμός των ψηφιακών νομάδων σε όλη
τη Γη; Ε, λοιπόν, μια τέτοια περίπτωση είναι και το

ΙΤ hub της Deutsche Telekom που
από την Αγία Πετρούπολη ήρθαν

270 υπάλληλοι στην πανέμορ-
φη και φιλική Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, θα έρθουν και άλ-
λοι 500 πληροφορικάριοι το

επόμενο διάστημα στο Hub
της Θεσσαλονίκης. Οι ψηφιακοί

νομάδες υπολογίζεται ότι σε λίγα
χρόνια θα ξεπεράσουν το 1 δισ. σε πληθυ-

σμό και η χώρα μας θα αποκομίσει μεγάλα κέρδη
από την προσέλκυση αυτών των οικονομικών
μεταναστών, αφού έχουν υψηλά εισοδήματα αλ-
λά θέλουν να διαμένουν σε ωραίες περιοχές με
ήλιο και θάλασσα… 

Οι καλύτερες 
μέρες του Κωστή
παρά τον ιό 

Πριν από λίγες μέρες, ο υπουρ-
γός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
έκλεισε πέντε χρόνια γάμου με την
Πόπη Καλατζίδου. Το ζευγάρι είχε
παντρευτεί στις 7 Ιουλίου 2017 σε
ένα έρημο ξωκλήσι στην Κέα. Δυ-
στυχώς, το ζευγάρι δεν μπόρεσε να
γιορτάσει την επέτειο όπως θα
ήθελε, καθώς ο κ. Χατζηδάκης είχε
βρεθεί θετικός στην Covid-19, αλλά
δεν έχασε τον ρομαντισμό του.
Όπως μου επιβεβαιώνουν άτομα
από τον περίγυρό του, ο «Κωστής
ζει μία από τις καλύτερες εποχές
του», αφού έχει παρουσιάσει μια
«αριστερή» μεταρρύθμιση όπως η
ψηφιακή κάρτα, και η εκτίμησή του
στις τάξεις του Μαξίμου έχει ανέ-
βει, καθώς η κυβέρνηση την έχει
βγει από τα αριστερά στον ΣΥΡΙΖΑ
για τα καλά…

Σαρωτικοί έλεγχοι στην παραλιακή 
Μου λένε ότι λόγω καλοκαιριού έχουν ξεκινήσει στοχευμένοι έλεγχοι
στην παραλιακή με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων,
καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία
ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομα-
λή και ασφαλή κίνηση των πολιτών. Από τις 4 Ιουλίου διενεργήθηκαν 363
τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και βεβαιώθηκαν 338 παρα-
βάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Μι-
λάμε για ένα ποσοστό παραβατικότητας άνω του 90%... Αφαιρέθηκαν χω-
ρίς σκέψη 82 άδειες ικανότητας οδήγησης, 50 άδειες κυκλοφορίας οχη-
μάτων και 6 ζεύγη πινακίδων. Όπως μαθαίνω από το αρμόδιο υπουργείο,
οι έλεγχοι στην παραλιακή θα είναι σαρωτικοί όλο τον Ιούλιο.

Ένθερμοι του νέου εκλογικού νόμου οι δήμαρχοι 



«Σταύρο Ξαρχάκο, σε ευγνωμονούμε για
όσα μας προσέφερες, για όσα μας προσφέ-
ρεις και για όσα θα μας προσφέρεις ακόμα.
Στον ζοφερό ορίζοντα της εποχής μας με τις
παγκόσμιες προκλήσεις του πολέμου, της
κλιματικής αλλαγής, των κοινωνικών ανι-
σοτήτων, έχουμε όλοι περισσότερο ανάγκη
από ποτέ να ακούσουμε “κάντε υπομονή κι ο
ουρανός θα γίνει πιο γαλανός”». Με τα λόγια
αυτά έκλεισε την ομιλία του ο πρώην πρω-
θυπουργός Κώστας Καραμανλής στη συ-
ναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Περιστέ-
ρι. Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι «τίποτα
σπουδαίο δεν γίνεται, αν υπακούει και συμ-
βιβάζεται με τις επιταγές του συρμού, του
καθωσπρεπισμού, της επιτήδευσης και της
εφήμερης εμπορικότητας…».

ΗΗ «παραίτηση» 
της Σιμητροπούλου

Μαθαίνω ότι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος
Τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αναστασία Σιμη-
τροπούλου, παραιτήθηκε από τη θέση της αν-
τιδημάρχου Αλίμου. Αυτό, βεβαίως, έγινε σε
συνεννόηση με τον δήμαρχο της περιοχής κ.
Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος της είπε ότι η νέα
της πολιτική ιδιότητα δεν συνάδει με τα καθή-
κοντά της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Νομίζω,
συμφώνησε και η κυρία Σιμητροπούλου και
αυτό, βεβαίως, είναι το σωστό. 

Μετά το «κάψιμο» των πρόωρων εκλογών
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουν και
παίρνουν τα σενάρια για τα επόμενα βήμα-
τα. Στη συζήτηση έχει
«ανάψει» για τα κα-
λά το σενάριο αλ-
λαγής του εκλο-
γικού νόμου, το
οποίο επισή-
μως διαψεύδε-
ται… Ανεπίση-
μα, υπάρχουν
πολλές πιέσεις να
επανέλθει ξανά πάνω
στο τραπέζι, με το επιχεί-
ρημα ότι οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν
θα έχουν ξεχαστεί μέχρι τις εκλογές του
2023. Το θέμα δεν έχει πεταχτεί στα σκου-
πίδια, ούτε όμως βρίσκεται πάνω στο τρα-
πέζι. Είναι κλεισμένο στο συρτάρι… 

Και οι «Γκρίζοι Λύκοι»
στο παιχνίδι

Η ακροδεξιά οργάνωση της Τουρκίας
«Γκρίζοι Λύκοι» μετά και τον χάρτη του
Μπαχτσελί αποφάσισε να εξα-
πολύσει νέες απειλές και
μάλιστα με tweets στα
ελληνικά. Σε ένα από
αυτά γράφουν: «Το νησί
της Κρήτης, το οποίο
καταλήφθηκε με τα τε-
τελεσμένα από την Ελλά-
δα πριν από τον Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και κρατήθηκε
αιχμάλωτο εντός των συνόρων του ελληνι-
κού κράτους παρά την παράδοση άλλων
βαλκανικών κρατών». Μιλάμε για τον ορι-
σμό της γελοιότητας! 

Το σύνδρομο…
Αντώναρου 

Ο
αιφνιδιασμός του προέδρου Αλέξη με
το φρένο των πρόωρων εκλογών είναι
τόσο μεγάλος που καταβλήθηκε από

το σύνδρομο του Βαγγέλη Αντώναρου και
αναπαράγει στο διαδίκτυο γελοίες πολιτικές
θεωρίες, ότι, δηλαδή, ο Μητσοτάκης δεν
έκανε εκλογές γιατί φοβήθηκε τα… γκάλοπ.
Μάλιστα, από την Κουμουνδούρου συνεχίζει
να διαρρέεται πως ο Μητσοτάκης μπορεί και
να κάνει εκλογές τον Σεπτέμβριο, ενώ ακόμα
και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν τις ήθελε τις
εκλογές. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να
ζητά εκλογές ξέροντας ότι θα χάσει… 

Στις πολλές ιδιωτικές συζη-
τήσεις που είχε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης την περασμένη

εβδομάδα στο Στρασβούργο,
διέδιδε δεξιά και αριστερά ότι δεν

υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει με
τη ΝΔ. Μάλιστα, τη μέρα που συνέπεσε με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ευρωκοι-
νοβούλιο, δεν αντάλλαξαν καμία κουβέντα στο
περιθώριο της συνεδρίασης. Με τον Γιώργο Κύρ-
τσο, πάντως, και συναντήθηκε και φωτογραφήθη-
κε για μια selfie… 
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Στο συρτάρι 
ο εκλογικός νόμος

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Καραμανλής για Ξαρχάκο

Λαϊκή απογευματινή 
στο Περιστέρι

Ο πρόεδρος Αλέξης προχωρά απτόητος τις
προεκλογικές του ομιλίες, αφού δεν πιστεύει
τον Μητσοτάκη. Σήμερα έχει κεντρική ομιλία
στο Περιστέρι και μετά θα ακολουθήσει συ-
ναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και «λαϊ-
κή βραδινή» με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και
τη συμμετοχή του Κώστα Καλδάρα. Μπορεί να
ρίξει και κάνα ζεϊμπέκικο μετά αλά Μήτσο
Κουτσούμπα. 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Έφαγαν όλα
τα αυγά 
οι πεζοναύτες 

«Βούλιαξε» η Αλεξανδρούπολη, καθώς περισσότεροι από 1.000 πεζοναύτες
έφτασαν με το γιγαντιαίο «USS Arlington» του αμερικανικού ναυτικού που κα-
τέπλευσε προ ολίγων ημερών. Μια πόλη που έχει μετατραπεί σε γεωστρατηγι-
κό κόμβο για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Τα εστιατόρια γέμισαν, τα ράφια στα εμπορι-
κά καταστήματα άδειασαν, ενώ το στούντιο τατουάζ της πόλης άνοιξε στις εν-
νέα το πρωί. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Γιώργου Αλάβαντα, ιδιο-
κτήτη εστιατορίου της περιοχής, ο οποίος είπε ότι ακόμα και οι κότες κατάλα-
βαν πως η πόλη γέμισε: «Ακόμα και οι κότες το κατάλαβαν. Χθες 1.500 άτομα
έτρωγαν πρωινό στην Αλεξανδρούπολη που τρώνε για πρωινό αυγά, λουκάνι-
κα και μπέικον. Χθες χρειάστηκαν 6.000-7.000 αυγά. Δηλαδή ζορίζουμε τις
κότες για την αυριανή ημέρα. Δεν έχουμε αυγά». Οι Αμερικανοί πεζοναύτες
έμειναν έκπληκτοι από την ποιότητα και τις τιμές του θρακιώτικου φαγητού και
μέσα σε τρεις ημέρες τελείωσαν τα rib eye, τις μπριζόλες, τα φιλέτα και τα
μπέργκερ. Ήρθε ο στόλος, παιδιά! 
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Οι Αμερικανοί 
στην Ελλάδα… 
Έναν σκασμό λεφτά έχει δώσει η Άγκυ-
ρα για να κάνει δημόσιες σχέσεις.
Προσλαμβάνει κι άλλους λομπίστες
στην Ουάσιγκτον, δικηγόρους, δημο-
σιοσχεσίτες, ανθρώπους με προσβά-
σεις στη Γερουσία. Θα το παλέψει όσο
μπορεί για να σπάσει το εμπάργκο των
F-16. Αποτέλεσμα μηδέν. Την περασμέ-
νη εβδομάδα ήταν στην Αθήνα ένας από
τους ηγέτες του ελληνοαμερικανικού
λόμπι, ο Έντι Ζεμενίδης. Στο τέλος του
μήνα, θα είναι στην Αθήνα ο επικεφα-
λής της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων της Γερουσίας
Μπομπ Μενέντεζ. Στην Ελλάδα βρέθη-
κε τις προηγούμενες μέρες και ο πρό-
εδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υπο-
θέσεων του Κογκρέσου Γκρέγκορι
Μικς με τέσσερις Αμερικανούς βου-
λευτές, στο πλαίσιο των επαφών που
έχει η Ελλάδα με Αμερικανούς βουλευ-
τές για την ενδυνάμωση των σχέσεων.
Από τις συζητήσεις που είχαν βγήκε μία
πληροφορία. Ο κ. Μικς είπε πως στο
Κογκρέσο δεν έχει έρθει κανένα αίτη-
μα για αναβάθμιση των τουρκικών F-16.
«Όταν έρθει, βλέπουμε», πρόσθεσε ο
Αμερικανός.

Μαθαίνω ότι υπάρχει σοβαρή
ψυχρότητα του αχτύπητου δι-
δύμου «Παππάς - Σπίρτζης»
όχι μόνο με τον Δημήτρη Τζα-
νακόπουλο αλλά και με τον δι-
ευθυντή του Αλέξη Τσίπρα, Μι-
χάλη Καλογήρου. Βλέπεις, το
δίδυμο νόμισε ότι θα έκανε
παιχνίδι και στα ψηφοδέλτια,
αλλά τζίφος, τα έχουν αναλά-
βει άλλοι. 

Απάντηση 
της Νικολάου για 
την ασφάλειά της

Η πρώην γενική γραμματέας Αν-
τεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νι-
κολάου απάντησε μέσω
Facebook σε όλα
όσα λέγονται και
γράφονται τε-
λευταία ανα-
φορικά με
τους άνδρες
της ΕΛΑΣ που
της έχουν διατεθεί
ως ασφάλεια και διευ-
κρίνισε ότι δεν είναι έξι, όπως λέγε-
ται, αλλά δύο άτομα. Η κυρία Νικο-
λάου αναφέρει ότι εξαιτίας της θη-
τείας της στοχοποιήθηκε από τρο-
μοκράτες και όπως αναφέρει: «Δέχ-
θηκα και συνεχίζω να δέχομαι απει-
λές σε βάρος της ζωής μου, του συ-
ζύγου μου και των παιδιών μου».
Τέλος, κάνει λόγο για συκοφάντες
και αθλιότητες, αναφερόμενη στα
όσα ακούστηκαν εναντίον της και
για το γεγονός ότι της παρασχέθηκε
ασφάλεια.

Ο Peanut μάγεψε τον πρέσβη
Στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την αντι-

προσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο

της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Γκρέγκορι Μικς, ο πρέσβης

Τζορτζ Τσούνης απέκτησε έναν φίλο, τον σκυλάκο του Μαξίμου. Έσκυ-

ψε, γονάτισε και δεν σταμάτησε να χαϊδεύει τον Peanut στο Μέγαρο Μα-

ξίμου. Πάντως ο πρωθυπουργικός σκύλος τον συμπάθησε τον πρέσβη,

σε αντίθεση με κάποιους υπουργούς με τους οποίους ο μικρός σκύλος

δεν διατηρεί καλές σχέσεις.

Πολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ
Οι άνθρωποι είναι «λεξιπλάστες». Μπορεί από πολιτική να μη σκαμπάζουν τίποτα,

αλλά στις ταμπέλες είναι καθηγητές… Το νέο τους εφεύρημα είναι η «νεοδεξιά του
Μητσοτάκη». Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται για σφοδρότερη σύγκρουση από τις αντίστοι-
χες για την ακρίβεια και την οικονομία. Το νομοσχέδιο για την Παιδεία θα αποτελέσει
αιχμή του δόρατος προφανώς και κατά την προεκλογική περίοδο. Το κλίμα εντός της
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη πολεμικό. Στην αρμόδια επιτροπή η
αντιπαράθεση ήταν έντονη, με τον Νίκο Φίλη να κάνει λόγο για «περιορισμένη δημο-
κρατία της νεοδεξιάς του κ. Μητσοτάκη». 
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Τ
α κόμματα ανακοινώνουν επιμόρφωση των νέ-
ων στελεχών τους, από ειδικούς επιμορφωτές,
με πτυχία, μεταπτυχιακά και υψηλές περγαμη-

νές που κοσμούν τα βιογραφικά τους. Καθηγητές της
Πολιτικής Επικοινωνίας, με πολλά θεωρητικά mas-
ters στη στρατολόγηση ψηφοφόρων αλλά ελάχιστες
πρακτικές γνώσεις για τη συλλογή ψήφων. 

Αποτέλεσμα, να τους γεμίζουν το κεφάλι με άχρη-
στες θεωρίες και ανέφικτους τρόπους συλλογής ψή-
φων. Κομματικά στελέχη και καθηγητές ανώτερων
σχολών που δεν έχουν καταφέρει οι περισσότεροι να
εκλεγούν ούτε διαχειριστές στην πολυκατοικία τους.
Μοιράζουν σημειώσεις «δανεικές» από οδηγούς
Πολιτικής Επικοινωνίας και κείμενα εργασίας από
γνωστούς επικοινωνιολόγους και πολιτικούς αναλυ-
τές, με γενικότητες και αοριστολογίες. Είναι σίγουρα
ανέτοιμοι να βγουν στην κοινωνία και να διεκδική-
σουν ψήφους για τον εαυτό τους και για το κόμμα
τους. «Ξυπόλυτους στ’ αγκάθια», σύμφωνα με τη
γνωστή λαϊκή ρήση, τους στέλνουν στην κοινωνία και
στα πάνελ των ΜΜΕ. Μετά αναρωτιέται κανείς γιατί
δεν αλλάζει το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας
ενώ στα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων υπάρχουν
αξιόλογες προσωπικότητες που θα μπορούσαν να
προσφέρουν πολλά. Η σωστή εκπαίδευση υποψή-
φιων βουλευτών και στελεχών στην Αυτοδιοίκηση
είναι περισσότερο αναγκαία στις σημερινές πολιτι-
κές συνθήκες, αρκεί να επιλεγεί και το κατάλληλα
έμπειρο, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Να έχουν γράψει πολλές επιτυχίες οι καθηγητές και
κυρίως σε outsider υποψηφίους. 

Τον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι» τον συνιστούν, αν δεν τον αντιγράφουν, όλοι όσοι
ασχολούνται με τις εκλογές. 
1. Το μάξιμουμ μπόνους των 50 εδρών το παίρνει όποιο

κόμμα εξασφαλίσει στην κάλπη ποσοστό 40%. Μέχρι
να πιάσει κάποιο κόμμα αυτό το ποσοστό, τα σενάρια
με τις προσομοιώσεις σύμφωνα με τις δημοσκοπή-
σεις δίνουν και παίρνουν. 

2. Πότε θα πάρει το μάθημα το πολιτικό μας σύστημα
και ένα μέρος των ψηφοφόρων ότι «μάγοι», «θαυμα-
τοποιοί», «μεσίτες» αφθονούσαν στον Μεσαίωνα και
όχι στις ημέρες μας. Για τους περισσότερους ψηφο-
φόρους ισχύει η ρήση «εν τη παλάμη και ούτω… ψη-
φίσωμεν»! Δεν περιμένουν από τους πολιτικούς
«θαύματα».

3. Στην πολιτική, η επιλεκτική λήθη είναι πιο συνηθι-
σμένη από την ιστορική μνήμη. Συμφέρει περισσότε-
ρο πολλούς πολιτικούς. 

4. Στην πολιτική, το χθες είναι χθες, το σήμερα είναι
σήμερα, όταν το ζητούμενο είναι το αύριο! Στο λεξι-
κό της Πολιτικής Επικοινωνίας είναι η περιφραστι-
κή ανάλυση της γνωστής σε όλους μας πολιτικής
«κωλοτούμπας».

5. Στην προεκλογική περίοδο θα πρέπει να επιδιώκεται
η άμεση και η τυχαία εγγύτητα με τον πολίτη. Ακόμη
και στις παραλίες και στις καφετέριες. Οι λαϊκές αγο-
ρές δεν ενδείκνυνται για τους έχοντες την εξουσία,
για ευνόητους λόγους! 

6. Στις εκλογές, τις περισσότερες φορές έχει μεγα-
λύτερη σημασία από το ποια κυβέρνηση θα βγει,
ποια θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αν έχει η

αντιπολίτευση προεκλογικά κατεδαφιστικές συμ-
περιφορές, θα βάλει σίγουρα τον τόπο σε περιπέ-
τειες μετεκλογικά. 

7. Όσο πλησιάζουμε προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές
θα πολλαπλασιάζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις πολ-
λών εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων. Άλλες φο-
ρές για λόγους διαφωνίας και άλλες φορές για μι-
κροπολιτικές σκοπιμότητες. 

8. Το πολιτικό σύστημα σφυρίζει αδιάφορα, «κλέφτι-
κα», σε προβλήματα που οι κοινωνίες δεν τα «βλέ-
πουν», με αποτέλεσμα να αναλαμβάνουν τα ΜΜΕ να
τα «φωτίσουν»!

9. Όταν η πραγματικότητα δεν βολεύει το πολιτικό
αφήγημα, οι εκλογές θα είναι χαμένες. Χρειάζεται
άμεση αντικατάσταση του συνόλου της ομάδας πολι-
τικού σχεδιασμού και επικοινωνίας

10. Για να ελέγχετε τις κινήσεις των πολιτικών σας αν-
τιπάλων, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να καθο-
ρίσετε την καθημερινή ατζέντα των ΜΜΕ που οι αντί-
παλοί σας παρακολουθούν! 

11. Στην πολιτική, όταν η κότα αρχίζει να κακαρίζει
όπως ο κόκορας, σφάξτε την όσο είναι καιρός!

Περισσότερα προεκλογικά tips θα βρείτε στον Οδη-
γό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1
tips» και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής
εφημερίδας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τι-
μή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedia-
group.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν την
Τουρκία ξανά στο «στρατόπεδο» της Δύσης
φαίνεται μέρα με τη μέρα να πέφτουν στο

κενό. Μετά και το τηλεφώνημα που είχε χθες με τον
Ρώσο πρόεδρο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ταγίπ Ερν-
τογάν ύστερα από είκοσι και πλέον χρόνια στο τιμό-
νι της Τουρκίας έχει χαράξει τον δικό του «μοναχικό
δρόμο». Δεν πείθεται είτε η Δύση χρησιμοποιεί το
καρότο είτε το μαστίγιο. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει
πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, τον οποίο κατα-
τάσσει σε επίπεδο πολιτικής επιρροής δίπλα στον
Μπάιντεν, στον Πούτιν και στον πρόεδρο της Κίνας.
Η κυρίαρχη άποψη στο αμερικανικό status quo εί-
ναι ότι δεν πρέπει να του τραβήξουν άλλο το χαλί και
έχουν την ελπίδα ότι ίσως πέσει μόνος του σαν ώρι-
μο φρούτο στις εκλογές του 2023. Προφανώς δεν
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την τύχη του, αλλά εν-
διαφέρονται για την επόμενη μέρα της Τουρκίας ως
περιφερειακής δύναμης. Το αν θα χάσει τις εκλογές
ο Ερντογάν δεν είναι κάτι σίγουρο, ούτε καν πιθανό.
Αλλά ακόμα και αν τις χάσει κανείς δεν μπορεί να

είναι σίγουρος ότι η Τουρκία θα επιστρέψει σε μια
σχετική ομαλότητα ή σε μια «δυτικόστροφη» κανο-
νικότητα. Ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά το επιχει-

ρηθέν πραξικόπημα του 2016, δεν φαίνεται διατε-
θειμένος να επιστρέψει στις ΗΠΑ, αφού πιστεύει
ακράδαντα ότι αυτοί οργάνωσαν εκείνη την περίοδο
την πτώση του. Στην πραγματικότητα πιστεύει ότι
πρέπει να αναγνωριστεί ως πέμπτη δύναμη μεταξύ
ΗΠΑ, Ευρώπης, Ρωσίας και Κίνας. Η ρήξη του με τις
ΗΠΑ δεν θα έχει καλό τέλος. Η άλλη πλευρά του Ατ-
λαντικού είχε και έχει μεγάλη υπομονή με ηγέτες
τύπου Ερντογάν. Όμως όσες φορές κουράστηκε και
εξαντλήθηκε η υπομονή της λειτούργησε άμεσα,
ακραία και αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του «ξαφνικού θανάτου». Αντίστοιχους
ηγέτες του Ισλάμ η «μαμά Αμερική» τους καθάρισε
σε χρόνο dt. Οι Αμερικανοί δεν έχουν συνηθίσει να
δίνουν τα «κλειδιά» σε άλλους και ναι μεν μπορεί να
έχουν μια περίεργη άποψη περί δημοκρατίας, αλλά
είναι και εμφανίζονται «θεσμικοί». Η τελευταία του
ενέργεια να παίξει τον ρόλο ρυθμιστή στην τροφο-
δοσία των σιτηρών στην ΕΕ μαζί με τον Πούτιν προ-
βληματίζει ιδιαίτερα την παγκόσμια κοινότητα και
θα είναι προάγγελος εξελίξεων. 

Ο Ερντογάν έχει διαλέξει πλευρά και δεν είναι με τη Δύση… 

του 
Κώστα 
Τσιτούνα 
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Η
«Οργή του Ποσειδώνα» ξεσπά
και απειλεί να «βυθίσει» τις
παράνομες και ανυπόστατες
διεκδικήσεις της Τουρκίας στο

Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Για τις επόμενες ημέρες, η Κρήτη με-

τατρέπεται στο πιο σύγχρονο «αεροπλα-
νοφόρο» της Μεσογείου, αφού θα φιλο-
ξενεί τα «αόρατα» F-35 και τα πανίσχυ-
ρα F-15 των Ηνωμένων Πολιτειών, που
μαζί με τα ελληνικά «γεράκια» θα σκε-
πάσουν το Αρχιπέλαγος με τα φτερά
τους. Την ώρα, μάλιστα, που οι «Γκρίζοι
Λύκοι» της Τουρκίας επιχειρούν να
«βάψουν» κόκκινη την Κρήτη, Αθήνα
και Ουάσιγκτον κάνουν επίδειξη στρα-
τιωτικής ισχύος φτάνοντας ακόμη και
πάνω από τα νησιά που διεκδικεί η Άγ-
κυρα, στις παρυφές των ελληνοτουρκι-
κών συνόρων.

Μήνυμα ισχύος
Η άσκηση «Poseidon’s Rage», που

απειλεί να μετατρέψει τα όνειρα του Τούρ-
κου προέδρου σε εφιάλτη, ξεκίνησε χθες
με τα ελληνικά και τα αμερικανικά μαχητι-
κά να συμμετέχουν σε πτήσεις εξοικείω-
σης με το ιδιαίτερο ανάγλυφο του Αιγαίου,
ενώ από σήμερα τμήματα του FIR Αθηνών
δεσμεύονται, ώστε να μετατραπούν σε
«αρένες» για τα υπερσύγχρονα μαχητικά.
Σενάρια της άσκησης, μάλιστα, πρόκειται
να λάβουν χώρα όχι μόνο στο μαλακό
υπογάστριο της Τουρκίας αλλά και στην
περιοχή την οποία η Άγκυρα αξιώνει με το
παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο».
Πρόκειται, όπως σημειώνουν ανώτατες

πηγές, για «πρόβα» σε περίπτωση που η
Τουρκία επιχειρήσει να κάνει πράξη τις
απειλές της στέλνοντας το νέο της γεω-
τρύπανο σε περιοχές της ελληνικής υφα-
λοκρηπίδας.

«Εκπαιδευόμαστε όπως θα πολεμή-
σουμε», τονίζουν οι ίδιες πηγές με νόημα,
αναφερόμενες στη διακλαδική «Posei-
don’s Rage».

Εναέρια μάχη, πτήσεις χαμηλού ύψους
πάνω από τη θάλασσα και προσβολές
ναυτικών στόχων, καθοδήγηση πυρών
από τμήματα JTAC, υποστήριξη ναυτικών
δυνάμεων και πραγματικά πυρά στο πεδίο
βολής «Καράβια» είναι μερικά μόνο από
τα απαιτητικά σενάρια της άσκησης, η
οποία βασίζεται πάνω σε πραγματικά επι-
χειρησιακά δεδομένα που προσομοι-

άζουν με το περιβάλλον πολλαπλών απει-
λών του Αιγαίου. Το Αεροπορικό Επιτε-
λείο θα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
να εξαγάγει πολύτιμα συμπεράσματα από
τη συνύπαρξη των νέων Rafale με τα μα-
χητικά 5ης γενιάς F-35, που σε λίγα χρό-
νια θα αποτελούν μέρος του ελληνικού
οπλοστασίου. 

Ο συνδυασμός είναι «φονικός», λένε
αρμόδιες πηγές, αφού η ικανότητα διείσ-
δυσης του F-35 χάρη στα «στελθ» χαρα-
κτηριστικά του, σε συνδυασμό με τους πα-
νίσχυρους πυραύλους Meteor των Rafale,
καθιστά το Αιγαίο «No Fly Zone».

Στη «μάχη» θα ριχτούν, φυσικά, όλοι οι
τύποι αεροσκαφών της Πολεμικής Αερο-
πορίας, συνθέτοντας μια «εικόνα» από το
μέλλον στο Αιγαίο.

F-16, Mirage 2000-5, Rafale και F-4, με
διάφορους συνδυασμούς, θα πετάξουν σε
κοινό σχηματισμό αλλά και «εναντίον»
των αμερικανικών F-35 και F-15, σε κάθε
γωνιά του FIR Αθηνών, επιβεβαιώνοντας
την άριστη στρατιωτική συνεργασία Ελλά-
δας - Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ για πρώ-

τη φορά πραγματοποιείται συνδυαστική
ανάπτυξη αεροσκαφών 4ης και 5ης γε-
νιάς και εκτέλεση πυρών από F-35 στην
Ελλάδα.

Ψήφος εμπιστοσύνης
Η μεταστάθμευση των 10 αεροσκαφών

F-35 στη Σούδα επιβεβαιώνει τη βούληση
Αθήνας και Ουάσιγκτον να συνεργαστούν
στενά στον αμυντικό τομέα και δίνει τη δυ-
νατότητα στην ελληνική πλευρά να εξοι-
κειωθεί με την παρουσία μαχητικών 5ης
γενιάς σε βάσεις της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας. 

Άλλωστε, η Σούδα είναι μία από τις
«υποψήφιες» τοποθεσίες που διεκδικούν
να φιλοξενήσουν τα ελληνικά F-35, μαζί
με τη Λάρισα και τον Άραξο. Δεν είναι τυ-
χαίο, λοιπόν, που η Τουρκία βάζει στο
«στόχαστρό» της και την Κρήτη, όμως το
μήνυμα αποτροπής που εκπέμπουν οι ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι σύμμα-
χοι της Αθήνας βάζει πρόωρο τέλος σε
κάθε φαιδρό σενάριο των γειτόνων. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Από την Κρήτη 
ο «Ποσειδώνας» 
απειλεί την  Άγκυρα 



Ε
νεργειακή επάρκεια και προσι-
τές τιμές συνιστούν τους δύο
άξονες που διαπερνούν το εθνι-
κό σχέδιο παρέμβασης της κυ-

βέρνησης, που προετοιμάζεται για το χει-
ρότερο σενάριο, το οποίο πλέον μοιάζει
εξαιρετικά πιθανό.

Ο λόγος είναι το ενδεχόμενο παρατετα-
μένης διακοπής λειτουργίας του Nord
Stream 1, γεγονός που θα επιφέρει σοβα-
ρές ανωμαλίες στην τροφοδοσία της ευ-
ρωπαϊκής αγοράς με φυσικό αέριο, όταν
ακόμη η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό
αέριο σε μια σειρά χώρες «καλά κρατεί».

Αντικατάσταση με LNG
«Περίπου το 40%-50% του φυσικού αερί-

ου που χρησιμοποιούμε ως χώρα προέρ-
χεται από τη Ρωσία, για αυτό έχουμε λάβει
μια σειρά μέτρων, στην περίπτωση που
έχουμε συνολική διακοπή στις ροές, ώστε
να μπορέσουμε να το αντικαταστήσουμε
με υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο
θα φτάσει με καράβια στις εγκαταστάσεις
αποθήκευσης που έχουμε στη Ρεβυθούσα
με δύο πλοία ταυτόχρονα», τόνισε αρχικά
ο Κώστας Σκρέκας μιλώντας σε τηλεοπτι-
κή του συνέντευξη στην εκπομπή «Συνδέ-
σεις» της ΕΡΤ, με αφορμή τη διακοπή του
αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 1.

Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας τόνι-
σε ότι «περισσότερο υγροποιημένο φυσι-

κό αέριο θα μπορούσε να έρθει με αντί-
στροφη ροή μέσω του αγωγού TAP από την
Ιταλία, με την οποία υπάρχουν ήδη διεργα-
σίες για αποθήκευση μεγάλης ποσότητας,
ενώ επίσης υπάρχει πρόβλεψη για χρήση
περισσότερου ντίζελ και για επιστροφή
στον λιγνίτη».

«Τα τρία τελευταία χρόνια η ελληνική
κυβέρνηση κατάφερε με 5.000 μεγαβάτ
νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να
γλιτώσουμε εισαγωγές πάνω από 1,7 δισ.
σε φυσικό αέριο», είπε ο Κώστας Σκρέκας,
σύμφωνα με τον οποίο η ηλεκτροπαραγω-

γή από λιγνίτη σήμερα είναι φθηνότερη,
αλλά όχι αν πέσουν οι τιμές του φυσικού
αερίου, καθώς επιβαρύνεται από τον φόρο
άνθρακα.
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Άναψαν 
τα αίματα μεταξύ 
Κεραμέως και
αντιπολίτευσης 
Στο «κόκκινο» η ένταση στην
Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ
της υπουργού Παιδείας Νίκης
Κεραμέως και των βουλευτών
Νίκου Φίλη (ΣΥΡΙΖΑ), Σοφίας Σα-
κοράφα (ΜέΡΑ25) και Μανώλη
Συντυχάκη (ΚΚΕ) για τα φαινόμε-
να ανομίας στα πανεπιστήμια.
Συγκεκριμένα, η υπουργός κατη-
γόρησε την αντιπολίτευση για
υπεράσπιση θλιβερών μειοψη-
φιών που καθηλώνουν τα ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα και καταπατούν
κάθε έννοια ελευθερίας σκέψης
και λόγου. Από την άλλη πλευρά,
οι βουλευτές της μειοψηφίας κα-
τήγγειλαν την κυβέρνηση για
απόπειρα ποινικοποίησης των
φοιτητικών συνδικαλιστικών κι-
νημάτων.
Η αφορμή δόθηκε με την ερώτη-
ση των τριών βουλευτών για την
αναφορά της υπουργού προς
στον εισαγγελέα Χανίων, με την
οποία ζητούσε την παρέμβασή
του προκειμένου να διερευνη-
θούν τυχόν αξιόποινες πράξεις
που διαδραματίστηκαν εντός του
Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τη
διάρκεια περιστατικού ομηρίας
τού κοσμήτορα από ομάδα «μπα-
χαλάκηδων» τον περασμένο
Οκτώβριο.
Απευθυνόμενη μάλιστα στον Νί-
κο Φίλη, η Νίκη Κεραμέως ανέ-
φερε: «Υποστηρίξατε ότι εμείς
επιτιθέμεθα κατά φοιτητών που
αγωνίζονται υπέρ της γνώσης.
Αλήθεια; Αυτές είναι μάχες υπέρ
της δημοκρατίας φιμώνοντας κα-
θυβρίζοντας και κρατώντας σε
ομηρία; Σας έχουν κρατήσει όμη-
ρο, κύριε Φίλη, κλειδωμένο σε
ένα γραφείο και με τη βία να σας
λένε τι να υπογράψετε; Αυτά κα-
ταγγέλλονται».
Από τη δική του μεριά ο κ. Φίλης
ανταπάντησε: «Μου είναι δύσκο-
λο να κατανοήσω τον εισαγγελικό
οίστρο και το αστυνομικό πάθος
της υπουργού. Η κυρία Κεραμέ-
ως, αν έχει την ικανότητα να αντι-
λαμβάνεται τα λάθη της, πρέπει
να αποσύρει τη μήνυση».

«Έχουμε λάβει σειρά μέτρων
στην περίπτωση που υπάρξει
συνολική διακοπή στις ροές»

Στις περιοχές όπου παρατηρείται ντόμινο απαγορεύσεων της
μουσικής μέχρι αργά το βράδυ εντάσσεται από εδώ και στο εξής
και το Γκάζι βάσει της σχετικής ανακοίνωσης του δημάρχου Αθη-
ναίων Κώστα Μπακογιάννη. Ο ίδιος δήλωσε «το Γκάζι δεν είναι
Μύκονος», προσθέτοντας ότι καμία άδεια δεν προβλέπει μουσική
μέχρι τις 6.30 και 7 το πρωί.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι προβλέπεται και
σφράγισμα καταστημάτων, όπου κριθεί απαραίτητο, καθώς οι
άδειες που παρέχονται στα καταστήματα διασκέδασης θέτουν
συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας. «Εξαντλούμε όλα τα νόμιμα
μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και σφραγίζουμε τα καταστή-

ματα. Έχει ήδη γίνει σε κάποιες περιπτώσεις και θα γίνεται όπου
είναι απαραίτητο. Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, κάθε
δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος. Δεν πρόκειται να διστάσουμε»,
επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων. 

Στη συνέχεια ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ζήτημα ασφάλειας
της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι από τότε που τέθηκε δημοσίως
το θέμα, έχει υπάρξει βελτίωση. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές
Ιουνίου ο Δήμος Αλίμου ήταν αυτός που προχώρησε σε απαγό-
ρευση της μουσικής κατά τις νυχτερινές ώρες. Το παράδειγμα
αυτό ακολούθησε στη συνέχεια και ο Δήμος Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης.

Παρέμβαση Μπακογιάννη για τη μουσική στο Γκάζι

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Κ Ρ Ε Κ Α Σ
για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας 

Plan B σε
δύο άξονες 



Στην αντεπίθεση ετοιμάζεται να περάσει η Ουκρανία,
που ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κινητοποιήσει ένα εκα-
τομμύριο στρατιώτες με στόχο την ανακατάληψη των νό-
τιων περιοχών της χώρας. Καθώς οι Ρώσοι σφυροκο-
πούν ανελέητα στα ανατολικά, όπου 24 άμαχοι σκοτώθη-
καν την Κυριακή από χτύπημα σε πενταώροφη πολυκα-
τοικία στο Ντονμπάς, το Κίεβο λέει ότι ετοιμάζεται να ρί-
ξει στη μάχη μια στρατιά ενός εκατομμυρίου ανδρών, που

θα επιχειρήσουν, με δυτικά όπλα, να εκδιώξουν τον
στρατό του Πούτιν από τον Νότο.

Σύμφωνα με το BBC, η αντεπίθεση στις περιοχές γύρω
από τη Χερσώνα είναι πολιτικά και οικονομικά απαραίτη-
τη, καθώς μια επικράτηση των Ουκρανών εκεί θα επιτρέ-
ψει να αρχίσουν πάλι οι εξαγωγές σιτηρών από τα λιμά-
νια της Μαύρης Θάλασσας. «Η αλήθεια, όμως, είναι ότι
μεγάλο μέρος της στρατιωτικής προσπάθειας και των

πόρων της Ουκρανίας καταναλώνεται ήδη στις σκληρές
μάχες στα ανατολικά», σημειώνει το BBC.

«Μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις αντεπίθεσης γύρω από
το Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και τη Χερσώνα είχαν πε-
ριορισμένη επιτυχία, αν και ούτε η Ρωσία έχει πετύχει
τους περισσότερους από τους στόχους της, πέρα από τη
σχετική επικράτηση στα ανατολικά της χώρας», καταλή-
γει η ανάλυση του βρετανικού δικτύου.

Σ
το επίκεντρο τεράστιου σκαν-
δάλου βρίσκεται η αμερικανι-
κή πολυεθνική εταιρεία Uber,
καθώς εμπιστευτικά έγγραφα

που διέρρευσαν αποκαλύπτουν ότι
έκανε σκληρό λόμπινγκ σε πολιτικούς
ηγέτες, ολιγάρχες και βαρόνους των
ΜΜΕ για να κυριαρχήσει με κάθε αθέ-
μιτο μέσο στην παγκόσμια αγορά των
ταξί.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμπλέ-
κονται είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν, ενώ οι λομπίστες της 
Uber προσέγγισαν τον Τζο Μπάιντεν,
όταν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, και
τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς,
την εποχή που ήταν δήμαρχος Αμ-
βούργου.

Το σκάνδαλο έχει πάρει μεγάλες δια-
στάσεις στη Γαλλία, με την αριστερή αν-
τιπολίτευση να μιλάει για «λεηλασία
της χώρας», καταγγέλλοντας ότι ο Μα-
κρόν ήταν «μπλεγμένος μέχρι τον λαι-
μό» όταν ήταν υπουργός Οικονομίας
(2014-16), έχοντας πληθώρα επαφών
με τους λομπίστες της Uber.

Mαρτυρίες και ντοκουμέντα
Βασιζόμενη σε μαρτυρίες διάφορων

προσώπων και σε ντοκουμέντα, συμ-
περιλαμβανομένων πολλών SMS που
είχαν ανταλλαχθεί εκείνη την περίοδο,
η γαλλική εφημερίδα «Le Monde»
συμπέρανε ότι είχε συναφθεί «μυστική
συμφωνία» ανάμεσα στην Uber και τον
Μακρόν. 

Η εφημερίδα κάνει λόγο για συναν-
τήσεις στο γραφείο τού τότε υπουργού
και για πολλές συζητήσεις (σε κατ’
ιδίαν ραντεβού, κατά τη διάρκεια τηλε-
φωνικών κλήσεων ή μέσω SMS) ανά-
μεσα στην Uber και τον Μακρόν ή συμ-
βούλους του, προκειμένου να τη βοη-

θήσουν να εδραιώσει τη θέση της στη
Γαλλία, ακόμα και με την υπόδειξη να
στέλνει η εταιρεία έτοιμες τροπολο-
γίες, «με το κλειδί στο χέρι», σε βου-
λευτές.

Το μέγαρο των Ηλυσίων απάντησε
χθες λέγοντας ότι ο Μακρόν «φυσικά
και είχε επαφές με την Uber και άλλες
εταιρείες, οι οποίες εμπλέκονταν σε
βαθιές αλλαγές σε τομείς των υπηρε-
σιών που συνέβησαν τα χρόνια που
αναφέρονται», τις οποίες «διευκόλυνε
αίροντας διοικητικά και ρυθμιστικά εμ-
πόδια».

Στα αρχεία που διέρρευσαν, και απο-
κάλυψε πρώτη η βρετανική εφημερίδα
«The Guardian», περιλαμβάνονται
83.000 emails και χιλιάδες άλλα έγ-
γραφα που αφορούν εσωτερικές συνο-
μιλίες. «Όλα υποδηλώνουν ότι τα στε-
λέχη της Uber δεν έτρεφαν αυταπάτες

για το γεγονός ότι παραβιάζονταν νόμοι
εκ μέρους της εταιρείας, με ένα στέλε-
χος να αστειεύεται ότι έγιναν “πειρα-
τές” και ένα άλλο να παραδέχεται: “Εί-
μαστε παράνομοι”», γράφει ο «Gu -
ardian».

Η Uber, που προσφέρει online ιδιω-
τικές υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων
σε πολλές πόλεις παγκοσμίως, ανακοί-
νωσε ότι «η συμπεριφορά της στο πα-
ρελθόν δεν ήταν ευθυγραμμισμένη με
τις σημερινές αξίες της».

ΠΠύρινος εφιάλτης
κατακαίει 
την Πορτογαλία 
Τους 2.800 φτάνουν οι πυροσβέστες
που έχουν κινητοποιηθεί τα τελευ-
ταία 24ωρα για να θέσουν υπό έλεγχο
σειρά δασικών πυρκαγιών στην Πορ-
τογαλία, η οποία δοκιμάζεται από
καύσωνα 44 βαθμών Κελσίου. 
Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα χθες, οι
δυνάμεις του πυροσβεστικού σώμα-
τος βρέθηκαν αντιμέτωπες με 250
εστίες φωτιάς στα κεντρικά και τα
βόρεια της χώρας, ενώ η εθνική με-
τεωρολογική υπηρεσία προβλέπει
ότι η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα
περισσότερο περί τα μέσα αυτής της
εβδομάδας.
Με ξηρασία στο 97% της επικράτειας,
το υπουργείο Εσωτερικών είπε ότι η
Πορτογαλία είναι αντιμέτωπη με τον
«χειρότερο συνδυασμό παραγόν-
των» μετά τις πυρκαγιές του 2017,
από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους
100 άνθρωποι. Οι πυρκαγιές που
πολλαπλασιάζονται ανά την υφήλιο
αποδίδονται στην υπερθέρμανση του
πλανήτη, με τους επιστήμονες να
εκτιμούν ότι η άνοδος των θερμο-
κρασιών, οι καύσωνες που επιμηκύ-
νονται και η μείωση των βροχοπτώ-
σεων είναι ένας συνδυασμός που ευ-
νοεί την αύξηση του αριθμού και της
έντασης των πυρκαγιών. 

«Τα στελέχη της Uber 
δεν έτρεφαν αυταπάτες για 
το γεγονός ότι παραβιάζονταν
νόμοι εκ μέρους της εταιρείας»,
γράφει ο «Guardian»

Σάλπισμα αντεπίθεσης από την Ουκρανία με... δυτικά όπλα

Το σκάνδαλο Uber «καίει» 
Μακρόν και βαρόνους των ΜΜΕ 
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Η
εβδομάδα που διανύουμε εί-
ναι αυτή κατά την οποία θα
δούμε την κορύφωση του 6ου
επιδημικού κύματος. Οι ειδι-

κοί βλέπουν μια σταδιακή αποκλιμάκωση
σε νησιά μας, ενώ ο υπουργός Υγείας μι-
λώντας στον Alpha ανέφερε πως «είμαστε
σε ένα κύμα που φαίνεται ότι βαίνει προς
την κορύφωση, υπό την έννοια ότι ενώ τις
προηγούμενες εβδομάδες η ανοδική τάση
ήταν στο 100% ή 120%, αυτήν τη στιγμή η
ανοδική τάση κυμαίνεται γύρω στο 10%,
πράγμα που σημαίνει ότι κορυφώνεται.

Αλλά το σημαντικό στοιχείο αυτού του κύ-
ματος, όπως το περιμέναμε, είναι ότι θα
παραμείνει σε επίπεδο νόσησης και σε
απλές νοσηλείες και ότι δεν θα δώσει βα-
ριές νοσηλείες».

O κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι ενώ υπήρξαν
ειδικοί που μιλούσαν και για 400 διασωλη-
νωμένους έως το τέλος Ιουλίου, οι διασωλη-
νωμένοι είναι σταθερά 100. Προφανώς θα
υπάρξει αύξηση όσο υπάρχουν νοσηλευό-
μενοι στις απλές κλίνες, ωστόσο αυτό το κύ-
μα δείχνει να μην προκαλεί πίεση στις ΜΕΘ.
Ωστόσο, έχουμε πίεση στις απλές κλίνες και
εξετάζεται από το υπουργείο Υγείας το εν-
δεχόμενο το νοσοκομείο «Αμαλία Φλέ-
μινγκ» να ενισχύσει το ΕΣΥ με επιπλέον
απλές κλίνες για Covid περιστατικά. Με τη
σκέψη ότι αυτό το κύμα θα κάνει τον κύκλο
του, τα βήματα είναι προσεκτικά, αφού είμα-
στε σε τουριστική περίοδο και έχουμε εκα-
τομμύρια επισκέπτες. 

Με ισχυρή σύσταση ο Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο ECDC
συστήνουν στους πολίτες 60-79 να κά-
νουν την 4η δόση, ειδικά όσοι έχουν προ-
βλήματα υγείας, προκειμένου να σωθούν
από βαριά νόσηση και νοσηλεία. Μάλιστα,
οι δύο αυτοί κορυφαίοι οργανισμοί υγείας
αναφέρουν πως η δεύτερη αναμνηστική
θα πρέπει να γίνει 4 μήνες μετά την πρώτη
αναμνηστική, ωστόσο έμφαση πρέπει να
δοθεί στους πολίτες που είναι ευάλωτοι
και έχει περάσει πάνω από εξάμηνο από
την πρώτη αναμνηστική. Σε κάθε περί-
πτωση ξεκαθαρίζουν ότι τα υπάρχοντα
εμβόλια έχουν εξαιρετική δράση στο να
αποφεύγει ένα άτομο αυτής της ηλικιακής
ομάδας τη βαριά νόσηση, νοσηλεία, ακό-
μη και τον θάνατο. 

Οι επιστήμονες και οι γιατροί, που βλέ-
πουν καθημερινά τις απλές κλίνες Covid
να γεμίζουν, προτρέπουν τους πολίτες να
φοράνε τη μάσκα ειδικά σε συνθήκες
συγχρωτισμού. Δυστυχώς η καθημερινό-
τητά μας αποδεικνύει πως η μάσκα είναι
είδος προς εξαφάνιση ακόμη και σε χώ-
ρους όπου είναι υποχρεωτική, όπως το
εσωτερικό των πλοίων. 

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανι-
κής στο ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης
μιλώντας στην «Political» ανέφερε πως
«βαδίζουμε στην κορύφωση αυτού του
κύματος, που την περιμένουμε στο τέλος
της εβδομάδας με περίπου 26-27.000
κρούσματα ως εβδομαδιαίο μέσο όρο.
Βλέπουμε ότι αυτή η κορύφωση έχει ήδη
φτάσει σε αρκετά νησιά μας που είχαν ξε-

κινήσει νωρίτερα από άλλες περιοχές, πχ,
στη Μύκονο, την Πάρο, τη Σαντορίνη σιγά
σιγά, οπότε βλέπουμε ότι δημιουργείται
αυτή η τοπική ανοσία μετά τη μεγάλη δια-
σπορά που υπήρχε από τα μέσα Ιουνίου
μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, οπότε σιγά σιγά
το βλέπουμε να αναστρέφεται αυτό». 
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο
ECDC συστήνουν στους πολίτες 
60-79 να κάνουν την 4η δόση,
ειδικά σε αυτούς που έχουν
προβλήματα υγείας
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Προς αποκλιμάκωση το 6o κύμα 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Μέχρι αύριο η νομική υπεράσπιση της Ρούλας Πι-
σπιρίγκου, αναμένεται να έχει παραδώσει το υπόμνημα
με τις έγγραφες εξηγήσεις της 33χρονης που έχει κλη-
θεί να καταθέσει ως ύποπτη για τους θανάτους και των
δύο μικρότερων κοριτσιών της, της Μαλένας και της
Ίριδας.   Η Ρούλα Πισπιρίγκου, που έχει προφυλακιστεί
με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας της πρωτότοκης
κόρης της, της Τζωρτζίνας εδώ και 13 ημέρες μαζί με
το δικηγόρο της συντάσσουν το υπόμνημα που θα περι-
λαμβάνει τις δικές της εκδοχές  για τους θανάτους των
δύο μικρότερων παιδιών της. Στις 30 Ιούνιου  το κλιμά-
κιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκε
στο κελί της και την ενημέρωσε για την ανωμοτί κατά-

θεση που πρέπει να δώσει στο πλαίσιο την προκαταρ-
κτικής έρευνας που έχουν διατάξει οι εισαγγελείς που
χειρίζονται την υπόθεση με τους θανάτους της Μαλέ-
νας και της Ίριδας.  

Αν και η αρχική προθεσμία που είχε λάβει η 33χρονη
για να ετοιμάσει την κατάθεσή της ήταν έως την περα-
σμένη Παρασκευή, ωστόσο ο δικηγόρος της, Όθωνας
Παπαδόπουλος, αιτήθηκε μια ολιγοήμερη παράταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες είχε σχεδόν ολοκληρωθεί
μέχρι χθες το πρωί και εξετάζονταν οι τελευταίες λε-
πτομέρειες. Στο φάκελο όμως που αναμένεται να πα-
ραλάβει το κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών
εκτός από τις σελίδες με τις έγγραφες εξηγήσεις της

Ρούλας Πισπιρίγκου θα περιέχεται και μια έκθεση από
τεχνικούς συμβούλους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στην έκθεσή τους
οι πραγματογνώμονες από το εξωτερικό θα υποστηρί-
ζουν ότι τα παθολογικά αίτια είναι εκείνα που στέρησαν
τη ζωή των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας
Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου. Θα συνταχθούν δηλαδή με
τις αρχικές νεκροψίες που είχαν γίνει σε Μαλένα και
Ίριδα. Κι αυτό γιατί  πρωταρχικός στόχος της Ρούλας
Πισπιρίγκου είναι η αποδόμηση του πορίσματος των
ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλόγρια
που δείχνει την 33χρονη ως ύποπτη, καθώς κάνει λόγο
για ασφυκτικό θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας.

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για Μαλένα και  Ίριδα...
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Σ
τη Χαλκιδική επρόκειτο να μετα-
βεί η οικογένεια του 28χρονου
Μάρτιν, ο οποίος συνεχίζει να
αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή,

σύμφωνα με τον πρόεδρο των Εθελοντών
Διασωστών (ΟΦΚΑΘ) Χρήστο Ράμο.

Η μητέρα και ο αδελφός του νεαρού από
τη Βόρεια Μακεδονία ταξιδεύουν από την
Αμερική, όπου διαμένουν μόνιμα, προ-
κειμένου να συμμετέχουν στη μεγάλη
επιχείρηση που έχει στηθεί για τον εντο-
πισμό του δικού τους ανθρώπου. Ο 28χρο-
νος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύ-
ματα, όταν μαζί με τους δύο φίλους του, οι
οποίοι διασώθηκαν, θέλησαν να κολυμ-
πήσουν παρά τις άσχημες καιρικές συν-
θήκες στην πασίγνωστη παραλία Μύτη στο
Ποσείδι της Χαλκιδικής.

Ο 28χρονος είναι ο μοναδικός από την
παρέα που συνεχίζει να αγνοείται για δύο
24ωρα, ενώ οι Αρχές ελπίζουν σε ένα
«θαύμα», καθώς το έργο των ομάδων εν-
τοπισμού και διάσωσης δυσκολεύουν οι
δυνατοί άνεμοι που πνέουν από τις πρωι-
νές ώρες της Δευτέρας έντασης 7 Μπο-
φόρ. «Έχει πολύ δυνατό αέρα, με αποτέ-
λεσμα να έχουν βγει τα σκάφη έξω από τη
θάλασσα. Ούτε το Λιμενικό μπορεί να επι-
χειρήσει», αναφέρει ο πρόεδρος των ΟΦ-
ΚΑΘ κ. Ράμος, ενώ στην προσπάθεια του
εντοπισμού του θα χρησιμοποιηθεί και
drone μόλις οι καιρικές συνθήκες το επι-
τρέψουν.

Στο μεταξύ, μια μισοφουσκωμένη μπά-
λα που είχε παρασυρθεί από τη… Λήμνο
αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας για τον
30χρονο Ιβάν, ο οποίος βρέθηκε να πα-
λεύει μεσοπέλαγα με τα κύματα για 19
ώρες. Συγκεκριμένα, η μπάλα είχε παρα-
συρθεί από την παραλία της Εβγάτης στη
Λήμνο στις 30 Ιουνίου. «Την άρπαξα και
αυτή με βοήθησε στο να μείνω στην επι-
φάνεια», είπε ο εμφανώς ταλαιπωρημέ-
νος Ιβάν, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσο-

κομείο Παπανικολάου εκτός κινδύνου. 
Μαζί με τους δύο φίλους του είχε επι-

σκεφτεί το μεσημέρι του Σαββάτου την
πασίγνωστη παραλία Μύτη στο Ποσείδι
της Χαλκιδικής, ώστε να γιορτάσουν τα
γενέθλιά του και να περάσουν όμορφες
στιγμές. Ωστόσο, η γιορτή μετατράπηκε σε
εφιάλτη. Οι τρεις φίλοι παρασύρθηκαν
από τα θαλάσσια ρεύματα. Ο 25χρονος
Βασίλ διασώθηκε λίγες ώρες αργότερα

από ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος
που τον περισυνέλεξε, αφότου τον είχε
εντοπίσει ένας σέρφερ. Έτσι, στάθηκε τυ-
χερός μέσα στην ατυχία του, καθώς δεν
πέρασε τη συγκλονιστική περιπέτεια των
φίλων του. Ο 30χρονος Ιβάν αναγκάστηκε
να δώσει μάχη με τα κύματα για περισσό-
τερες από 19 ώρες μέχρι να εντοπιστεί και
να διασωθεί, ενώ ο 28χρονος φίλος του
μέχρι και σήμερα αγνοείται.

Μια ανάσα στην αγορά δόθηκε χθες Δευτέρα με την
έναρξη των θερινών εκπτώσεων, που θα διαρκέσουν έως
τις 31 Αυγούστου, ενώ την επόμενη Κυριακή 17 Ιουλίου τα
καταστήματα μπορούν να είναι ανοικτά σε όλη τη χώρα από
τις 11 πμ έως τις 8 μμ.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελ-
λάδος σε ανακοίνωσή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως
«κατά τη διάρκεια τόσο των εκπτώσεων όσο και του ανοίγ-
ματος των καταστημάτων την Κυριακή 17 Ιουλίου οι λια-
νεμπορικές επιχειρήσεις θα εκθέσουν μεγάλη ποικιλία
προϊόντων τους σε εξαιρετικά ελκυστικές και συμφέρου-
σες τιμές».

Οι εκπρόσωποι του λιανεμπορίου εμφανίζονται αισιόδο-
ξοι, ευελπιστώντας ότι οι φετινές εκπτωτικές τιμές θα προ-

σελκύσουν τους καταναλωτές και θα λειτουργήσουν υπέρ
των εισοδημάτων και του τζίρου. Σε αυτό το σημείο αξίζει
να τονιστεί η διαφορά μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών,
καθώς είναι δύο έννοιες που συγχέονται από τους κατανα-
λωτές. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν, ενώ οι
προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφο-
ρούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης προέβη και σε
μια δήλωση για τις φετινές θερινές εκπτώσεις: «Οι φετινές
θερινές εκπτώσεις έρχονται σε μια περίοδο που λόγω
ακραίας ακρίβειας νοικοκυριά και επιχειρήσεις τις χρει-
άζονται περισσότερο από ποτέ για να ξεπεράσουν το πλη-
θωριστικό σοκ».

Ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις

Μια μισοφουσκωμένη μπάλα,
που είχε παρασυρθεί από 
τη Λήμνο, έσωσε τον 30χρονο
Ιβάν, ο οποίος πάλευε 
με τα κύματα 19 ώρες 

Αγωνία για τον αγνοούμενο
28χρονο στη Χαλκιδική 



Τ
ην κοινή παραδοχή της αυξητι-
κής τάσης των διαζυγίων τα τε-
λευταία χρόνια καταγράφει
έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας, η οποία αναδεικνύει τις τάσεις λύ-
σης των γάμων τις τελευταίες δεκαετίες.
Όπως εξηγεί ο δρ Δημογραφίας Γιώργος
Κοντογιάννης στα συμπεράσματα αυτής
της μελέτης, την έρευνα απασχόλησαν τα
ερωτήματα κατά πόσο έχει αυξηθεί η συ-
χνότητα λύσης των γάμων και ποιοι παρά-
γοντες έχουν αυξήσει την αστάθεια των
έγγαμων συμβιώσεων, με αποτέλεσμα και
τη μερική υποχώρηση του κυρίαρχου
μοντέλου οικογένειας στην Ελλάδα.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι προς τα τέλη της
δεκαετίας του 1970 αρχίζει μια ταχεία αύ-
ξηση του αριθμού των διαζυγίων στη χώ-
ρα μας, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σή-
μερα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
έρευνας: «Από τη θέσπισή του (το 1983)
και μετά το συναινετικό διαζύγιο κατέστη
ιδιαίτερα δημοφιλές, όπως προκύπτει
από την ιδιαίτερα υψηλή αναλογία των συ-
ναινετικών διαζυγίων (59%-82%) στο σύ-
νολο των διαζυγίων που εκδόθηκαν την
περίοδο 1984-2017. Περαιτέρω, η έντονη
αύξηση των δεικτών αλλά και η αύξηση
της μέσης διάρκειας γάμου κατά τη λύση
του κατά τα έτη 1979-1981 και 1984-1988
πρέπει σε κάποιο βαθμό να αποδοθούν
στους νόμους, οι οποίοι διευκόλυναν τη
λύση του γάμου και επέτρεψαν τη μαζική
λύση γάμων που ήταν ουσιαστικά για πολ-
λά έτη “νεκροί”». 

Ο ρόλος του καταναλωτισμού
Για να αντιληφθεί κάποιος τη διευκό-

λυνση που έφεραν οι νομοθετικές πρωτο-
βουλίες στη λύση των έγγαμων συμβιώσε-
ων, αρκεί να επισημάνει τα στοιχεία της
έρευνας που δείχνουν ότι τη δεκαετία του
1960 και του 1970 λύνονταν 550-900 στους
10.000 γάμους. Η συχνότητά των διαζυ-
γίων αυξάνεται προοδευτικά στη συνέ-
χεια, αγγίζοντας τις 2.200-2.500 τη δεκαε-
τία του 2000 και ξεπερνώντας τις 2.500 λύ-
σεις στους 10.000 γάμους κατά τη διάρκεια
της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. 

Αυτό σημαίνει ότι την τελευταία δεκαε-
τία περίπου 1 στους 4 γάμους οδηγήθηκε
στο διαζύγιο, ενώ η αντίστοιχη αναλογία
τη δεκαετία του 1970 ήταν 1 στους 10 γά-
μους. Ταυτόχρονα, ενώ η μέση διάρκεια
του γάμου στη λύση του ανέρχεται στα 11,2
έτη κατά μέσο όρο τη δεκαετία του 1990,
υπερβαίνει πλέον τα 13 έτη μετά το 2008.

Αν κάποιος ανατρέξει στα συμπεράσμα-
τα της έρευνας που εξηγούν σε κάποιο γε-
νικότερο πλαίσιο την ευκολότερη διάλυση
των γάμων, θα εντοπίσει σύμφωνα με τους
ερευνητές: «Τις τελευταίες δεκαετίες η
επιρροή της Εκκλησίας στις αποφάσεις

των ατόμων αμβλύνεται, ο ατομικισμός και
ο καταναλωτισμός διαχέονται ταχύτατα
και οι γυναίκες μπορούν πλέον, χάρη στην
οικονομική τους αυτονομία, να επωμι-
στούν τις συνέπειες του διαζυγίου. Η συ-
νέχιση του συζυγικού δεσμού εξαρτάται
πλέον όλο και περισσότερο από την ικανο-
ποίηση των αναγκών, των φιλοδοξιών και
των επιθυμιών των ατόμων και η Εκκλησία,
το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνι-
κό περιβάλλον και ο νομοθέτης αδυνατούν
να αποτρέψουν τη διάλυσή του». 

Πιο πολλές μονογονεϊκές οικογένειες
Στην Ελλάδα, επομένως, τις τελευταίες

δεκαετίες καταγράφονται σημαντικές αλ-
λαγές και τάσεις σύγκλισης με τις χώρες
της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης στο θέ-
μα αυτό: «Αυξάνεται η αναλογία των ατό-
μων που δεν παντρεύονται (καθώς και το
ποσοστό αυτών που δεν κάνουν παιδιά),
όπως επίσης αυξάνονται τόσο οι εκτός γά-
μου γεννήσεις και τα ζευγάρια που επιλέ-
γουν το σύμφωνο συμβίωσης, όσο και το
ποσοστό των ζευγαριών που λύνουν τον
γάμο τους. 

H πρώιμη λύση της έγγαμης συμβίωσης
συνοδεύεται και από τη μη απόκτηση παι-
διών από τμήμα αυτών που δεν ξαναπαν-
τρεύονται, ενώ για άλλους η τέλεση ενός

δεύτερου γάμου έχει ως αποτέλεσμα την
απόκτηση και άλλων απογόνων, εντός του
πλαισίου της νέας τους σχέσης, με αποτέ-
λεσμα όλο και περισσότερα παιδιά να με-
γαλώνουν σε οικογένειες με έναν θετό και
έναν βιολογικό γονέα. 

Ταυτόχρονα, η αύξηση της έντασης
του διαζυγίου και η αύξηση των γεννή-
σεων εκτός γάμου έχουν ως αποτέλε-
σμα και την αύξηση των μονογονεϊκών
οικογενειών». 

Επομένως, όπως αναφέρεται συμπερα-
σματικά στην έρευνα: «Οι οικογενειακές
δομές στη χώρα μας διαφοροποιούνται
όλο και περισσότερο από αυτές του πα-
ρελθόντος. Η μικρή σε μέγεθος πυρηνική
οικογένεια που προκύπτει από γάμο συ-
νεχίζει να επικρατεί μεν, αλλά και νέα οι-
κογενειακά πρότυπα αναδύονται, απαι-
τώντας νέες προσεγγίσεις σχετικά με τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση των προτε-
ραιοτήτων στη διαμόρφωση της όποιας
δημογραφικής πολιτικής».
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Μεγάλη αύξηση στα διαζύγια
παρατηρήθηκε στα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης,
σύμφωνα με έρευνα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαλύθηκε 1 στους 4 γάμους
την τελευταία δεκαετία…
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Ενισχύεται η παράταξη
Μανδαλιανού
Ξεκίνησε η ενίσχυση της ομάδας του Κλεάνθη
Μανδαλιανού ενόψει των αυτοδιοικητικών
εκλογών του 2023. Και η αρχή έγινε, με τον
δήμαρχο Κορδελιού - Ευόσμου να ανακοινώ-
νει τη συστράτευση με τη δικηγόρο Βασιλική
Παντελίδου - Κουρκουβάτη. Και όσο ο κ. Μαν-
δαλιανός δυναμώνει, οι αντίπαλοί του φαίνε-
ται πως... διασπώνται σε πολλά κομμάτια και
πολλές υποψηφιότητες, μια κατάσταση που
σίγουρα τον ευνοεί.

Παραιτήθηκε ο Δ. Αραμπατζής
από δημοτικός σύμβουλος

Την παραίτησή του υπέβαλε ο δημοτικός σύμ-
βουλος του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου Δημή-
τρης Αραμπατζής μετά το θλιβερό συμβάν της επί-
θεσης συγγενικού του προσώπου σε βάρος εργα-
ζομένου της υπηρεσίας καθαριότητας. Όπως ανα-
φέρει σε επιστολή, υπέβαλε την παραίτησή του
από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου για λό-
γους ευθιξίας και αξιοπρέπειας, ενώ καταδίκασε
απερίφραστα την επίθεση και εξέφρασε τησυμπα-
ράστασή του στον εργαζόμενο. 

Προφυλακίστηκε ο μητροκτόνος της Νεάπολης,
θα γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Στις φυλακές οδηγήθηκε με
σύμφωνη γνώμη ανακριτή
και εισαγγελέα μετά την απο-

λογία του ο 50χρονος που συνελή-
φθη κατηγορούμενος ότι δολοφό-
νησε τη μητέρα του στη Νεάπολη
την περασμένη εβδομάδα. Η κατά-
σταση του μητροκτόνου αναμένε-
ται να διερευνηθεί περαιτέρω, κα-
θώς διατάχθηκε ψυχιατρική πραγ-
ματογνωμοσύνη. Στην απολογία
του πάντως παραδέχτηκε ότι χτύ-
πησε την 79χρονη μητέρα του και,
όπως χαρακτηριστικά είπε, απε-
λευθερώθηκε από αυτό. Ωστόσο,
δεν φάνηκε να έχει συναίσθηση
της κατάστασης στην οποία βρί-
σκεται, καθώς ρώτησε αν είναι ο
ίδιος δολοφόνος. Η άτυχη 79χρονη

βρέθηκε από τον άλλο της γιο νε-
κρή και σε κατάσταση σήψης την
περασμένη Τετάρτη και μετά τον
εντοπισμό του ο 50χρονος οδηγή-

θηκε αμέσως στο ψυχιατρείο. Εκ-
δόθηκε ένταλμα σύλληψης και
αφού βγήκε από το ίδρυμα οδηγή-
θηκε στις δικαστικές αρχές.

Στο Κιλκίς η Μενδώνη
Την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα
Μενδώνη υποδέχτηκε χθες ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης. Την κυρία
Μενδώνη, η οποία επισκέφτηκε τον
Νομό Κιλκίς ως επικεφαλής κυ-
βερνητικού κλιμακίου, συνόδευαν
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και βουλευτής Κιλκίς
Γιώργος Γεωργαντάς, ο βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καράογλου, ο
πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νομού Κιλκίς Μηνάς Παπα-
δόπουλος και το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής
της ΝΔ Ανδρέας Τρεντζίδης. Μάλιστα, όπως μά-
θαμε, ο αντιπεριφερειάρχης έδωσε αναμνηστικά
δώρα στην υπουργό, στα οποία αποτυπώνεται ο
αρχαιολογικός θησαυρός της Περιφερειακής
Ενότητας Κιλκίς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι ευχές Πιερρακάκη
στον Λιακόπουλο
«Σιδεροκέφαλος». Αυτή την
ευχή έδωσε ο υπουργός Επι-
κρατείας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκος Πιερρακά-
κης στον νέο γενικό γραμματέα
του Δήμου Θεσσαλονίκης Νίκο
Λιακόπουλο. Μάλιστα, ο κ.
Πιερρακάκης τόνισε πως και ο
υφυπουργός Θεόδωρος Λιβά-
νιος, ο οποίος ήταν δίπλα του
στην επίσκεψη στο δημαρχιακό
μέγαρο για τη συνάντηση με τον
Κωνσταντίνο Ζέρβα, έχει διατε-
λέσει σε θέση γενικού γραμμα-
τέα και ξέρει τις δυσκολίες! 

H Νέστορα για 
την Α’ Θεσσαλονίκης
Δυνατά παίζει το όνομα της δι-
κηγόρου Αφροδίτης Νέστορα
από τότε που ακούστηκε ότι
«κλείδωσε» η υποψηφιότητά
της στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ
για την Α’ Θεσσαλονίκης. Μά-
λιστα, η κοινωνική δράση της
είναι μεγάλη, ενώ χθες την εί-
δαμε να συντονίζει και την
πρώτη κεντρική εκδήλωση
της ΝΔ Θεσσαλονίκης στους
Αμπελόκηπους με ομιλητή τον
Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στην κεντρική
σκηνή 
ο Σωκράτης;
Κοινό μυστικό αποτελεί το ενδια-
φέρον του Σωκράτη Δημητριάδη
να είναι υποψήφιος στις βουλευτι-
κές εκλογές με τη ΝΔ στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης. Μαθαίνουμε ότι ο αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
του κεντρικού δήμου έχει ήδη κά-
νει επαφές στην Αθήνα με το ορ-
γανωτικό του κόμματος, ενώ έχει
αποκαλύψει τις προθέσεις του και
σε φίλους βουλευτές της πόλης.

Επίθεση υγειονομικών 
στην Γκάγκα
Ξινή τής βγήκε η επίσκεψη της αναπληρώτριας
υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα στο νοσοκομείο
«Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη προκειμέ-
νου να παρακολουθήσει άσκηση ετοιμότητας με
σενάριο που προβλέπει αρπαγή βρέφους από τη
μαιευτική κλινική. Απέξω την περίμεναν υγει-
ονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή, οι οποίοι
της επιτέθηκαν φραστικά με συνθήματα «Γκάγ-
κα, ντροπή σου, πεινάν’ συνάδελφοί σου», «πα-
ραιτήσου» και «πάρτε πίσω τις αναστολές».

Μάρδας: «Καμία διαβούλευση με ΚΙΝΑΛ»
Μέσω δελτίο Τύπου ο πρώην

υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης

Μάρδας διέψευσε όσα γράφτηκαν σε

portal της Θεσσαλονίκης, ότι φέρεται

να υπήρξαν διαβουλεύσεις με τον

ίδιο για κάθοδό του στην Α’ Θεσσαλο-

νίκης με το ΚΙΝΑΛ. Όπως επισημαί-

νει, «τέτοιες διαβουλεύσεις δεν

υπήρχαν και η πληροφορία αυτή, αδι-

ευκρίνιστης πηγής, είναι λάθος ή

ψευδής!». Επίσης, για ακόμη μια φο-

ρά, όπως ήδη έχουμε γράψει, πρόθε-

σή του είναι η κάθοδός του στις επερ-

χόμενες εκλογές στην Α’ Θεσσαλονί-

κης με τον ΣΥΡΙΖΑ. 



Μουζάκι

Κυβερνητικό κλιμάκιο 
στο δημαρχείο για έργα

Τα έργα που
εκτελούνται ήδη,
καθώς και εκείνα
που χρειάζεται ο
Δήμος Μουζα-
κίου, συζήτησε ο
δήμαρχος Θεο-
φάνης Στάθης με
κυβερνητικό κλι-
μάκιο που περιό-
δευσε στον Νομό
Καρδίτσας. Επι-
κεφαλής του κλιμακίου ήταν ο βουλευτής Μαγνησίας Αθανά-
σιος Λιούπης, ο οποίος συνοδευόταν από τον βουλευτή Καρδί-
τσας Γιώργο Κωτσό, ενώ το «παρών» έδωσε και ο υπουργός
Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. Ο δήμαρχος παρέδωσε αναλυ-
τικό «πακέτο» για τα έργα που πρέπει να ενταχθούν στο «Α.
Τρίτσης». Επισήμανε, δε, ότι το πλαφόν που έθεσε η κυβέρνη-
ση είναι 10 εκατ. ευρώ, ενώ οι προτάσεις του δήμου φτάνουν
στα 11 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι ο Δήμος Μουζα-
κίου έχει καταθέσει προτάσεις έργων 22 εκατ. ευρώ για χρη-
ματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Παγκρήτια Ένωση Αμερικής 
στο ιστορικό χωριό του Θερίσου

Το προεδρείο της Παγκρήτιας Ένωσης Αμερικής και 200
μέλη της βρίσκονται στην Κρήτη για το ετήσιο συνέδριο της
ένωσης. Με την ευκαιρία, επισκέφτηκαν το δημαρχείο στο
ιστορικό χωριό του Θερίσου και ο πρόεδρος της ένωσης απέ-
νειμε τιμητική πλακέτα στον δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Ση-
μανδηράκη.

Ο δήμαρχος καλωσορίζοντας τους ομογενείς τόνισε: «Η
Κρήτη δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερους πρεσβευτές από
εσάς, που δίνετε δυναμικά το “παρών” σε κάθε ζήτημα που
προκύπτει για την πατρίδα».

Την έναρξη του εμβληματικού έργου ύδρευσης, προϋπολογισμού περίπου 17
εκατ. ευρώ, το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα, για χρηματοδότηση, στο αναπτυξιακό
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Δομοκού και στη
συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Χαράλαμπο Λιόλιο, παρουσία του
περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού. Παρόντες ήταν και ο υπουργός
Οικονομικών και βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Φθιώτιδας
Γιάννης Οικονόμου και ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας Θέμης
Χειμάρας.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας δήλωσε: «Η ολοκλήρωση
του φράγματος στο Νεοχώρι θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα υδρευτικά
προβλήματα στους Δήμους Κύμης-Αλιβερίου, Ερέτριας και μέρους του Δήμου
Καρύστου, ενώ ταυτόχρονα, μέσω της τεχνητής λίμνης που θα δημιουργηθεί, θα
αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών στην Εύβοια».

Θεσσαλία

Δημοπρατείται
η ενεργειακή αναβάθμιση
του δικαστικού 
μεγάρου Καρδίτσας

Τη δημοπράτηση του έργου της ενεργειακής
αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου Καρδί-
τσας ανακοίνωσαν ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας και ο περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας Κώστας Αγοραστός. Το έργο, συνολικού
προϋπολογισμού ένταξης 1.152.000 ευρώ,
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2014-2020, ενώ κύριος του έργου είναι το Τα-
μείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων
και φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώνουμε πως η Διαχειριστική Αρχή της περι-
φέρειας ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης του
έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικαστι-
κού Μεγάρου Καρδίτσας”, το οποίο πλέον
παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης», δήλωσε ο
υπουργός Δικαιοσύνης.

«Το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας αναβαθμί-
ζεται από ενεργειακή κατηγορία Ε σε ενεργει-
ακή κατηγορία Α+. Μειώνουμε τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, αποδίδουμε ένα κτί-
ριο με φιλικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα,
εξοικονομούμε χρηματικούς πόρους», αντέ-
τεινε ο περιφερειάρχης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο

«Πόλεμος» μεταξύ
περιφερειάρχη και
σωματείου ΕΚΑΒ

Για «ακατάσχετη κινδυνολογία» καταγγέλλει το
σωματείο του ΕΚΑΒ ο περιφερειάρχης Νοτίου Αι-
γαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ότι θέλουν «να
χτίσουν στους πολίτες ένα αίσθημα απόλυτου κιν-
δύνου», έστω και αν παραδέχεται ότι «προφανώς
υπάρχουν προβλήματα, πάντα υπήρχαν».

«Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύ-
ρης!», απαντά το σωματείο εργαζομένων στο νο-
σοκομείο της Ρόδου. Επισημαίνει, δε, πως «σε μια
στιγμή που οι εργαζόμενοι στενάζουμε στην κυ-
ριολεξία να βγάλουμε τη βάρδια με τις τεράστιες
ελλείψεις σε προσωπικό μέσα στην πανδημία, με
τα χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες, ο περι-
φερειάρχης μας αντί να βγει απολογούμενος γιατί
στη θητεία του δεν έβγαλε άχνα για την κατάντια
στο δημόσιο σύστημα υγείας του νησιού μας, τολ-
μά και επιτίθεται σε εργαζόμενους που με την αυ-
τοθυσία μας κρατάμε όρθιο το σύστημα υγείας στο
νησί». Προσθέτει, δε, πως τον περιφερειάρχη «το
μόνο που τον νοιάζει είναι μη λερωθεί η εικόνα
της τουριστικής βιομηχανίας και θιχτούν τα κέρδη
των μεγαλοξενοδόχων, των μεγαλοεπιχειρημα-
τιών του νησιού». 
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Δομοκός

Το φράγμα στο Νεοχώρι ανακοίνωσε ο Πέτσας



Μ
ετά την επιτυχημένη πιλοτική
εφαρμογή στη Διεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών Δυτικού Το-

μέα Αθηνών, το αυτοματοποιημένο σύστημα
προτεραιότητας με ψηφιακό εισιτήριο επε-
κτείνεται και στη Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Πειραιώς και Νήσων. Η εφαρ-
μογή του συγκεκριμένου συστήματος δίνει
τη δυνατότητα απομακρυσμένης έκδοσης
ψηφιακού εισιτηρίου, βοηθά στον έλεγχο της
ροής των πολιτών, συνεισφέρει στη βελτι-
στοποίηση του χρόνου αναμονής σε ουρές
και ταυτόχρονα ενισχύει την αποδοτικότητα
των υπαλλήλων της διεύθυνσης απέναντι σε
πολίτες και επιχειρήσεις.

Πρόκειται για μια καινοτομία η οποία
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε
υπηρεσία περιφέρειας, με πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη και έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον
Μάιο του 2021 και έχει τύχει διευρυμένης
χρήσης από τους ενδιαφερόμενους. Η συγ-

κεκριμένη δράση, η οποία σύμφωνα με τον
αρχικό σχεδιασμό θα εφαρμοστεί σταδιακά
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, έρχε-
ται να προστεθεί σε όλες εκείνες που υλο-
ποιούνται από την Περιφέρεια Αττικής και
έχουν ως στόχο τους την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πολιτών και τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας (ψηφιακή εφαρμογή κατάθε-
σης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την
αντικατάσταση διπλώματος οδήγησης,
προσωρινά διπλώματα οδήγησης, κ.ά.). Ο
περιφερειάρχης Αττικής εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του για την πρόοδο της δράσης,
επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μέσω
του αυτοματοποιημένου συστήματος προ-
τεραιότητας, η εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων γίνεται ταχύτερα και με
ασφάλεια. Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά
μπροστά, εφαρμόζοντας πρώτη τις καινο-
τομίες που προσφέρει η τεχνολογία και που
ελπίζουμε να αποτελέσουν οδηγό και για
την υπόλοιπη Ελλάδα».

Νέο app 
για τον πολιτισμό
στην Αθήνα

Στη διάθεση των Αθηναίων και των
επισκεπτών της πόλης βρίσκεται η
δωρεάν εφαρμογή (app) του Δήμου
Αθηναίων Culture is Athens, για κι-
νητά και τάμπλετ, καθώς και το αντί-
στοιχο portal με όλες τις πληροφο-
ρίες σχετικά με τις δράσεις και εκδη-
λώσεις πολιτισμού που διοργανώ-
νουν ο δήμος και οι φορείς του. Το νέο
αυτό ψηφιακό εργαλείο δίνει τη δυ-
νατότητα σε όλους να έχουν εύκολη
και άμεση πρόσβαση, από την οθόνη
του κινητού ή του υπολογιστή τους,
στο πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα
του δήμου. Όπως επισήμανε ο δή-
μαρχος Κώστας Μπακογιάννης: «Κά-
τω από την “ομπρέλα” του Culture is
Athens, δημιουργούμε για πρώτη φο-
ρά μια ολοκληρωμένη εφαρμογή και
ένα portal, που φέρνει τους Αθηναί-
ους και τους επισκέπτες πιο κοντά
στην πλούσια και υψηλής ποιότητας
πολιτιστική δράση του δήμου».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
αντιπολίτευση αλλά και πολί-
τες κατηγορούν τη δημοτική
αρχή ότι προχωρά ή σταματά
έργα ανάλογα με προσωπικά
συμφέροντα στελεχών της; Η
πιο πρόσφατη «επίθεση» έγινε
γιατί φέρεται να σταμάτησε
έργο κατόπιν επιθυμίας στελέ-
χους της παράταξης, ενώ την
ίδια ώρα «προχώρησε με γορ-
γούς ρυθμούς» έργο που εξυ-
πηρετούσε (και) συμφέροντα
του δημάρχου… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΑΑρνούνται το LNG
Το ζήτημα διακίνησης του LNG μέ-
σα από την πόλη της Ελευσίνας
ήταν το βασικό θέμα συζήτησης
στη συνάντηση που είχε ο δήμαρ-
χος Αργύρης Οικονόμου με τον
υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλα-
κιωτάκη. Από πλευράς δημάρχου
έγινε σαφές, για ακόμη μία φορά,
πως ο δήμος δεν αποδέχεται το
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕ-
ΣΦΑ και Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας (ΟΛΕ), ενώ υπήρξε δέ-
σμευση του υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας ότι θα έρθει σε επικοι-
νωνία με τη ΔΕΣΦΑ, προκειμένου
να ανακοπεί οποιοδήποτε ενδεχό-
μενο διακίνησης LNG μέσα από
την πόλη. Όπως ανέφερε ο κ. Οικο-
νόμου: «Η Ελευσίνα δεν μπορεί να
σηκώσει άλλη επιβλαβή διαδικα-
σία στην πλάτη της. Είναι γνωστή,
με κάθε τρόπο και μέσο, η θέση
μας απέναντι στη διακίνηση LNG.
Δεν αποδεχόμαστε το μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ ΔΕΣΦΑ και
ΟΛΕ». 

Έρχονται 
15 πυροσβεστικά
οχήματα 
στον Υμηττό  

Μια πολύ μεγάλη ενίσχυση στις
δυνάμεις που δραστηριοποιούνται
για την προστασία του Υμηττού πέ-
τυχαν η διοίκηση του ΣΠΑΥ και ο
πρόεδρός του και δήμαρχος Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κων-
σταντάτος. Συγκεκριμένα ο ΣΠΑΥ
υπέγραψε με τον Όμιλο Σαρακάκη
την αγορά 15 πυροσβεστικών οχη-
μάτων και υδροφόρων αξίας 1,5
εκατ. ευρώ για τους δήμους του
ΣΠΑΥ και τις εθελοντικές τους ομά-
δες. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη
προμήθεια που δεν έχει προηγού-
μενο στον Υμηττό και τους δήμους-
μέλη του. Όπως επισήμανε ο κ.
Κωνσταντάτος, πρόκειται για «μια
υπόσχεσή μας ως διοίκηση που γί-
νεται πράξη μέσα από τη χρηματο-
δότηση του “Αντώνης Τρίτσης” και
ενισχύει τη θωράκιση και προστα-
σία του βουνού».

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  

Προχωρά το έργο στο Ηλιακό Χωριό 
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο

του δικτύου ακαθάρτων στο Ηλιακό Χω-
ριό Πεύκης σε εφαρμογή της προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Λυκόβρυσης-Πεύκης, του ΟΑΕΔ και της
ΕΥΔΑΠ. Το έργο αφορά την επέκταση και
ανακατασκευή του υπάρχοντος δικτύου
ακαθάρτων του Ηλιακού Χωριού από την
ΕΥΔΑΠ, ώστε να καταστεί ασφαλής και λειτουργική και να επιτευχθεί η παραλαβή και συν-
τήρηση του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού από την Εταιρεία. Όπως επισημαίνει ο δή-
μαρχος Τάσος Μαυρίδης: «Ένα μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους του Ηλιακού Χωριού
οδεύει προς την οριστική λύση του και μάλιστα χωρίς δική τους επιβάρυνση ή επιβάρυνση
του δήμου μας». Το συνολικό έργο, ύψους 585.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του
ΟΑΕΔ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής η κυριότητα και διαχείριση του δικτύου
θα περιέλθει στην ΕΥΔΑΠ.
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Στον Πειραιά 
το αυτοματοποιημένο
σύστημα προτεραιότητας 
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πορεί να έχουν περάσει
μόλις 71 μέρες από τότε
που τέθηκε σε εφαρμογή
η δεύτερη αύξηση του

κατώτατου μισθού, ωστόσο η κυβέρ-
νηση ήδη στρώνει το έδαφος ώστε στο
επόμενο πεντάμηνο να εκκινήσει
ομαλά η διαδικασία για τον προσδιο-
ρισμό μιας νέας αύξησης.

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης σε τηλεοπτική του συνέν-
τευξη αναφέρθηκε στην έναρξη των
διαδικασιών για τη νέα αύξηση στον
κατώτατο μισθό. «Είναι επίσης σημαν-
τικό και, όπως γίνεται κάθε χρόνο, θα
ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για τον
προσδιορισμό της αύξησης του νέου
κατώτατου μισθού», ανέφερε ο
υπουργός.

Να σημειωθεί ότι ο νέος κατώτατος
μισθός των 713 ευρώ που ισχύει από
την 1η Μαΐου αγγίζει 1 στους 4 μισθω-
τούς του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή
αφορά 650.000 με 700.000 εργαζομέ-
νους που απασχολούνται με πλήρη ή
μερική απασχόληση. Η αύξηση ανέρ-
χεται σε 7,5% ή 50 ευρώ μεικτά τον μή-
να, με αποτέλεσμα ο μισθός να δια-
μορφώνεται σε 713 ευρώ μηνιαίως και
το ημερομίσθιο να έχει αυξηθεί σε
31,85 ευρώ.

Ειδικότερα, από 1ης/5/2022 ο νέος
καθαρός μισθός διαμορφώθηκε στα
613 ευρώ και από 1ης/6/2022 μπήκε
σε εφαρμογή η μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών 0,50% στην επικου-
ρική ασφάλιση. Έτσι ο νέος καθαρός
μισθός διαμορφώνεται στα 614 ευρώ
από 1ης Ιουνίου.

Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μι-

σθοί τον χρόνο, το ετήσιο όφελος για
τους εργαζομένους από την αύξηση
ισούται με έναν επιπλέον μισθό (50
ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 14 μισθούς
= 700 ευρώ). Οι μηνιαίες αποδοχές, αν
συνυπολογιστεί η καταβολή 14 μισθών
τον χρόνο, διαμορφώνονται σε 831,8
ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, για κάθε ποσοστι-
αία μονάδα αύξησης του κατώτατου
μισθού ο μέσος μισθός ανά εργαζόμε-
νο αυξάνεται κατά 0,44 της ποσοστι-
αίας μονάδας. Επιδράσεις διάχυσης
της αύξησης μπορούν να υπάρξουν σε
τρία επίπεδα:
� Μια αύξηση του κατώτατου μισθού

αυξάνει τη σχετική τιμή της μη εξει-

δικευμένης εργασίας. Αυτό πιθανόν
να ωθήσει σε αυξημένη ζήτηση για
κάποιους τύπους εξειδικευμένου
προσωπικού, το οποίο μπορεί να
υποκαταστήσει τη μη εξειδικευμέ-
νη εργασία, αυξάνοντας έτσι τους
μισθούς για εργαζομένους που
αμείβονται με μισθό μεγαλύτερο
του κατώτατου.

� Μπορεί να αυξήσει τους μισθούς
εργαζομένων που βρίσκονται σε
υψηλότερα μισθολογικά επίπεδα
προκειμένου να διατηρηθούν οι μι-
σθολογικές διαφορές σε σχέση με
τον κατώτατο μισθό ως κίνητρο πα-
ραγωγικότητας.

� Η αύξηση του κατώτατου μπορεί να
αυξήσει τον μισθό επιφύλαξης (re-

servation wage) σε ορισμένους
κλάδους για άτομα που αναζητούν
εργασία, έτσι ώστε οι εργοδότες σε
αυτούς τους κλάδους να χρειάζεται
να πληρώσουν υψηλότερους μι-
σθούς για να προσελκύσουν εργα-
ζομένους.

Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να δοθεί
στους δικαιούχους το επίδομα ρεύματος ως επι-
στροφή για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. H αποζημίω-
ση για το Power Pass μπορεί να ανέλθει έως και 600
ευρώ και αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος από
1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022. Σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομι-
κών, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν σταδιακά τις επό-
μενες μέρες. 

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας σε τηλεοπτική του συνέντευξη διευ-
κρίνισε: «Στόχος μας είναι τις επόμενες μέρες ή

εβδομάδες να μπορέσει να επιστραφεί το 60% από
τις αυξήσεις στο ρεύμα στον λογαριασμό που έχει
δηλώσει ο καταναλωτής στην τράπεζα». Το ποσό της
ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιβά-
ρυνση από την αύξηση του τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος, αφού αφαιρεθεί το άθροισμα των εκπτώ-
σεων που έλαβαν τα νοικοκυριά τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο από το κράτος και τους παρόχους
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για τους οικιακούς καταναλωτές επιστρέφεται
το 60% του αυξημένου κόστους του ηλεκτρικού
ρεύματος που έχουν χρεωθεί για λογαριασμούς

κύριας κατοικίας που έχουν εκδοθεί από την
1η/12/2021 έως τις 31/5/2022 ανεξαρτήτως της πε-
ριόδου αναφοράς κατανάλωσης του λογαριασμού.
Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρό-
σωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, με ετή-
σιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού
έτους 2020 το οποίο μετά την αφαίρεση των φό-
ρων ανέρχεται έως τις 45.000 ευρώ. Αν ο υπόχρε-
ος υποβάλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση
για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη
το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων
του φορολογικού έτους 2021.

Ωφελημένοι 650.000
χαμηλόμισθοι - Στην
έναρξη των διαδικασιών
αναφέρθηκε ο υπουργός
Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης

Power Pass: Η ώρα της πληρωμής - Έως το τέλος της εβδομάδας η καταβολή

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Ξεκινούν οι διεργασίες 
για νέα αύξηση το 2023



Η
λεκτρονική απόχη για την
άμεση βεβαίωση και εί-
σπραξη του ΦΠΑ προωθεί
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-

σίων Εσόδων μέσω της επίσπευσης
της διαδικασίας αποστολής των ηλε-
κτρονικών τιμολογίων από τις επι-
χειρήσεις.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση
που υπογράφουν ο υφυπουργός Οι-
κονομικών Απόστολος Βεσυρόπου-
λος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος
Πιτσιλής, ορίζονται τα 7 SOS για τη
δήλωση των στοιχείων στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα myDATA. Συγ-
κεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

1. Το αργότερο εντός 24 ωρών οι
επιχειρήσεις υποχρεούνται να δια-
βιβάζουν τα δεδομένα στο myDATA. 

2. Εντός ενός λεπτού πρέπει να
δηλώνονται οι αποδείξεις που εκδί-
δονται από ταμειακές που δεν είναι
συνδεδεμένες με την ΑΑΔΕ. 

3. Όσοι δεν κάνουν χρήση ταμει-
ακών μηχανών αλλά προγραμμάτων
διαχείρισης επιχειρήσεων θα διαβι-
βάζουν τα δεδομένα την επόμενη
μέρα. 

4. Σε περίπτωση απώλειας δια-
σύνδεσης και μετά την αποκατάστα-
ση, πρέπει να γίνεται δήλωση με την
ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης».

5. Χρόνοι διαβίβασης: Τροποποι-
ούνται ορισμένοι χρόνοι διαβίβασης

σύνοψης των παραστατικών στην
πλατφόρμα myDATA ως εξής:
� Για τις χονδρικές πωλήσεις τα δε-

δομένα των τιμολογίων διαβιβά-
ζονται σε πραγματικό χρόνο από
όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ
τα παραστατικά αποστέλλονται την
επόμενη μέρα από την ημερομη-
νία έκδοσής τους. Το μέτρο αυτό
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2023. Εξαιρετικά, για το έτος 2022
ως καταληκτική ημερομηνία ορί-
ζεται η 20ή μέρα του επόμενου
μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.

� Λογιστικά έσοδα. Όταν δεν αφο-
ρούν έκδοση φορολογικού στοι-
χείου αλλά λογιστική εγγραφή, τό-
τε τα δεδομένα διαβιβάζονται μέ-
χρι την 20ή μέρα του επόμενου
μήνα από την ημερομηνία που
αφορά το έσοδο.

� Λιανικές συναλλαγές. Τα δεδομέ-
να των λογιστικών στοιχείων, που
αφορούν έσοδα από λιανικές συ-
ναλλαγές, διαβιβάζονται στον
χρόνο που ορίζεται και για τις χον-
δρικές συναλλαγές. Για τις επιχει-
ρήσεις που έχουν υποχρέωση
απευθείας διασύνδεσης των τα-

μειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ, τα
δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα
σε 1 λεπτό έως 24 ώρες, χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη ενημέ-
ρωση. Οι επιχειρήσεις που δεν
έχουν υποχρέωση χρήσης ηλε-
κτρονικών μηχανών και εκδίδουν
στοιχεία λιανικής μέσω προγραμ-
μάτων διαχείρισης, τα οποία είναι
συμβατά με την ψηφιακή πλατ-
φόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα
δεδομένα μέχρι την επόμενη μέρα
από την ημερομηνία έκδοσης αυ-
τών.
6. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται

για κάθε στοιχείο λιανικής πώλησης
που εκδίδεται είναι τα εξής: ΑΦΜ
εκδότη, είδος παραστατικού λιανι-
κής πώλησης, αύξων αριθμός του
στοιχείου λιανικής πώλησης, ημε-
ρομηνία και ώρα έκδοσης, συντελε-
στής ΦΠΑ και συνολική αξία παρα-
στατικού.

7. Όταν υπάρχει απώλεια διασύν-
δεσης, τα στοιχεία αποστέλλονται
όταν αυτή αποκατασταθεί. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Δυναμική αύξησης
τιμών για οικιστικά
ακίνητα και ενοίκια

Σταθερά ανοδική πορεία για τις τιμές
πώλησης και ενοικίασης των οικιστι-
κών ακινήτων προβλέπει η Alpha Bank.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανάλυση, η
ανοδική κίνηση των οικιστικών ακινή-
των ξεκίνησε το α’ τρίμηνο του 2018 και
παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της παν-
δημίας συνεχίζεται παρουσιάζοντας
έως το τέλος του 2021 αύξηση κατά 20%,
ανακτώντας εν μέρει τις απώλειες από
την παρατεταμένη πτωτική πορεία της
περιόδου 2009-2017 της τάξης του 40%. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τρά-
πεζας, η πορεία ανάκαμψης της αγοράς
ακινήτων στην Ελλάδα συνεχίστηκε κα-
τά το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους ως
αποτέλεσμα της ισχυρής ανόδου των
επενδύσεων σε κατοικίες αλλά και της
οικοδομικής δραστηριότητας κατά
13,8% σε ετήσια βάση. Επιμέρους, επι-
σημαίνεται ότι τα ενοίκια των καταστη-
μάτων και γραφείων υψηλών προδια-
γραφών σημείωσαν πτώση κατά 1% και
0,8% αντίστοιχα το 2020, ενώ ανέκαμ-
ψαν κατά 1,1% και 3,7% αντίστοιχα το
2021.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο λόγος
των τιμών προς τα ενοίκια αποτελεί ένα
μέτρο απόδοσης του ακινήτου, αντανα-
κλώντας ουσιαστικά τη σχέση μεταξύ
του κόστους ιδιοκατοίκησης και της
απόδοσης που θα κέρδιζε ο ιδιοκτήτης
από την ενοικίαση της κατοικίας. Έτσι,
η αύξηση στον λόγο τιμών προς ενοίκια
καθιστά πιο συμφέρουσα την ενοικίαση
από την αγορά, καθώς μειώνει τη ζήτη-
ση κατοικιών και συμπιέζει τις πωλή-
σεις. Αντιθέτως, μια μείωση στον λόγο
τιμών προς τα ενοίκια καθιστά πιο συμ-
φέρουσα την αγορά κατοικίας από την
ενοικίαση, με αποτέλεσμα την αύξηση
της ζήτησης για αγορά. Όπως επισημαί-
νουν οι αναλυτές της Alpha Bank, ο λό-
γος τιμών προς τα ενοίκια στην Ελλάδα
παρουσιάζει συνεχή άνοδο από το β’
τρίμηνο του 2017 και μετά, με αποτέλε-
σμα η άνοδος των τιμών των κατοικιών
να αυξάνεται ταχύτερα από την άνοδο
των ενοικίων.
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Τα επτά SOS για 
την αποστολή στοιχείων
στο myDATA 

Ηλεκτρονική... απόχη για
ΦΠΑ μέσω e-τιμολογίων
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Α
πογειώνεται η τουριστική
κίνηση στο μεγαλύτερο
αεροδρόμιο της χώρας. Ο
Διεθνής Αερολιμένας

Αθηνών καταγράφει ρεκόρ τουριστι-
κών ροών, καθώς, σύμφωνα με τα
στοιχεία, η επιβατική κίνηση τον Ιού-
νιο αυξήθηκε κατά 50% στους τουρί-
στες από τις ΗΠΑ, 32% από την Αυ-
στρία, 24% από το Ισραήλ, 12% από τον
Καναδά, 8% από τη Γαλλία και 1% από
το Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ισάριθ-
μες διατηρούνται οι αφίξεις των του-
ριστών από Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία
και Ιταλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 οι
τουρίστες από τις ΗΠΑ ξεπέρασαν το 1
εκατομμύριο, από την Αυστρία άγγι-
ξαν τις 583.000, από τον Καναδά τις
321.000, ενώ από τη Γαλλία και το
Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν πε-
ρισσότεροι από 5 εκατομμύρια τουρί-
στες συνολικά και έτσι μπορούμε να
κατανοήσουμε καλύτερα τα έως τώρα
μεγέθη.

Η επιμήκυνση της τουριστικής πε-
ριόδου και η ανάδειξη νέων ταξιδιωτι-
κών προορισμών αποτέλεσαν τους
βασικούς στρατηγικούς στόχους του
υπουργείου Τουρισμού από το περα-
σμένο φθινόπωρο και φέρνουν ρεκόρ
εσόδων.

«Η χώρα μας έχει τόσα πολλά μέρη
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με
υψηλού επιπέδου γαστρονομία αλλά

και δυνατότητες ανάπτυξης πολλών
ειδών εναλλακτικού τουρισμού, που
είναι κρίμα να μην είναι γνωστά στους
ξένους αλλά και στους Έλληνες ταξι-
διώτες», δήλωσε ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή
του στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυρια-
κής», αναφέροντας ενδεικτικά περιο-
χές που επισκέφτηκε πρόσφατα.

Η Καστοριά με την εμβληματική λί-
μνη-σημείο αναφοράς και κύρια πηγή
εσόδων για την περιοχή, η Λήμνος
στην οποία εγκαινιάστηκε αθλητικό
ξενοδοχείο που θα λειτουργεί 12 μή-
νες τον χρόνο, η Αίγινα που ξεκίνησε
να έχει επισκέπτες από τον Φεβρουά-

ριο και η πληρότητα αυτήν τη στιγμή
ξεπερνά το 90% και η Ναύπακτος που
τοποθετείται και αυτή στον χάρτη της
τουριστικής ανάπτυξης.

Προσφορές
«Μεγάλοι tour operators ζητούν

προσφορές για ταξιδιωτικά πακέτα
τον Νοέμβριο, ακόμη και τον Δεκέμ-
βριο», ανέφερε ο υπουργός Τουρι-
σμού, με δεδομένο ότι η σεζόν αναμέ-
νεται να τελειώσει αρχές του χειμώνα.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη
και την περαιτέρω ανάπτυξη του του-
ρισμού έχει και η κρουαζιέρα, η οποία
φέτος αναμένεται να φτάσει στους δέ-

κα μήνες, με αποτέλεσμα οι προσεγγί-
σεις κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια
της χώρας να εκτιμώνται αυξημένες
κατά 25% σε σύγκριση με το 2019.

Στο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης SUSTOUR,
που ήδη ξεκίνησε και θα παρέχει έναν συνδυασμό και-
νοτόμων διαδικτυακών αλλά και διά ζώσης εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων από επιλεγμένους ειδικούς στον
βιώσιμο τουρισμό, επελέγησαν να συμμετάσχουν 43
τουριστικά γραφεία από την Ελλάδα.

Το SUSTOUR είναι έργο χρηματοδοτούμενο από την
ΕΕ του προγράμματος COSME, που στόχο έχει την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη εργαλείων βοηθώντας τους διοργα-
νωτές οργανωμένων ταξιδιών αλλά και τα τουριστικά

γραφεία να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Το έργο,
προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, παρέχει επιπλέον τη
δυνατότητα πιστοποίησης των εταιρειών που θα συμ-
μετάσχουν σε αυτό.

627 διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και τουρι-
στικά γραφεία επελέγησαν συνολικά από 35 χώρες,
ενώ παραλήφθηκαν περισσότερες από 730 αιτήσεις
έπειτα από αξιολόγηση.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση και διαπιστώνουμε το
μεγάλο ενδιαφέρον από διοργανωτές οργανωμένων

ταξιδιών και τουριστικά γραφεία σε όλη την Ευρώπη να
μάθουν πώς να κάνουν την επιχείρησή τους και την
προμηθευτική τους αλυσίδα πιο βιώσιμες. Αποφασίσα-
με να δεχτούμε τρεις φορές περισσότερες εταιρείες
στο πρόγραμμα υποστήριξης απ’ ό,τι είχε αρχικά προ-
γραμματιστεί για να επιτρέψουμε στον μέγιστο δυνατό
αριθμό επιχειρήσεων να επωφεληθούν από το έργο»,
δήλωσε ο Naut Kusters, διευθυντής του ECEAT και επι-
κεφαλής του έργου SUSTOUR.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Η επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου 
και η ανάδειξη νέων
ταξιδιωτικών προορισμών
αποτέλεσαν τους βασικούς
στρατηγικούς στόχους του
υπουργείου Τουρισμού

Στο πρόγραμμα SUSTOUR 43 ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις

Έκρηξη στο 
«Ελ. Βενιζέλος»
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ε την αγωνία αν θα επιβε-
βαιωθούν οι ανησυχίες
για παρατεταμένη διακο-
πή των ροών φυσικού αε-

ρίου μετά τις 21 Ιουλίου θα κυλήσει το
επόμενο δεκαήμερο στην Ευρώπη,
ανεβάζοντας το «ενεργειακό» θερμό-
μετρο στα ύψη.

Χθες τέθηκε εκτός λειτουργίας ο
αγωγός Nord Stream 1 που συνδέει τη
Ρωσία με τη Γερμανία για τη διεξαγω-
γή των καθιερωμένων ετήσιων εργα-
σιών συντήρησης. Για την ώρα, η χώρα
μας δείχνει καλύτερα «ανακλαστικά»,
δεδομένου ότι «η Ελλάδα έχει μειώσει
σε μόλις 4% την εξάρτησή της από το
ρωσικό φυσικό αέριο τον Μάιο και τον
Ιούνιο», όπως ανέφερε ο Κωστής
Σταμπολής, σύμβουλος Στρατηγικής
στην Ενέργεια και πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕ-
ΝΕ), μιλώντας στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ χθες. 

Ωστόσο, το κακό σενάριο για παρα-
τεταμένο κλείσιμο της κάνουλας, μέ-
ρα με τη μέρα, γίνεται κοινός τόπος
μεταξύ αναλυτών και  Ευρωπαίων
αξιωματούχων, επιβάλλοντας στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες την άμεση λήψη μέ-
τρων για την τρέχουσα ενεργειακή
επάρκεια όσο και για τον χειμώνα, που
παραμένει η κορυφαία ανησυχία της
Ευρώπης.  Χαρακτηριστικά, ο Γάλλος
υπουργός Οικονομίας Μπρούνο Λε-
μέρ ανέφερε: «Ας προετοιμαστούμε
για την ολοκληρωτική διακοπή του
ρωσικού φυσικού αερίου, που είναι
σήμερα η πιο πιθανή επιλογή». Λίγες
μέρες πριν, την προηγούμενη εβδο-
μάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
δήλωσε πως «χρειαζόμαστε ευρω-
παϊκό συντονισμό και κοινή δράση.
Πρέπει να βεβαιώσουμε ότι σε περί-
πτωση πλήρους διακοπής το αέριο θα

ρεύσει προς αυτούς που το χρειάζον-
ται περισσότερο». Στην ίδια κατεύθυν-
ση ο υπουργός Οικονομίας της Γερμα-
νίας Ρόμπερτ Χάμπεκ προειδοποίησε
ότι η αποτυχία της Ρωσίας να αποκα-
ταστήσει τις παραδόσεις φυσικού αε-
ρίου από το τέλος της περιόδου συν-
τήρησης στις 22 Ιουλίου «δεν θα ήταν
έκπληξη». 

Μέχρι στιγμής δώδεκα ευρωπαϊκές
χώρες αντιμετωπίζουν μειωμένες ή
μηδενικές ροές από τη Ρωσία και συγ-
κεκριμένα οι Αυστρία, Βουλγαρία,
Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία,
Πολωνία και Σλοβακία. 

Με δεδομένη την υφιστάμενη κατά-
σταση αλλά και τα πιθανά σενάρια, η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
καλεί σε επιτάχυνση στην υλοποίηση
των μέτρων που προβλέπει το ευρω-
παϊκό σχέδιο REPowerEU και σε τα-
χύτερη μετάβαση στην πράσινη ενέρ-
γεια ως το «κλειδί» για την ενεργειακή
ανεξαρτησία της Ευρώπης.  

Ορισμένες θετικές εξελίξεις
Τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού

αερίου έχουν ανακάμψει. Αυξήθηκαν
από λιγότερο του 30% τον Φεβρουάριο
σε περισσότερο του 60% τώρα, μεταξύ
άλλων, σε βασικές χώρες όπως η Γερ-
μανία και η Ιταλία. Αυτό είναι περίπου
φυσιολογικό για τη συγκεκριμένη
εποχή του έτους παρά τη μείωση των
ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού
αερίου περιέχουν τώρα συνολικά 64
bcm φυσικού αερίου, συμπεριλαμβα-
νομένων των 15 bcm της Γερμανίας
(αρκετά για να αντισταθμίσουν τις
προμήθειες άνω των τεσσάρων μηνών
μέσω του Nord Stream 1) και των 11
bcm της Ιταλίας.

Επίσης μειώθηκε η εξάρτηση από
τις εισαγωγές από τη Ρωσία. Το μερί-
διο του φυσικού αερίου από τη Ρωσία

μέσω της Βαλτικής, της Πολωνίας, της
Αλβανίας και της Αυστρίας προς τη
Γερμανία και την Ιταλία μειώθηκε από
πάνω από 50% σε περίπου 35%, καθώς
και οι δύο χώρες κατάφεραν να αυξή-
σουν τον εφοδιασμό από εναλλακτι-
κές πηγές. Τα χαμηλότερα επίπεδα
αποθήκευσης βρίσκονται τώρα στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δίχως προβλήματα η Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η ηγεσία του υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
διαβεβαιώνει πως η χώρα μας σε πε-
ρίπτωση διακοπής του ρωσικού αερί-
ου θα αντιμετωπίσει τον μικρότερο
κίνδυνο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά
κράτη, καθώς έχει διασφαλισμένες
εναλλακτικές πηγές προμήθειας
ενέργειας. 

Ωστόσο, οι συνέπειες της αναταρα-
χής χτυπούν την «πόρτα» της χώρας,
με πιο προφανές αποτέλεσμα την
εκτόξευση και παγίωση των τιμών
χονδρικής ρεύματος σε αρκετά υψηλά
επίπεδα, γεγονός που δοκιμάζει τόσο

τους καταναλωτές όσο και την κυβέρ-
νηση ως προς το ύψος των επιδοτήσε-
ων που σχεδιάζει να χορηγήσει. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργει-
ας, η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα, Τρίτη
12 Ιουλίου, είναι 375 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα. Σημειώνεται πως στο «ημε-
ρήσιο» ενεργειακό μείγμα κυριαρχεί
το φυσικό αέριο με μερίδιο 49,2% και
ακολουθούν οι ΑΠΕ με 25,5%, ο λιγνί-
της με 10%, τα υδροηλεκτρικά με 5,3%
και οι εισαγωγές με 4,2%. 

«Σε αναμμένα κάρβουνα» 
η Ευρώπη μετά την
απόφαση της Ρωσίας -
«Μικρή η εξάρτηση 
της Ελλάδας», λέει 
ο Κωστής Σταμπολής

Προετοιμασίες 
για το χειρότερο 
σενάριο…

Κ Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο  Τ Ο Υ  N O R D  S T R E A M  1
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Ψ
ήφο εμπιστοσύνης από την
επενδυτική κοινότητα στις
προοπτικές του μεγαλύτε-

ρου έργου αστικής ανάπλασης στην
Ευρώπη στο Ελληνικό και στη Lamda
Development αποτελεί η ολοκλήρω-
ση, με τεράστια επιτυχία, της διαδι-
κασίας της δημόσιας προσφοράς για
την έκδοση του πρώτου πράσινου
ομολόγου της Lamda Development.
Ειδικότερα, η Lamda Development,
σε συνέχεια της ανακοίνωσης στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, ενημέρωσε
ότι ολοκληρώθηκε την προηγούμενη
Παρασκευή η δημόσια προσφορά για
την έκδοση του πράσινου ομολόγου
ποσού 230 εκατ. ευρώ και διάρκειας
7 ετών. Όπως επισημαίνεται, η συνο-
λική ζήτηση από το επενδυτικό κοινό
διαμορφώθηκε σε επίπεδα ρεκόρ
718,5 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας
υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,12

φορές, ενώ αξιοσημείωτη ήταν, παρά
τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες αγο-
ράς, η μεγάλη συμμετοχή με πάνω
από 14.000 αιτήσεις από ιδιώτες
επενδυτές, καθώς και η συμμετοχή

της EBRD. Όπως αναφέρεται, λόγω
της μεγάλης ζήτησης που σημειώθη-
κε, το τελικό κουπόνι διαμορφώθηκε
στο κατώτατο σημείο του εύρους σε
4,70%.

Η Quest δημιούργησε 
τα συλλεκτικά NFTs 
για τα 40 χρόνια της

Ένα αναμνηστικό ψηφιακό (digital) έρ-
γο, το οποίο εξορύχθηκε υπό την αιγίδα
του IQnovus, του Κέντρου Καινοτομίας
του ομίλου, ως συλλεκτικό Non Fungible
Token (NFT) με την τεχνολογία
blockchain, αποτελεί πλέον το πρώτο N-
FT του ομίλου Quest. Ο όμιλος Quest, με
συνεχή και συνεπή παρουσία στον χώρο
της ψηφιακής τεχνολογίας, θέλοντας να
γιορτάσει την επέτειο των 40 χρόνων με
έναν ξεχωριστό τρόπο, ζήτησε από τον
εικαστικό Χάρη Τσέβη να φιλοτεχνήσει
το ψηφιακό αυτό έργο. Η χρήση της τε-
χνολογίας blockchain διασφαλίζει τη
μοναδικότητα του πρωτότυπου ψηφια-
κού έργου, ενώ παράλληλα επισφραγίζει
και πιστοποιεί την αυθεντικότητα και την
ιδιοκτησία του ως ψηφιακού περιουσια-
κού στοιχείου του ομίλου.

Μπήτρος: Αποχώρησε 
ο επικεφαλής 
Εσωτερικού Ελέγχου

Η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ
γνωστοποίησε ότι ο επικεφαλής της μο-
νάδας Εσωτερικού Ελέγχου Κωνσταντί-
νος Πατίστας αποχώρησε οικειοθελώς
στις 8/7/2022 από την εταιρεία. Η εται-
ρεία θα προβεί σε όλες τις κατά νόμο
απαραίτητες ενέργειες για την κατά το
δυνατόν πιο άμεση πλήρωση της θέσης
του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερι-
κού Ελέγχου, την οποία θα γνωστοποι-
ήσει με νεότερη ανακοίνωση προς ενη-
μέρωση του επενδυτικού κοινού.

Jumbo: Πρόσθετοι φόροι 
και προσαυξήσεις €1,6 εκατ.  

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογι-
κός έλεγχος της εταιρείας Jumbo για
τις χρήσεις 2017/2018 και 2018/2019, ο
οποίος διενεργήθηκε από το ΚΕΜΕΕΠ
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης. Από τον έλεγχο προέκυψαν
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 1,6
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1,5
εκατ. θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα
της τρέχουσας χρήσης.

Τον νέο, πλήρως αυτοματοποιημένο θάλαμο βαθιάς
κατάψυξης της Μπάρμπα Στάθης ανέλυσε πριν από λί-
γες ημέρες ο Μιχάλης Ράντικ, Logistics Manager της
εταιρείας, σε παρουσίασή του στο συνέδριο «Technolo-
gy Forum in Supply Chain, Mega Trends & Logistics 4.0
III». Για την Μπάρμπα Στάθης, ο κ. Ράντικ υπογράμμισε
ότι είναι leader στον τομέα των κατεψυγμένων προϊόν-
των με πάνω από 150 καινοτόμα προϊόντα, με τη διοίκηση
να στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων που είναι ασφα-
λή, ποιοτικά και υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον

καταναλωτή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η CVC Capital Partners, η οποία ελέγχει τον όμιλο Vi-
vartia, σχεδιάζει την επιστροφή της Μπάρμπα Στάθης στο χρηματιστήριο, μέσω της εισαγωγής της Frozen
Holdings (του τομέα κατεψυγμένων που δημιούργησε η Vivartia τον περασμένο Νοέμβριο, όπου επίσης πε-
ριλαμβάνονται οι συμμετοχές σε Χρυσή Ζύμη και Ελληνική Ζύμη).

Ελληνικό: Ψήφος εμπιστοσύνης 
σε Lamda - Επιτυχία το πράσινο ομόλογο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Με στόχο την ενίσχυση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τον
όμιλο της Epsilon Net, τη Microsoft & την Info Quest Technologies, στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MμΕ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μέσω επιδότησης 90%
(με τη μορφή κουπονιών-vouchers) για την προμήθεια σύγχρονων ψηφιακών
εργαλείων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της δημιουργίας επιχειρηματικών οι-
κοσυστημάτων και αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0», η Εθνική Τράπεζα συμπράττει με τις κορυφαίες εταιρείες Πληροφορικής στην Ελλάδα εξασφα-
λίζοντας στους πελάτες της υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα.

Επιστρέφει στο ΧΑ η Μπάρμπα Στάθης;

Εθνική: Συνεργασία με Epsilon Net, Microsoft & Info Quest 
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Μ
είωση πλαστικού για την ενίσχυση της κυκλι-
κής οικονομίας. «Πράσινος στόλος» για
«πράσινες» μεταφορές προϊόντων. Ένα και-

νοτόμο μοντέλο διαχείρισης κενών μέσων διακίνησης
για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Όλα αυτά -και ακόμη περισσότερα- αποτελούν την
«απάντηση» της ΑΒ Βασιλόπουλος για την αειφόρο
ανάπτυξη και τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Για αυ-
τή τη δέσμευση και αυτή τη στρατηγική της επιλογή
αναγνωρίστηκε στα Supply Chain Awards 2022 και
στα Packaging Awards 2022. 

Συγκεκριμένα, στα Supply Chain Awards 2022 έλα-
βε: Gold βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία στη με-
ταφορά-διανομή» για το Green Truck: Το πρωτοπο-
ριακό «πράσινο» φορτηγό της ΑΒ Βασιλόπουλος. Sil-
ver βραβείο στην κατηγορία «Green Logistics & ΕΚΕ»
για το Green Sustainability: Επαναχρησιμοποιούμενα
τελάρα στην εφοδιαστική αλυσίδα της ΑΒ. 

Στα Packaging Awards 2022 έλαβε: Silver βραβείο
στην κατηγορία «Circular Economy» για το ΑΒ Νερό
επιτραπέζιο από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό.  Οι
πρωτοβουλίες και οι λύσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος, σε
κάθε στάδιο της λειτουργίας της, υπογραμμίζουν την
περιβαλλοντική της ευαισθησία και συμπληρώνουν
την ολιστική της στρατηγική για αειφορική ανάπτυξη.
Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΒ κάνει τη διαφορά και φέρνει
θετική αλλαγή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Χ. Σαχίνης: Επενδύσεις
1,6 δισ. από την ΕΥΔΑΠ 

Η νέα σύμβαση 
Δημοσίου - ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης η σύμβαση ανάθεσης υπο-
χρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών
σιδηροδρομικών μεταφορών, που συνομολό-
γησε το Δημόσιο με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η νέα
σύμβαση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας
προβλέπει την παροχή 50 εκατ. ευρώ ετησίως
για τα επόμενα 10 χρόνια, με αυτόματη επέ-
κταση 5 ετών μετά το τέλος της δεκαετίας.
Ορίζεται, μάλιστα, ρητά ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα
λαμβάνει την επιδότηση μόνο εφόσον πράγ-
ματι έχει εκτελέσει τα δρομολόγια στις «άγο-
νες γραμμές». Σε αντίθεση με το παρελθόν, η
νέα σύμβαση εισάγει για πρώτη φορά πρό-
βλεψη ουσιαστικών επενδύσεων στις επιβα-
τικές σιδηροδρομικές μεταφορές και τροπο-
ποιεί τον μηχανισμό αποζημίωσης, δίνοντας
έμφαση στην αποτελεσματικότητα και αξιο-
λόγηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανά εξάμηνο.

Διπλή διάκριση για την Alpha Bank

Δύο πολύ σημαντικές διακρίσεις απέσπασε
η Alpha Bank στα Bravo Sustainability
Awards 2022, στο πλαίσιο της Εβδομάδας
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Bravo Sustainability
Week 2022), που διοργανώνεται από το Quali-
tyNet Foundation. Οι πρωτοβουλίες που βρα-
βεύθηκαν είναι το πρόγραμμα «Μαζί, με στό-
χο το περιβάλλον», στον πυλώνα «Περιβάλ-
λον: Ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές»,
και το πρόγραμμα «Οι φθορές που πληγώ-
νουν», στον πυλώνα «Κοινωνία: Συνεργασία
ιδιωτικού και δημόσιου φορέα». Τα προγράμ-
ματα της Alpha Bank διακρίθηκαν ανάμεσα σε
310 υποψήφιες δράσεις Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης και ψηφίστηκαν από τις επιστη-
μονικές επιτροπές του θεσμού καθώς και από
περισσότερους από 16.000 πολίτες.

Νέο deal 1 δισ. 
από την BC Partners

Στην απόκτηση του πλειοψηφικού ποσο-
στού του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ο
όμιλος 3i στη Havea προχωρά η BC Partners.
Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται πως θα ξε-
περάσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ η ολοκλήρωσή της
αναμένεται στα τέλη του έτους. Στο επενδυτι-
κό σχήμα, του οποίου ηγείται η BC Partners,
συμμετέχουν η PSP Investments και η NPS,
δύο από τους μεγαλύτερους διαχειριστές
επενδύσεων συνταξιοδοτικών ταμείων στον
κόσμο. Η Havea, με ηγετική θέση στην ευρω-
παϊκή αγορά, αναπτύσσει, παράγει και διανέ-
μει μια ευρεία γκάμα φυσικών προϊόντων
υγείας και διατροφής.

Εκπτώσεις έως 60% σε
smartphones από τη Wind

H Wind Ελλάς υποδέχεται το καλοκαίρι με
μεγάλες εκπτώσεις και δίνει τη δυνατότητα σε
όλους να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους
4G/5G smartphones, tablets, smarthome
προϊόντα και αξεσουάρ με έκπτωση έως και -
60%, καθώς και να απολαύσουν αποκλειστικά
στο Novasports το μοναδικό υπερθέαμα της
Premier League για τις επόμενες 6 σεζόν.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανα-
κοίνωση, οι καταναλωτές μπορούν να ενημε-
ρωθούν και να κάνουν τις αγορές τους είτε σε
ένα κατάστημα Wind είτε στο wind.gr έως και
τις 31/8. Για όλες τις αγορές υπάρχει η δυνα-
τότητα πληρωμής με έως και 48 άτοκες δόσεις
μέσω πιστωτικών καρτών. 

Τρεις διακρίσεις για 
την ΑΒ Βασιλόπουλος

Επιστροφή κεφαλαίου 
€0,9 ανά μετοχή στον ΟΠΑΠ 

Με τελική ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή
και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετό-
χους ποσού 0,90 ευρώ ανά μετοχή θα είναι διαπραγ-
ματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Πα-
ρασκευή 29/7/2022 οι μετοχές της ΟΠΑΠ ΑΕ. Από
την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών
της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορ-
φωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ σε συν-
δυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ
όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου
είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρ-
χεία του ΣΑΤ τη Δευτέρα 1/8/2022 (record date - ημε-
ρομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 1,6 δισ.
ευρώ για την ανάπτυξη έργων αποχέτευσης
και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική
Αττική, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, αλ-
λά και τον μετασχηματισμό της ΕΥΔΑΠ στο
πλαίσιο υλοποίησης της νέας στρατηγικής
της, παρουσίασε από το βήμα του συνεδρίου
του Economist ο διευθύνων σύμβουλος της
ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης. Μιλώντας για τις πρω-
τοβουλίες που χρειάζονται προκειμένου να
ενισχυθεί η ανάπτυξη, ο κ. Σαχίνης υπογράμ-
μισε τη σημασία επένδυσης στις υποδομές
μέσα από μια σύγχρονη αντίληψη που κατα-
φέρνει να επιτυγχάνει συνδυαστικούς στό-
χους επίτευξης αξίας για όλα τα ενδιαφερό-
μενα μέρη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Α
ρχίζει σήμερα και θα πε-
ρατωθεί αύριο το «διήμερο
του μαρτυρίου» για το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο, με

τρεις συνεδριάσεις της Super League
1 και μία της ΕΠΟ, με αποκλειστικό θέ-
μα συζήτησης την παραμονή ή όχι του
Άγγλου αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμ-
περγκ. Ως γνωστόν, το ποδόσφαιρο
στην Ελλάδα παίζεται στις… συνε-
δριάσεις και στο παρασκήνιο πρωτί-
στως και κατά δεύτερον στο γήπεδο.
Χρόνια τώρα.

Αντιμέτωποι σε αυτό το «μπρα ντε
φερ» θα είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τά-
κης Μπαλτάκος και ο ομόλογός του της
Super League 1 και ιδιοκτήτης του
Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Τι
επιδιώκει ο καθένας;

Ο Τάκης Μπαλτάκος εξελέγη πρό-
εδρος στην ΕΠΟ από την πλειοψηφία

των τοπικών ποδοσφαιρικών ενώσε-
ων, που στηρίζουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
Εννοείται και με τη στήριξη των δυο
«δικεφάλων». Στόχος τους, να φύγει
πάραυτα ο Κλάτενμπεργκ, γιατί έκανε
κάτι «περίεργες συναντήσεις», ενώ
«δεν βελτίωσε τους Έλληνες διαιτη-
τές». Το δεύτερο επιχείρημα είναι
απλώς το πρόσχημα. Άρα, ο Μπαλτά-
κος θέλει άλλον αρχιδιαιτητή, επίσης
ξένο και έχει ζητήσει σχετική λίστα
από τις δυο υπερεθνικές συνομοσπον-
δίες FIFA/UEFA. Είναι υπέρ της επαγ-
γελματικής διαιτησίας που θα ανήκει
στην ΕΠΟ. 

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει την
πλήρη ανεξαρτητοποίηση της διαιτη-
σίας από την ΕΠΟ, για να απαλειφθούν
οι παθογένειες του παρελθόντος. Λέει
«ναι» στην επαγγελματική διαιτησία, η
οποία, όμως, πρέπει να λειτουργεί ως

συνεταιρισμός με δικό της προϋπολο-
γισμό. Και στην παραμονή του Κλά-
τενμπεργκ, που γνωρίζει, όπως λέει,
την ελληνική πραγματικότητα.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση της
Super League 1, οι 11 από τις 14 ΠΑΕ
τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του
Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Αρνήθηκε μόνο
η ΑΕΚ, ο Βόλος δήλωσε «απών» και ο
ΠΑΟΚ κράτησε ουδέτερη στάση, λέ-
γοντας ότι το θέμα πρέπει να τεθεί σε
ψηφοφορία, για να αποκτήσει επίση-
μη θέση της Super League 1. Τι θα γί-
νει, λοιπόν, το διήμερο; Θα βάλει σε
ψηφοφορία το θέμα ο Βαγγέλης Μαρι-
νάκης ή θα αρκεστεί στην προφορική
θέση της προηγούμενης συνεδρίασης;
Αν το βάλει, είναι σίγουρος ότι όσοι
δήλωσαν «ναι» στον Κλάτενμπεργκ,
θα το επαναλάβουν; Διότι η «κωλο-
τούμπα» είναι το εθνικό μας σπορ…

Τι λένε για αυτό οι δυο υπερκείμενες
συνομοσπονδίες FIFA/UEFA; Καταρ-
χάς να υπενθυμίσουμε ότι το ελληνικό
ποδόσφαιρο παραμένει υπό την επι-
τροπεία τους. Θα στηρίξουν τις θέσεις
του προέδρου της ΕΠΟ, που είναι ο
επίσημος συνομιλητής τους, ή τη Su-
per League 1 που θέλει συντριπτικά
την παραμονή του Άγγλου αρχιδιαιτη-
τή των 50.000 ευρώ τον μήνα; 

Διήμερο «μπρα ντε φερ»
Μπαλτάκου, Μαρινάκη

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ θέλει
να διώξει τον Κλάτενμπεργκ,
ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού

να παραμείνει, FIFA/UEFA
την τελική απόφαση



Α
υτός ο υπεραθλητής Νό-
βακ Τζόκοβιτς, 35 ετών,
συνεχίζει να σφυρηλατεί

τον μύθο του. Νίκησε 3-1 σετ (4-6,
6-3, 6-4, 7-6) τον Ελληνοαυστραλό
Νικ Κύργιο στον τελικό του Wim-
bledon και πλέον απέχει ένα major
από τον Ράφα Ναδάλ που έχει 22.
Πιθανότατα, όμως, δεν θα μπορέ-
σει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ ως ανεμ-
βολίαστος, οπότε αυτό είναι το
πρώτο και τελευταίο του σλαμ για
φέτος!

Ο Σέρβος τενίστας επιβεβαίωσε
για μία ακόμα φορά πως δεν έχει
αντίπαλο στο χορτάρι, καθότι ήταν
η τέταρτη σερί κατάκτηση του τρο-
παίου στο Λονδίνο. Ο Τζόκοβιτς
έχει κατακτήσει πλέον 7 Wimbledon και απέχει μο-
νάχα ένα από την κορυφή και τον Ρότζερ Φέντερερ
(8). Σε δηλώσεις του τόνισε ότι δεν θα του επιτραπεί
να παίξει στην Αμερική, καθότι ανεμβολίαστος. Στα

αποδυτήρια, όπου πήγαν να τον συγχαρούν ο πρίγ-
κιπας Γουίλιαμ με τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλεντον
(που του παρέδωσε το τρόπαιο), ο Νόλε το έδωσε
στον πρωτότοκο γιο τους Τζορτζ, με την επισήμανση
«είναι βαρύ, πρόσεξε μη σου πέσει».

Ο Τζόκοβιτς γιγαντώνει τον μύθο του Ο Ιτούδης τον Καλάθη 
μέσα από τα χέρια 
του Παναθηναϊκού

Κοντά στην απόκτηση του Νικ Καλάθη (ένας
ακόμα Έλληνας στην Τουρκία) είναι η Φενέρμπα-
χτσε του Δημήτρη Ιτούδη. Σύμφωνα με το έγκυρο
«Home of Glory», η Φενέρ πρόσφερε περισσότε-
ρα χρήματα από τον Παναθηναϊκό για να τον εντά-
ξει στο δυναμικό της. Ο Παναθηναϊκός του Δημή-
τρη Γιαννακόπουλου έκανε πρόταση ύψους 2,7
εκατ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ανέβηκε
στα 4 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, αλλά οι Τούρκοι
έδωσαν περισσότερα.

Σκάρπα: Στον Ολυμπιακό 
ή στον «Ολυμπιακό της
Αγγλίας»;
Περίεργα πράγματα με
τον Βραζιλιάνο μέσο της
Παλμέιρας Γκουστάβο
Σκάρπα. Ενώ ο Ολυμπια-
κός τον είχε κλεισμένο
για τον Ιανουάριο, που

τελειώνει το συμβό-
λαιό του, δημοσίευ-
μα της ιστοσελίδα O
Globo τον ήθελε στη Νότιγχαμ Φόρεστ,

ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη. Να σημει-
ωθεί ότι ο προπονητής της Παλμέιρας και

πρώην του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, τον συμ-
βούλευσε να μην έρθει στην Ελλάδα, γιατί «το

πρωτάθλημα είναι αναξιόπιστο». 

Φόρμουλα 1: Σε απολογία
και οι τρεις νικητές

Ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι προσπέρασε τρεις
φορές τον Μαξ Φερστάπεν, πήρε την πρώτη θέση
στο γκραν πριν της Αυστρίας, αλλά τόσο αυτός
όσο και ο Ολλανδός της Ρεντ Μπουλ αλλά και ο
τρίτος Λιούις Χάμιλτον κινδυνεύουν να χάσουν τις
θέσεις τους, γιατί κλήθηκαν σε απολογία από
τους αγωνοδίκες για παρατυπίες. Στα αξιοσημεί-
ωτα του αγώνα, το μονοθέσιο της Φεράρι που
οδηγούσε ο Σάινθ έπιασε φωτιά στην πίστα.

Ο Ρονάλντο δίπλα στον Μέσι;
Μπορεί να το δούμε και αυτό. Μετά την Μπαρ-

τσελόνα, ο διάσημος ατζέντης του Κριστιάνο Ρο-
νάλντο, Ζόρζε Μέντες, μίλησε και με την Παρί
Σεν Ζερμέν, στην οποία αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέ-
σι. Μπορεί η συνύπαρξη των δυο στο Παρίσι να
είναι το τελευταίο «δώρο» του ποδοσφαίρου
στον φίλαθλο κόσμο. Διότι ούτε Μέσι ούτε Ρο-
νάλντο θα ξαναβγεί. 

Χρυσό μετάλλιο στο επί κοντώ με άλμα στα 4,05 μ.
κατέκτησε η Ηλιάνα Τριανταφύλλου στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που έγινε στην Ιερουσαλήμ.
Η Σερραία αθλήτρια άφησε δεύτερη τη Βικτορί Οντρόβα
(Τσεχία) με 3,95 μ. και τρίτη την Ελά Ουντένας (Σουηδία) με
3,85 μ. Στην 9η θέση κατετάγη η Ευγενία Παναγιώτου με

Παγκόσμιο ρεκόρ 
η Κορακάκη

Παγκόσμιο ρεκόρ έκανε η Άννα Κορακάκη, μερικές μόλις ημέρες μετά την κατάκτηση του
χρυσού μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν της Αλγερίας. Μπορεί η
επίδοση 588/600 να μη μέτρησε στη διοργάνωση του Οράν, αυτήν τη φορά όμως, στο
Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Κορέας, καταγράφηκε ως νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το
προηγούμενο ανήκε στην ίδια.
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Χρυσό μετάλλιο η «νέα Στεφανίδη», Ηλιάνα Τριανταφύλλου
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

E
νας παγκόσμιος θρύλος του μπάσκετ, μια
διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και
μια Ιταλίδα influencer με 27.000.000 fol-
lowers διαφημίζουν την Ελλάδα σε ολό-

κληρο τον πλανήτη!
Ο Μάτζικ Τζόνσον, η Νικόλ Σέρζινγκερ και η Κιά-

ρα Φεράνι επέλεξαν για διακοπές τη χώρα μας και
μέσω των διαδικτυακών αναρτήσεών τους στέλνουν
το παγκόσμιο μήνυμα πως η γη των ολύμπιων θεών
είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός.

Ο 67χρονος Αμερικανός πρώην άσος των Λέικερς
με τη σύζυγό του Κούκι φέτος επέλεξαν να γνωρί-
σουν τη Σαντορίνη. Έπειτα από ολιγοήμερες διακο-
πές στο νησί, επέστρεψαν στην Αθήνα με σκοπό ένα
πολυήμερο τουρ στην πρωτεύουσα αλλά και την εν-
δοχώρα. Η περιήγησή τους στα αξιοθέατα της ελλη-
νικής μητρόπολης, παρέα με τον LL Cool J, ξεκίνη-
σε από το ιστορικό κέντρο.  Ο παλαίμαχος μπασκε-
τμπολίστας μοιράστηκε στο Instagram σειρά από
φωτογραφίες της πόλης, ενώ πόζαρε με ασπίδα και
ξίφος δίπλα σε έναν άντρα ντυμένο σαν αρχαίος Έλ-
ληνας πολεμιστής. «Σήμερα είχα μια εμπειρία που
άλλαξε τη ζωή μου, γεμάτη με τόση βιβλική ιστορία. 

Επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη της Αθήνας, τον
Παρθενώνα, που ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά
Παρθένο, τα Προπύλαια, τον ναό της Αθηνάς Νίκης,
το Ερέχθειο και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού που χτί-
στηκε το 174 μΧ», έγραψε με ενθουσιασμό στην

ανάρτησή του. Λίγες ώρες μετά, ανάρτησε φωτο-
γραφία με τη σύζυγό του από τη διώρυγα της Κορίν-
θου, από όπου πέρασαν με την πολυτελέστατη θα-
λαμηγό τους.

«Φωτιά» η Νικόλ Σέρζινγκερ
Παραμιλάει η Μύκονος με την παγκοσμίου φήμης

τραγουδίστρια Νικόλ Σέρζινγκερ και τις σέξι εμφα-
νίσεις της. Η frontwoman του συγκροτήματος
Pussycat Dolls απολαμβάνει για δεύτερο συνεχό-
μενο καλοκαίρι χλιδάτες διακοπές στο κοσμοπολί-
τικο νησί παρέα με τον γοητευτικό σύντροφό της
Τομ Έβανς. Καθημερινά ο λογαριασμός της στο In-
stagram «φουσκώνει» από δεκάδες φωτογραφίες
της μελαχρινής καλλονής να βουτάει στη θάλασσα
και άλλοτε να λικνίζει το κορμί της σε beach party,
ενώ έκανε και τον γύρο της Μυκόνου με σκάφος,
εντοπίζοντας μοναδικές ομορφιές.

Αποθέωσε την Ύδρα
Ολιγοήμερη απόβαση της διάσημης fashion blog-

ger Κιάρα Φεράνι και του γνωστού ράπερ Fedez
στην εκπληκτική Ύδρα. Η Ιταλίδα influencer και ο
αρραβωνιαστικός της επέλεξαν και αυτό το καλο-
καίρι μια στάση στη χώρα μας και συγκεκριμένα
στην «αρχόντισσα του Σαρωνικού», την οποία απο-
θέωσε μέσω Instagram μαγεμένη από την αρχιτε-
κτονική και τη γραφικότητά της.

Μάτζικ Τζόνσον, Νικόλ Σέρζινγκερ 
και Κιάρα Φεράνι 

αποθεώνουν την Ελλάδα!



Ντουέτο με τον Μάρλεϊ

Συνεργασία-έκπληξη του Σταμάτη Γονίδη με
τον γιο του θρυλικού Μπομπ Μάρλεϊ! Ο λαϊκός
τραγουδιστής αποκάλυψε πως είναι έτοιμος να
μπει στο στούντιο με τον Γουίλιαμ Μάρλεϊ και να
ηχογραφήσουν ένα ντουέτο που αναμένεται να
γράψει ιστορία στα ελληνικά μουσικά δρώμενα:
«Θα πούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το άκου-
σα, έγραψα κι ελληνικούς στίχους για να συμβα-
δίζει και με αυτά που έχουν γράψει κι εκείνοι.
Θυμίζει στο στιλ κάτι από ρέγκε, αλλά πιο πολύ
φέρνει σε ρούμπα».

Παραμυθένιος γάμος

Στην ειδυλλιακή παραλία Φαλάσαρνα Χανίων
παντρεύτηκαν η Κόνι Μεταξά και ο Μάριος Κα-
πότσης. Το ερωτευμένο ζευγάρι χόρεψε τον
Ησαΐα με έξι κουμπάρους, παράνυφες και 300
καλεσμένους που κατέφθασαν στην Κρήτη από
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η τραγουδίστρια
επέλεξε ένα υπέροχο λευκό, κλασικό νυφικό
που συνδύασε με μακρύ, πλούσιο πέπλο και εν-
τυπωσιακή ανθοδέσμη. Η γαμήλια δεξίωση
πραγματοποιήθηκε δίπλα στη θάλασσα, με τον
πατέρα της Λευτέρη Πανταζή αλλά και την εκρη-
κτική Ελένη Φουρέιρα σε ένα απίθανο live show! 

Ο τρίτος και τελευταίος κύ-
κλος της σειράς «Άγριες Μέ-
λισσες» ολοκληρώθηκε, με τον
τηλεοπτικό Κωνσταντή Σεβα-
στό να αποχαιρετά συγκινημέ-
νος ρόλο και συνεργάτες.
«Βρήκα μια δεύτερη οικογέ-
νεια, ένα δεύτερο σπίτι. Έκανα
φίλους, γνώρισα υπέροχους
ανθρώπους που θα τους έχω
πάντα μέσα στην καρδιά μου,
βίωσα συναισθήματα τόσο έν-
τονα και αληθινά. Ευχαριστώ
τους πάντες για αυτήν την υπέ-
ροχη περίοδο», έγραψε ο Γιάν-
νης Κουκουράκης.

Το μεγάλο αντίο

T
ον ράφτη των διασήμων, Γιώργο Παπαδόγαμβρο, επισκέ-
φθηκαν στο ατελιέ του ο Γιάννης και ο Κώστας Αντετο-
κούνμπο! Ο «sur mesure» επιμελείται τα τελευταία χρό-
νια τα κοστούμια των δύο αθλητών που είναι ειδικών μέ-

τρων και διαστάσεων. Μάλιστα, ήταν εκείνος που επιμελήθηκε το
executive dress code κατά την επίσκεψή τους με τους Μιλγουόκι
Μπακς στον Λευκό Οίκο. Ο Μεσσήνιος δημιουργός ανδρικής μόδας
είναι το Νο1 στις προτιμήσεις των εγχώριων σταρ, όπως του Σάκη
Ρουβά, αλλά και πολιτικών προσωπικοτήτων, όπως του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα δύο αδέλφια, στην πρόσφατη
επίσκεψή τους στο ατελιέ του Γιώργου Παπαδόγαμβρου, πρόβαραν
τη νέα χειμερινή σειρά κοστουμιών και έπειτα πόζαραν στο πλευρό
του χαμογελαστοί, με τον σχεδιαστή να δημοσιεύει τα ενσταντανέ
στο Instagram.

FFull in love
Τα «πιτσουνάκια» του «Survivor» ταξίδεψαν στην Πάρο. Ο Σπύ-
ρος Μαρτίκας και η Βρισηίδα Ανδριώτου ξεκίνησαν τις καλο-
καιρινές τους διακοπές, βομβαρδίζοντας τα social media με
κοινές τους φωτογραφίες από το νησί, όπου απολαμβάνουν τον
παθιασμένο έρωτά τους, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμ-
ματα. Το ζευγάρι, που φημολογείται πως σύντομα θα επισημο-
ποιήσει τη σχέση του, είναι μες στα μέλια, όπως φαίνεται, άλ-
λωστε, και στα ενσταντανέ που δημοσιεύουν.

Καλοκαιρινή εργασιοθεραπεία για την
Υρώ Μανέ. Η δημοφιλής ηθοποιός παραμέ-
νει στην Αθήνα και όπως ανακοίνωσε στο In-
stagram, ετοιμάζει γκράντε χειμερινή συ-
νεργασία με δύο πολύ σημαντικούς καλλι-
τέχνες του πενταγράμμου: «Με τη Λίνα Νι-
κολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη
ξεκινάμε για τα ωραία. Τα πολύ ωραία! Μέ-
χρι τώρα με ταξίδευαν με το ταλέντο τους.
Τώρα θα ταξιδέψουμε και παρέα!».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τους πήρε μέτρα!

Kάτι ετοιμάζουν!
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kpapakosto@yahoo.gr

Ιωάννα Στεργίου,
διαιτολόγος-

διατροφολόγος

Διατροφή
για άτομα 

με Long Covid

Ο
ι ασθενείς που έχουν συμπτώματα
Long Covid, δηλαδή συμπτώματα που
επιμένουν ή εμφανίζονται και έξι μήνες
μετά τη νόσηση από κορονοϊό, χρει-

άζονται ένα διατροφικό πλάνο αποκατάστασης
των μυών τους, ειδικά αν προηγουμένως είχαν
νοσηλευθεί.

Η Ιωάννα Στεργίου, διαιτολόγος-διατροφολό-
γος, μας δίνει διατροφικές συμβουλές για γρήγο-
ρη μυϊκή αποκατάσταση σε Long Covid-19.

«Ακολουθώντας ένα ισορροπημένο διατροφικό
πλάνο, θα έχετε συγκεκριμένη και ωφέλιμη ρου-
τίνα γευμάτων και σνακ, εξασφαλίζοντας την
επαρκή κατανάλωση των απαραίτητων θρεπτικών
συστατικών και θερμίδων μέσα στην ημέρα.

Μαζί με τις επαρκείς θερμίδες, οι τροφές πλού-
σιες σε πρωτεΐνες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λί-
θο για την αναδόμηση των μυών. Καταναλώστε
25-35 γραμμάρια πρωτεΐνης σε καθένα από τα
τρία κυρίως γεύματα της ημέρας και 10-20 γραμ-
μάρια σε καθένα από τα δυο τρία σνακ της ημέ-
ρας. Για παράδειγμα, καταναλώστε 120-150 γρ.
κοτόπουλο με μία φέτα τυρί στο μεσημεριανό
γεύμα και 200 γρ. γιαούρτι με ξηρούς καρπούς
σαν σνακ. Εάν ζυγίζετε περισσότερο από 90 κιλά,
μπορεί να χρειαστείτε λίγο περισσότερη από την
παραπάνω συνιστώμενη ποσότητα σε πρωτεΐνη.

Ενισχύστε τη μυϊκή αποκατάσταση. Η επαρκής
ποσότητα πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα, σε συν-
δυασμό με την άσκηση, ενισχύει τη μυϊκή δύναμη
και επιταχύνει την αποκατάσταση. Φροντίστε να
συμπεριλάβετε ένα “σνακ αποκατάστασης” με αυ-

ξημένη πρωτεΐνη μετά τη φυσιοθεραπεία ή την
άσκηση. Στοχεύστε να δουλέψετε τόσο για τη μυϊ-
κή ενδυνάμωση όσο και για την αερόβια ικανότη-
τα (για την αντοχή και την υγεία της καρδιάς και
των πνευμόνων). 

Λάβετε υπόψη ότι η πρωτεΐνη μπορεί να σας
κάνει να έρθετε γρήγορα σε κορεσμό, αλλά η
πρωτεΐνη από μόνη της δεν αποτελεί πλήρες γεύ-
μα, οπότε χρειάζεστε και τα υπόλοιπα μακροθρε-
πτικά συστατικά (λίπος και υδατάνθρακες). 

Τα συμπληρώματα πρωτεΐνης μπορεί να σας
βοηθήσουν να φτάσετε στον πρωτεϊνικό σας στό-
χο, εάν έχετε μειωμένη όρεξη ή άλλες διατροφι-
κές δυσκολίες: Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε
με την πρόσληψη πρωτεϊνών, μπορείτε να δοκι-
μάσετε έτοιμα ροφήματα πρωτεΐνης σαν σνακ εν-
διάμεσα από τα κυρίως γεύματα. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε σκόνη πρωτεΐνης και να φτιά-
ξετε τα δικά σας milkshakes, κρέμες ή smooth-
ies με φρούτα. Μπορείτε να καταναλώσετε μπά-
ρες πρωτεΐνης σαν γρήγορο σνακ ενδιάμεσα από
τα γεύματα. Μπορεί να γίνει λήψη του μεταβολίτη
της λευκίνης (αμινοξύ), ο οποίος είναι απαραίτη-
τος για τη ρύθμιση της πρωτεϊνικής σύνθεσης των
μυών. Μπορεί να γίνει χρήση κρεατίνης. 

Πρόκειται για έναν φυσικό μεταβολίτη πρωτεΐ-
νης που αποθηκεύεται στους μυς, τον εγκέφαλο,
το συκώτι, τα νεφρά και τους όρχεις. Οι διατροφι-
κές πηγές κρεατίνης περιλαμβάνουν το κρέας, τα
ψάρια και τα πουλερικά. Φαίνεται ότι λήψη συμ-
πληρωμάτων κρεατίνης, σε συνδυασμό με προ-
πόνηση αντιστάσεων, αυξάνει το μέγεθος των
μυών σε νεαρούς αθλητές. Επιπρόσθετα, φαίνε-
ται ότι μπορεί να βοηθά στην καταπολέμηση της
σαρκοπενίας (μυϊκής απώλειας) σε άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας», καταλήγει η διατροφολόγος.

Με συμβουλή γιατρού 
τα συμπληρώματα
«Ο χυμός ξινών κερασιών της ποικι-
λίας Montmorency (tart cherry juice)
είναι πλούσιος σε πολυφαινόλες, οι
οποίες παίζουν σημαντικό αντιφλεγ-
μονώδη ρόλο και διαθέτουν αντιοξει-
δωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας
στην αντιμετώπιση της φλεγμονής ως
απόρροια της μόλυνσης με τον νέο κο-
ρονοϊό», αναφέρει η κυρία Στεργίου.
Σε κάθε περίπτωση πάντως και επει-
δή κάθε άτομο είναι διαφορετικό, με
διαφορετικό ιατρικό προφίλ και δια-
φορετικές ανάγκες, πριν από τη λή-
ψη συμπληρωμάτων διατροφής θα
πρέπει να συμβουλευτείτε τον θερά-
ποντα γιατρό σας.

Διατροφικές συμβουλές 
για γρήγορη μυϊκή αποκατάσταση



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η μετακίνηση της Σελή-

νης στον τομέα των επαγγελματικών σας μάλ-

λον κάτι θέλει να σας πει. Μπορεί να υπάρξει

μια αλλαγή στον επαγγελματικό σας χώρο, αλλά

και να χρειαστεί η ολοκλήρωση μιας συμφω-

νίας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη μία μέρα πριν από την ολοκλήρωσή

της (Πανσέληνος) ευνοεί εσάς που ανήκετε στις

αρχές του τρίτου δεκαημέρου. Έτσι, πολλά θέ-

ματα θα εξελιχθούν αρκετά καλά για εσάς, ακό-

μη και αν σας πιέζουν οι καταστάσεις. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εκείνο που θα σας απασχολήσει αυτή την πε-

ρίοδο είναι η οικονομική σας κατάσταση, όταν

μάλιστα θα έρθουν προς εσάς πολύ βοηθητικές

οικονομικές κινήσεις από τρίτα πρόσωπα ή

άτομα που δεν περιμένατε.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η Σελήνη απέναντι

από το δικό σας ζώδιο θα σας κάνει να ασχολη-

θείτε περισσότερο με τις πολύ προσωπικές σας

σχέσεις. Είναι η στιγμή που θα πρέπει να εντο-

πίσετε τα σωστά και τα λάθη των επιλογών σας,

μέσα από τα πρόσωπα που παίζουν σημαντικό

ρόλο στη ζωή σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν

έντονα, αλλά γενικότερα θα αρχίσετε να τοπο-

θετείτε την καθημερινότητά σας σε νέα δεδομέ-

να, που έχουν ξεκινήσει από τον προηγούμενο

μήνα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη στο ζώδιο του Αιγόκερου βλέπει πολύ

θετικά το δικό σας ζώδιο, αναβαθμίζει την προσω-

πική σας ζωή αλλά και σας δημιουργεί την αίσθη-

ση της ισορροπίας, μέσα από τα συναισθήματα

που μοιράζεστε με άλλα πρόσωπα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς ξεκινά μια περίοδος οικο-

γενειακών υποθέσεων που ζητούν την άμεση

παρέμβασή σας. Είτε πρόκειται για πρόσωπα εί-

τε για υλικά αγαθά, είστε έτοιμοι για το επόμενο,

οριστικό βήμα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι η στιγμή να βγείτε προς τα έξω, να νιώσετε

απελευθερωμένοι από καταπιεστικές καταστά-

σεις και να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο. Μια με-

τακίνησή σας θα σας δώσει νέες εμπειρίες.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν τις

επόμενες μέρες. Ίσως βρείτε τον τρόπο να τα-

κτοποιήσετε κάποιες εκκρεμότητές σας ή να

ενισχύσετε τα εισοδήματά σας, με έξτρα απα-

σχόληση.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της

(Πανσέληνος), στο δικό σας ζώδιο, σας καθιστά

πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου. Είστε έτοι-

μοι να κάνετε κάτι που θα αποτελέσει επιτυχη-

μένη στιγμή για τη γενικότερη πορεία σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτή την περίοδο θα πρέπει να προσέχετε τις

καταστάσεις που δημιουργούνται για εσάς αλλά

χωρίς τη δική σας συγκατάθεση. Ένα παρασκή-

νιο έχει ολοκληρωθεί για εσάς και μάλλον θα

μάθετε τις αλήθειες με αρκετή καθυστέρηση.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε αρκετά κοινωνικοί αυτή την περίοδο και

θέλετε να διασκεδάσετε και να γνωρίσετε νέ-

ους τόπους και πρόσωπα. Βέβαια, η προσωπική

μου εκτίμηση είναι να μην εμπιστεύεστε αν-

θρώπους που δεν γνωρίζετε αρκετά καλά, γιατί

θα σας εκθέσουν βγάζοντας προς τα έξω τις

αδυναμίες σας.
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Σήμερα η Σελήνη θα περάσει στο ζώδιο 
του Αιγόκερου, μια μετακίνηση που δεν
ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
της ευαίσθητης και ευμετάβλητης Σελήνης.

Έτσι, θα υπάρξουν έντονες διεκδικήσεις και
επαγγελματικές αναζητήσεις
σε ένα αυριανό ολόγιομο φεγγάρι.



Α
κούγοντας τον πρωθυπουργό να
επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά
πλέον ότι ισχύει στο ακέραιο η από-
φασή του για εξάντληση της τετραε-

τίας, διερωτάται κανείς πόσο ακόμη χρόνο θα
χρειαστεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας για
να επιστρέψει στη ρότα της πολιτικής «καθημε-
ρινότητας» και στα μεγάλα -δυσθεώρητα, για την
ακρίβεια- προβλήματα και τις προκλήσεις με τις
οποίες είναι αντιμέτωπη η χώρα μας σε αυτή την
κρίσιμη συγκυρία.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι η κυβερνητική παρά-
ταξη συνέβαλε με τον τρόπο της στη δημιουργία
και διατήρηση πρόωρου προεκλογικού κλίματος.
Όλα αυτά ωστόσο άλλαξαν άρδην την προηγούμε-
νη εβδομάδα, με τον κ. Μητσοτάκη να αναλαμβάνει
προσωπικά το ρίσκο μιας καθαρής πολιτικής από-
φασης, έντιμης και θεσμικά ορθής.

Το καλοκαίρι του 2022 είναι παράξενο. Η Ευρώ-
πη ολόκληρη με κομμένη την ανάσα περιμένει την
επόμενη κίνηση του Ρώσου προέδρου Πούτιν,
ευελπιστώντας ότι δεν θα επιλέξει την οριστική ρή-
ξη με τη Δύση και άρα δεν θα κλείσει ερμητικά τις
στρόφιγγες του ρωσικού φυσικού αερίου.

Η Ελλάδα έχει μειώσει εξαιρετικά πολύ την
ενεργειακή της εξάρτηση από τη Μόσχα, αλλά οι
καιροί είναι ταραγμένοι και δεν χωράει κανένας
εφησυχασμός ούτε περισπασμός της προσοχής.
Και μπορεί να μην αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα
ενεργειακής επάρκειας, όπως, πχ, η Γερμανία, αλ-

λά είναι πασιφανές ότι μια νέα διεθνής αναταραχή
θα την επηρεάσει πολυεπίπεδα. Πρώτα απ’ όλα,
στο κόστος διαβίωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τους πολίτες.

Λογικά όλοι μα όλοι θα έπρεπε να ομνύουν στην
απόφαση του κ. Μητσοτάκη να μη θέσει σε κίνδυνο
τη σταθερότητα στη χώρα σε μια τέτοια περίοδο και
με τον Ερντογάν εκτός εαυτού.

Πρώτα απ’ όλα τα κυβερνητικά στελέχη και οι
«γαλάζιοι» βουλευτές. Δείχνει να συμβαίνει ωστό-
σο το ακριβώς αντίθετο. Πολλοί εξ αυτών αντιμε-
τωπίζουν με δέος το επόμενο δεκάμηνο, αντιλαμ-
βανόμενοι ότι θα πρέπει να κοπιάσουν πολύ και για
πολύ, προτάσσοντας το συλλογικό συμφέρον.

Ακόμη πιο οξύμωρο είναι αυτό που συμβαίνει με
τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεωρητικά πάντα,
από τη στιγμή που σύσσωμοι οι αντιπολιτευόμενοι
προβλέπουν «βαρύ χειμώνα», θα έπρεπε να κρυ-
φογελούν με την απόφαση του κ. Μητσοτάκη και
δημοσίως να σιωπούν. Να μην ξύνονται στην γκλί-
τσα του τσοπάνη. Αντιθέτως, εμφανίζονται από
μουδιασμένοι έως ανήσυχοι. Στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί χά-
νουν το αφήγημα των πρόωρων εκλογών, το οποίο
λειτουργεί συσπειρωτικά για το κόμμα και μειώνει
τις εσωτερικές τριβές και εντάσεις. Και στο ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, διότι πολύ θα τους βόλευε η προσφυ-
γή στις κάλπες με συνοπτικές διαδικασίες. Όσο
περνάει ο χρόνος, τόσο πιο αδήριτη θα γίνεται η
ανάγκη για ευδιάκριτο πολιτικό στίγμα και καίριες
πολιτικές παρεμβάσεις.

Η προσαρμογή στον ανάποδο αιφνιδιασμό του
πρωθυπουργού αποδεικνύεται δύσκολη. Για την
αντιπολίτευση που ήταν πεπεισμένη ότι θα τον σύ-
ρει σε πρόωρες εκλογές αλλά και για τα κυβερνητι-
κά στελέχη που ήλπιζαν σε γρήγορη μάχη πριν από
τις χειμερινές προκλήσεις.

Είναι όμως και απαραίτητη. Οι πολίτες, ακόμη
και οι πιο δύσπιστοι, κατανοούν ότι η απόφαση του
κ. Μητσοτάκη είναι οριστική. Δεν μπορεί να μην εί-
ναι. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο ίδιος θα εκτίθε-
το βαριά. Και το γνωρίζει καλύτερα από όλους.

Το αν στο τέλος της διαδρομής οι ψηφοφόροι θα
του πιστώσουν αυτή του την πολιτική εντιμότητα
και την επίμονη επιλογή του για θεσμικότητα στη
διαχείριση της εξουσίας, μένει να φανεί.

Ο κ. Μητσοτάκης πήρε το ρίσκο. Πλέον, τουλάχι-
στον τα στελέχη του, οφείλουν να στοιχηθούν πίσω
του, να βάλουν το κεφάλι κάτω και να εργαστούν
ακόμη πιο σκληρά απ’ ό,τι μέχρι σήμερα. Οι δέκα
μήνες μέχρι του χρόνου την άνοιξη είναι τεράστιο
χρονικό διάστημα. Στις συνθήκες μάλιστα που
αναμένουμε από το φθινόπωρο ακόμη πιο πυκνός.

Παρά το αρχικό μούδιασμα, η αντιπολίτευση,
τουλάχιστον η μείζων, θα ξαναβρεί τον εαυτό της
και θα αυξήσει τις πιέσεις ποικιλοτρόπως και πο-
λυεπίπεδα. Η μάχη θα είναι δύσκολη. Η έκβασή
της ωστόσο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από
τους «στρατηγούς» αλλά και τους στρατιώτες. Ο
επικεφαλής έδωσε το σύνθημα. Ο μαραθώνιος
έχει ήδη ξεκινήσει…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Το μήνυμα του αρχηγού 
και η πολιτική κώφωση 

Η προσαρμογή
στον ανάποδο
αιφνιδιασμό του
πρωθυπουργού
αποδεικνύεται
δύσκολη για την
αντιπολίτευση,
που ήταν πεπει-
σμένη ότι θα τον
σύρει σε πρό-
ωρες εκλογές


