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Δ
ύο κοσμοϊστορικά γεγονότα συνέβησαν τις
τελευταίες ώρες στο περιθώριο των κοσμι-
κών πάρτι στη Μύκονο και των χλιδάτων
διακοπών των celebrities. Δύο γεγονότα

που η σημασία τους θα φανεί στο εγγύς και απώτερο
μέλλον αλλά και που καταδεικνύουν τι συνέβη τους
προηγούμενους μήνες για να έχουμε αυτήν την κατά-
ληξη. Ποια είναι αυτά; Η απόλυτη ισοτιμία του αμερι-
κανικού δολαρίου με το ευρώ, για πρώτη φορά ύστερα
από 20 χρόνια, και η ανακοίνωση πλεονάσματος-ρε-
κόρ της Ρωσίας στο εξωπραγματικό 70+ δισ. για το
2022, το μεγαλύτερο από το 1994!

Και τα δύο γεγονότα έχουν την εξήγησή τους. Η υπο-
χώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου αποδίδεται στις
έντονες ανησυχίες για την ευρωπαϊκή οικονομία εξαι-
τίας της ενεργειακής κρίσης, με αποτέλεσμα οι επενδυ-
τές να δείχνουν προτίμηση στο αμερικανικό νόμισμα, το
οποίο έχει ενισχυθεί κατά περίπου 14% από τις αρχές του

χρόνου, ενώ το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα έχει χάσει το
12% της αξίας του από τον Ιανουάριο. Το ευρώ είναι ευά-
λωτο λόγω των συνεχών αυξήσεων στις τιμές του φυσι-
κού αερίου και του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και
λόγω της μεγάλης διαφοράς των επιτοκίων της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα επιτόκια της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Συν τοις άλλοις,
οι υψηλές τιμές στην ενέργεια πυροδοτούν πληθωριστι-
κές πιέσεις, γεγονός που δεν συνάδει με τους στόχους
της ΕΚΤ, η οποία προσπαθεί να καταπολεμήσει την ακρί-
βεια αυξάνοντας τα επιτόκια δανεισμού.

Από την άλλη, το ρωσικό πλεόνασμα-ρεκόρ δικαιο-
λογείται από την εκτόξευση των εξαγωγών και τις αυ-
ξημένες τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σε
συνδυασμό με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μό-
σχα και το ότι δεν μπορούσε να εισαγάγει τίποτα από τα
ευρωπαϊκά κράτη… Σύμφωνα με το Bloomberg που
επικαλείται τις ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας

της Ρωσίας, οι εξαγωγές ήταν 153,1 δισ. δολάρια το
δεύτερο τρίμηνο, ελαφρώς μειωμένες από τα 166,4
δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι εισαγωγές μει-
ώθηκαν στα 72,3 δισ. δολάρια από 88,7 δισ. δολάρια
του πρώτου τριμήνου.

Τα δεδομένα, λοιπόν, είναι πως το δολάριο «ισοφα-
ρίζει» το ευρώ, οι ΗΠΑ όχι απλώς δεν αντιμετωπίζουν
την ενεργειακή κρίση που «γονατίζει» τη Γηραιά Ήπει-
ρο αλλά θα βγουν και κερδισμένες από τη «νέα αγορά»
για τα ενεργειακά προϊόντα τους, ο Πούτιν καταγράφει
πλεόνασμα που θα το ζήλευαν όλοι οι προκάτοχοί του
και ολόκληρη η ΕΕ «βουλιάζει» σε ένα σπιράλ ύφεσης
με πληθωρισμό, ενεργειακή κρίση, αύξηση τιμών στα
καταναλωτικά αγαθά και έλλειμμα στο εμπορικό ισο-
ζύγιό της. 

Αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο χαμένος στον πό-
λεμο; 
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Μ
ε τον εκλογικό συναγερμό
να έχει προσώρας τουλάχι-
στον σιγάσει, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης προετοιμάζει

την κυβέρνησή του για τους επόμενους
δύσκολους μήνες έως και το τέλος του
χειμώνα, μελετώντας προσεκτικά τόσο τις
εξελίξεις γύρω από την άνευ προηγουμέ-
νου ενεργειακή κρίση που ανατροφοδοτεί
η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, πολλώ δε μάλλον η εργαλειοποί-
ηση της ενεργειακής τροφοδοσίας από το
Κρεμλίνο, όσο και τα ορόσημα -διεθνή και
εγχώρια- που έχει μπροστά του το κυβερ-
νητικό σχήμα σε αυτό τον καθ’ όλα κρίσι-
μο τέταρτο χρόνο της «γαλάζιας» διακυ-
βέρνησης. 

Παρά τη γενναία «ένεση» στήριξης ορισμέ-
νων δισ. εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν
συνδυαστικά το Power Pass και το Fuel Pass,
στο κυβερνητικό επιτελείο κατανοούν απολύ-
τως ότι είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί από τον
Σεπτέμβριο και για τους επόμενους μήνες του
φθινοπώρου και του χειμώνα ένας νέος γύρος
οικονομικής στήριξης καταναλωτών και επι-
χειρήσεων, ανάλογης, ου μην και μεγαλύτε-
ρης έντασης ως προς τα ποσά και την περίμε-
τρο των δικαιούχων των ήδη θεσπισμένων
παρεμβάσεων. 

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κρατήσουμε
ως κεντρική κυβέρνηση τις σχετικές εφεδρεί-
ες για να εξακολουθούμε να στηρίζουμε επι-
χειρήσεις, νοικοκυριά, κυβερνητικούς φο-
ρείς, αλλά έχουμε αυτοπεποίθηση στις δυνα-
τότητές μας και στον σχεδιασμό μας ότι και

δύσκολος να είναι ο χειμώνας, έχουμε αντι-
μετωπίσει αρκετές δυσκολίες τα τρία χρόνια
που είμαστε κυβέρνηση. Θα ξεπεράσουμε και
αυτήν», διεμήνυσε από την Ανατολική Αττική,
όπου βρέθηκε προχθές ο πρωθυπουργός,
προδίδοντας ότι στο παρασκήνιο «τρέχει» ήδη
ο συγκεκριμένος σχεδιασμός.

Νέο πακέτο στήριξης
Με πρώτο ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Μητσοτάκης προ-
γραμματίζεται να περιγράψει το εύρος των
επόμενων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης
στο πεδίο της στήριξης έναντι της θυελλώ-
δους οικονομικής κρίσης, Μέγαρο Μαξίμου
και οικονομικό επιτελείο αναζητούν τις πιθα-
νές πηγές χρηματοδότησης του νέου πακέτου
στήριξης. Στην κυβέρνηση εμφανίζονται ιδι-
αιτέρως ικανοποιημένοι από την ανθεκτικό-
τητα αλλά και την ανοδική πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας, απόρροια, όπως λέγεται, της
συνεπούς εφαρμογής διαρθρωτικών και μη
μεταρρυθμίσεων. 

Την ίδια ώρα, εντοπίζουν στα έσοδα από τον
τουρισμό εκείνο το δημοσιονομικό «παράθυ-
ρο» -ορισμένοι το υπολογίζουν ακόμη και στα
2,5 δισ. ευρώ- που θα επιτρέψει την απρό-
σκοπτη συνέχιση της στήριξης των πλέον
ευάλωτων. Μεταξύ των επικρατέστερων σε-
ναρίων που τίθενται υπό εξέταση στις κλει-

στές συσκέψεις του Μεγάρου Μαξίμου είναι η
χορήγηση ακόμη ενός εφάπαξ βοηθήματος,
εν είδει νέας επιταγής ακρίβειας, η πιθανότη-
τα επέκτασης του υφιστάμενου Fuel Pass,
στην περίπτωση που δεν εξορθολογιστούν
έως τότε οι τιμές βενζίνης και ντίζελ, αλλά και
η προοπτική επιπρόσθετης παρέμβασης στις
τιμές του φυσικού αερίου. «Σε ό,τι αφορά το
ηλεκτρικό ρεύμα, η φιλοσοφία της οριζόντιας
στήριξης θα διαρκέσει για όσο παρατηρούνται
αυτές οι αυξημένες τιμές της ενέργειας», επι-
βεβαίωσε χθες μέσω του ΣΚΑΪ ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. 

Στον αντίποδα πάντως κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι προειδοποιούν πως η κυβέρνηση
δεν πρόκειται να οδηγηθεί σε μια λογική
άκρατης παροχολογίας, καθώς ο στόχος της
απόκτησης επενδυτικής βαθμίδας εντός του
2023 δεν επιτρέπει μια αλόγιστη και εν πολ-
λοίς ανεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. 

Αισιοδοξία και από Βρυξέλλες
Καλά πληροφορημένες πηγές τονίζουν στην

«Political» ότι η ΕΕ θα βρεθεί ενώπιον σχετικών
αποφάσεων από τον Σεπτέμβριο και μετά, όταν
το ζήτημα της θέρμανσης θα τεθεί πιεστικά προς
τις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Βό-
ρειας Ευρώπης, με τις προτάσεις Μητσοτάκη
περί αποσύνδεσης της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος από την αντίστοιχη του φυσικού αερί-
ου να βρίσκονται πάντα πάνω στο τραπέζι. Την
ίδια ώρα, το φάσμα της διακοπής της ροής του
ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη
προβληματίζει εντόνως την Ευρώπη, άρα και τη
χώρα μας. Τις τελευταίες μέρες ο υπουργός

Ενέργειας Κώστας Σκρέκας αφήνει να εννοηθεί
πως σε αυτή την απευκταία περίπτωση οι τιμές
του φυσικού αερίου θα γνωρίσουν νέο ανοδικό
ράλι, ως εκ τούτου θα απαιτηθούν νέες κυβερ-
νητικές παρεμβάσεις.

Διαχωριστική γραμμή και η Παιδεία
Την ίδια ώρα, η σημερινή παρέμβαση του

πρωθυπουργού στη Βουλή για το νομοσχέδιο
του υπουργείου Παιδείας «Ανοιχτοί Ορίζον-
τες» για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
μαρτυρά, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές
πηγές, ότι θα καταστεί η κυβερνητική πολιτική
στην Παιδεία βασική προεκλογική διαχωρι-
στική γραμμή ανάμεσα στην κυβέρνηση και
τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται βέβαιο πως ο πρωθυ-
πουργός αναμένεται να υπερασπιστεί ως πει-
στήριο προόδου και εκσυγχρονισμού τις το-
μές που επιφέρει το νομοσχέδιο στο μοντέλο
διακυβέρνησης των πανεπιστημίων και την
ευθεία πλέον σύνδεσή τους με την αγορά ερ-
γασίας. Θα προκαλέσει μάλιστα τον πρόεδρο
του ΣΥΡΖΑ να δηλώσει ευθαρσώς αν η σημε-
ρινή κατάσταση στα πανεπιστήμια, που συχνά
πυκνά μετατρέπονται σε ορμητήρια ανομίας,
ικανοποιεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης και κατά πόσον αυτό είναι το όραμα
του ΣΥΡΙΖΑ για ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο. 
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«Ναι σε στήριξη των
νοικοκυριών, όχι σε
ακατάσχετη παροχολογία»,
λένε από το Μαξίμου

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Με το βλέμμα 
στη ΔΕΘ και 
στο αυξημένο 
δημοσιονομικό
περιθώριο



Ξ
ανά στο εδώλιο για τη φονική
πλημμύρα στη Μάνδρα τον
Νοέμβριο του 2017, που κόστι-
σε τη ζωή σε 25 συνανθρώ-

πους μας και προκάλεσε τεράστιες υλι-
κές ζημιές στην περιοχή, θα καθίσουν η
τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δού-
ρου και τέσσερις ακόμα κατηγορούμε-
νοι, οι οποίοι πριν από περίπου έναν μή-
να κρίθηκαν αθώοι.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, που
εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο, αθωώ-
θηκαν, κατά πλειοψηφία, έπειτα από
μακρά αποδεικτική διαδικασία, η κυρία
Δούρου και τέσσερις ακόμα κατηγο-
ρούμενοι. Όλοι κρίθηκαν αθώοι από κά-
θε κατηγορία για τις φονικές πλημμύ-
ρες. Τώρα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών άσκησε έφεση κατά της από-
φασης του Τριμελούς Πλημμελειοδι-
κείου της Αθήνας. Πρόκειται για δύο
πρόσωπα από το Δασαρχείο και άλλα
δύο από την Πολεοδομία. Κατά συνέ-
πεια, και οι πέντε αθωωθέντες θα καθί-
σουν ξανά στο εδώλιο, όταν η υπόθεση
εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι
κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί από το
σύνολο των αδικημάτων για τα οποία εί-
χαν παραπεμφθεί σε δίκη. Αντίθετα, το
δικαστήριο είχε κηρύξει ενόχους οκτώ
κατηγορούμενους, για τα, κατά περί-
πτωση, αδικήματα της πλημμύρας, της
ανθρωποκτονίας και των σωματικών
βλαβών από αμέλεια. Οι κατηγορούμε-
νοι που είχαν κηρυχθεί ένοχοι καταδι-
κάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 4
έως 6 χρόνια, με ανασταλτικό αποτέλε-
σμα στην έφεση.

Με αφορμή την άσκηση της έφεσης
από την εισαγγελία, ο συνήγορος της

κυρίας Δούρου, Θεόδωρος Σχινάς, έκα-
νε λόγο για κίνηση που στοχεύει να κα-
ταστήσει την πρώην αντιπεριφερειάρχη
σε κατάσταση πολιτικής ομηρείας ενό-
ψει των εκλογών. «Η εισαγγελική έφεση
είναι απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης
άσκησής της καθώς είχε παρέλθει το
δεκαήμερο που προβλέπεται από την
απόφαση επί της αθώωσης ή της ενο-

χής», κατέληξε ο κ. Σχινάς.
Σημειώνεται ότι η απόφαση επί της

ενοχής ή μη ανακοινώθηκε στις 16 Ιου-
νίου, ενώ η απόφαση επί των ποινών
στις 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με τους συνη-
γόρους της πρώην περιφερειάρχου, η
εισαγγελική έφεση είναι παντελώς
αναιτιολόγητη παρά τα όσα ορίζονται
στη δικονομία.
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Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα Ειδικά Δικαστήρια
που αφορούν τους πρώην υπουργούς και στενούς συ-
νεργάτες τού Α. Τσίπρα, Δ. Παπαγγελόπουλο και Ν.
Παππά, καθώς κληρώθηκαν στη Βουλή οι ανώτατοι δι-
καστές που θα καθίσουν στην έδρα. 

Θα έχουν «άρωμα γυναίκας», καθώς στην υπόθεση
Παπαγγελόπουλου οι 11 από τους 13 τακτικούς δικαστές
(επτά Αρεοπαγίτες και έξι προερχόμενοι από το ΣτΕ)

που κληρώθηκαν είναι γυναίκες, ενώ ακόμη μεγαλύτε-
ρη εκπροσώπηση θα έχουν οι γυναίκες στην έδρα της
δίκης που αφορά την υπόθεση του Νίκου Παππά, κα-
θώς κληρώθηκαν 12 γυναίκες και μόλις ένας άνδρας. 

Στα αξιοσημείωτα της κλήρωσης είναι ότι και στις δύο
δίκες χρέη εισαγγελέα κληρώθηκε να ασκεί η εισαγγε-
λέας του Αρείου Πάγου Όλγα Σμυρλή, η οποία, πάντως,
θα έχει ως αναπληρώτρια στην πρώτη υπόθεση τη συ-

νάδελφό της Αριστέα Θεοδόση και στη δεύτερη τον επί-
σης εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Ασπρογέ-
ρακα.

Από τη Μεταπολίτευση και μετά, τρεις φορές έχουν
συγκροτηθεί Ειδικά Δικαστήρια. Η πρώτη το 1990 για
την υπόθεση του καλαμποκιού, η δεύτερη το 1991 για το
σκάνδαλο Κοσκωτά και η τρίτη το 2015 για τον πρώην
υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Ορίστηκαν τα μέλη των Ειδικών Δικαστηρίων

Στη Βουλή 
η ελληνοποίηση 
του Αγιαβέφε
Με ερώτησή του προς τους αρμόδιους
υπουργούς, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ
Κώστας Ζαχαριάδης κάνει λόγο για
σκάνδαλο με εθνικές διαστάσεις και
ζητά απαντήσεις για ποιο λόγο το
ελληνικό κράτος παρέχει τιμητική
πολιτογράφηση και αποδέχεται δωρεές
από πρόσωπα που συνδέονται με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο με το
ψευδοκράτος, καθώς και ποια κριτήρια
υπερτέρησαν στην κρίση του
ερωτώμενου υπουργού για τη χορήγηση
της συστατικής επιστολής και τη
διαδικασία τιμητικής πολιτογράφησης
του Γιασάμ Αγιαβέφε. Ρωτά επίσης αν
υπήρξε έγγραφη ενημέρωση από τον
υπουργό Υγείας για τη «συμβολή» του
Αγιαβέφε στην αντιμετώπιση της κρίσης
του κορονοϊού ή αν όσα αναγράφονται
στο σχετικό ΦΕΚ αποτελούν προσωπικές
εκτιμήσεις του υπουργού Εσωτερικών.
Ζητά ακόμη να μάθει ποια ακριβώς είναι
η σχέση του εν λόγω προσώπου με τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
μέσω ποιων επικοινωνιών συμφωνήθηκε
η παροχή της συστατικής επιστολής.
Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο εν λόγω
αλλοδαπός φέρεται να υπέβαλε δωρεές
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
του ελληνικού κράτους,
περιλαμβανομένης της Μητρόπολης
Πειραιώς, και Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, ενώ τη
συστατική επιστολή για τον εν λόγω
κύριο φέρεται να κατέθεσε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπυρίδων-
Άδωνις Γεωργιάδης. Για όλα αυτά ο
ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη συστατική επιστολή του
υπουργού Ανάπτυξης, την επιστολή του
Μητροπολίτη Πειραιώς, τα διοικητικά
έγγραφα αποδοχής των δωρεών
(αποφάσεις, αλληλογραφία, κ.λπ.) σε
όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου στα οποία φέρεται να πρόσφερε
τις δωρεές.

Μάνδρα: Έφεση για
τηναθώωση της Δούρου
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Πλαφόν στο μεικτό κέρδος των ηλεκτρικών
συσκευών (ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικά)
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω
Συσκευή» προβλέπει η τροπολογία που κατέ-
θεσε το υπουργείο Ανάπτυξης στη Βουλή. Για τα
συγκεκριμένα προϊόντα απαγορεύεται έως τις
31 Δεκεμβρίου 2022 η αποκόμιση μεικτού κέρ-
δους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος
ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που να
υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μεικτού
κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης/9/2021.

Παράλληλα, προβλέπεται πως με απόφαση
του υπουργού Ανάπτυξης δίδεται η δυνατότητα
καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους
καταναλωτές για αγαθά και υπηρεσίες απαραί-
τητα για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη
μετακίνηση και την ασφάλεια (τρόφιμα, ζωο-

τροφές, λιπάσματα).
Σε όποιον παραβαίνει τις απαγορεύσεις, ανά-

λογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτι-
κά́ ή διαζευκτικά́, επιβάλλονται κυρώσεις από
απλή σύσταση μέχρι βαρύ χρηματικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, στόχος της ρύθμισης
είναι η αποτροπή φαινομένων αθέμιτης κερδο-
φορίας στην αγορά των προϊόντων η αγορά των
οποίων επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω
Συσκευή», η προστασία της αγοραστικής δύνα-
μης του καταναλωτή αλλά και η μέγιστη αποτε-
λεσματικότητα του προγράμματος επιδότησης
μέσω της εξασφάλισης ότι το σύνολο του οφέ-
λους της επιδότησης θα το καρπωθεί ο κατανα-
λωτής, προκειμένου πράγματι να κινητοποιηθεί
και να προμηθευτεί ηλεκτρικές συσκευές με
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Πλαφόν από το Ανάπτυξης 
για το «Αλλάζω Συσκευή»

Α
νεβάζει τους τόνους της κριτικής
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
ο οποίος σε τηλεοπτική του συ-
νέντευξη εξαπέλυσε σφοδρή

επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά
στον πρωθυπουργό.

«Όταν ένας πρωθυπουργός φτιάχνει κλί-
μα εκλογολογίας, δεν μπορεί να καταγγέλ-
λει την αντιπολίτευση που ζητά να αλλάξει η
κυβέρνηση γιατί τα πράγματα δεν πάνε κα-
λά», είπε ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι «οι υπουργοί έχουν
κατεβάσει τα στιλό και κάνουν εκλογική
καμπάνια στις περιφέρειές τους αντί να
κοιτάξουν τα προβλήματα του κόσμου. Αν
θεωρεί ο πρωθυπουργός ότι πρέπει να
απαγορεύσει στην αντιπολίτευση να κάνει
αντιπολίτευση για να κάνει παρέλαση ο κ.
Μητσοτάκης μαζί με τα προβλήματα που
δημιουργεί, συγγνώμη, αλλά αυτό το χατίρι
δεν θα του το κάνουμε». 

Αναφερόμενος στο διακύβευμα των
εθνικών εκλογών, ανέβασε και άλλο τους
τόνους της κριτικής του υποστηρίζοντας ότι
«το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι
“ανανέωση και νέο πολιτικό ήθος ή μια από

τα ίδια, Τσίπρας και Μητσοτάκης”. Και επει-
δή βλέπω ότι το Μαξίμου και όλα τα μιντια-
κά συστήματα, που το στηρίζουν, υποστηρί-
ζουν ότι “είναι αλαζονεία του ΠΑΣΟΚ να λέ-
ει ότι αυτό θα επιλέξει τον πρωθυπουργό”,
ξεκαθαρίζω ότι δεν είπα ποτέ δημοσίως ότι
εμείς θα επιλέξουμε τον πρωθυπουργό.
Αυτά είναι μονταζιέρα του κ. Μητσοτάκη.
Αντίθετα, είπα δημοσίως ότι αν ο ελληνικός
λαός στείλει σκληρό μήνυμα αποδοκιμα-
σίας σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και κλείσει την πόρ-
τα και στον κ. Τσίπρα και στον κ. Μητσοτά-
κη, εγώ δεν θα τους βάλω από το παράθυρο.
Και αυτό είναι ξεκάθαρη θέση».

Άμεση και με μια υποδόρια ειρωνεία
ήταν η απάντηση της ΝΔ: «Πέρασαν πολλοί
μήνες από την εκλογή του στην ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά ο κ. Ανδρουλάκης
εξακολουθεί να πορεύεται με “δημιουργική
ασάφεια”. Δεν απαντά ούτε ποια κυβέρνη-
ση επιθυμεί να προκύψει από τις εκλογές
ούτε με ποιον πρωθυπουργό. Σε όλη την
Ευρώπη σε κυβερνήσεις συνεργασίας
πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του πρώ-
του κόμματος. Αν ο κ. Ανδρουλάκης έχει
κάποιο άλλο πρόσωπο στο μυαλό του, ας το
πει για να κρίνουν οι πολίτες. Τους πρώτους
μήνες από την εκλογή του η ασάφεια και οι
γενικότητες δικαιολογούνταν. Σήμερα όχι». 

Για σενάρια επιστημονικής φαντασίας
ανταπάντησε η Χαριλάου Τρικούπη: «Φαί-
νεται πως η κυβέρνηση των διαδοχικών
αποτυχιών τώρα επισείει σενάρια επιστη-

μονικής φαντασίας, επενδύοντας στρατηγι-
κά στο δίλημμα “Μητσοτάκης ή χάος”, που
όμως οι πολίτες ξέρουν πια ότι είναι ταυτό-
σημα. Το επαναλαμβάνουμε: την κυβέρνη-
ση και τον πρωθυπουργό θα τους επιλέξει ο
ελληνικός λαός βάσει των συσχετισμών
που θα ορίσει στις επόμενες εθνικές εκλο-

γές και όχι το παρασκήνιο και τα ψευτοδι-
λήμματα που βολεύουν τον κ. Μητσοτάκη
και τον κ. Τσίπρα. Σταματήστε να περιφρο-
νείτε τη νοημοσύνη των πολιτών». 

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ θα παραχωρήσει συ-
νέντευξη Τύπου με κεντρικό θέμα το αυξη-
μένο κόστος ζωής.

Μαλλιά κουβάρια έγιναν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 

O κ. Ανδρουλάκης 
έκανε λόγο 
για «μονταζιέρες 
Μητσοτάκη»

ΑΕΙ: Η τελευταία μάχη 
πριν από τα μπάνια
Στην Ολομέλεια έρχεται το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ. Την πρόσκαιρη νηνε-
μία στη Βουλή μετά την τελευταία προ ημερησίας διάταξης συζήτηση την
προηγούμενη Τετάρτη για την Κοινωνική Πολιτική θα διακόψει το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
που εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και ψηφίζεται αύριο. Η κυβέρνη-
ση κάνει λόγο για μια νέα μεταρρυθμιστική τομή που ενισχύει τη λει-
τουργικότητα και αποδοτικότητα των ΑΕΙ, προωθεί τη σύνδεσή τους με
την κοινωνία και εκσυγχρονίζει τον ΔΟΑΤΑΠ. Ωστόσο, η αλλαγή στο σύ-
στημα διοίκησης των δημόσιων πανεπιστήμιων και ο νέος τρόπος εκλο-
γής των μελών ΔΕΠ βάζουν φωτιά στην αντιπαράθεση, καθώς ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜέΡΑ25 και Ελληνική Λύση διαφωνούν με την ουσία της
ρύθμισης. Το πρόσφατο περιστατικό με τους τραυματισμούς στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο αλλά και η έντονη κόντρα μεταξύ Κεραμέως και Φί-
λη για την ομηρία του κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν δυ-
ναμιτίσει περαιτέρω το κλίμα και προοιωνίζονται μια σκληρή αντιπαρά-
θεση και ένα θερμό διήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ολομέλεια
αναμένεται να τοποθετηθεί και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ενώ εί-
ναι ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης και άλλων πολιτικών αρχηγών.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Μ
πορεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν να επιλέγει την «αφω-
νία» μετά την αντίδραση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο

οποίος τον καλούσε να απαντήσει δημο-
σίως αν υιοθετεί τον προκλητικό και ανι-
στόρητο χάρτη του εθνικιστή κυβερνητι-
κού του εταίρου Ντεβλέτ Μπαχτσελί,
όμως το επίσημο τουρκικό κράτος
«απάντησε» και μάλιστα φαίνεται πως
στηρίζει τα αναθεωρητικά σχέδια του
«Γκρίζου Λύκου».

Ένας εξίσου προκλητικός χάρτης λοι-
πόν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
τουρκικής ακτοφυλακής που απεικονίζει
τα όρια της «Γαλάζιας Πατρίδας». Χωρί-
ζει δηλαδή το Αιγαίο στη μέση και διεκ-
δικεί ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή
ανάμεσα στην Κρήτη και τις δυτικές
ακτές της Κύπρου. Η διαφορά βέβαια εί-
ναι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν πρό-
κειται για έναν χάρτη που δώρισαν οι
ακροδεξιοί «Γκρίζοι Λύκοι» στον πολιτι-
κό τους ηγέτη ή κάποιο κάδρο στην πλά-
τη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως εί-
δαμε πριν από λίγους μήνες, αλλά για
επιχειρησιακό χάρτη με τον οποίο η
τουρκική ακτοφυλακή επιχειρεί να ορί-
σει την περιοχή ευθύνης της για αποστο-
λές Έρευνας και Διάσωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκε-
κριμένος χάρτης έχει δηλωθεί στον Διε-
θνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ), που
αποτελεί τμήμα του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών και άρα, σύμφωνα με την Άγ-
κυρα, συνιστά επίσημη θέση και όχι κά-
ποιο άρρωστο όνειρο των Τούρκων εξ-
τρεμιστών. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη
φορά που η Τουρκία επιχειρεί να «κό-
ψει» στη μέση το Αιγαίο. Η πρώτη φορά
που παρουσίασε χάρτη τοποθετώντας τα
όρια στον 25ο μεσημβρινό ήταν το 1988
και στη συνέχεια επανέλαβε τους ίδιους
αβάσιμους ισχυρισμούς το 2001. Ουδέ-
ποτε φυσικά αναγνωρίστηκε το «δικαίω-
μα» της Άγκυρας να επιχειρεί για Έρευ-
να και Διάσωση εντός του ελληνικού FIR
και αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται
καθημερινά στο πεδίο, με τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφα-
λείας να σπεύδουν πάντα πρώτα όπου
και όταν απαιτηθεί. Άλλωστε, όπως είχε
τονίσει στην «Political» ο Στυλιανός Τσα-
κίρης, κυβερνήτης ενός Super Puma της
Πολεμικής Αεροπορίας από την 130 Σμη-
ναρχία Μάχης της Λήμνου, «αυτός που

είναι κυρίαρχος σε μια περιοχή είναι
αναγκασμένος να παράσχει κάθε είδους
υπηρεσία όπως η Έρευνα και Διάσωση
και, αντίστροφα, αυτός που μπορεί να
παράσχει Έρευνα και Διάσωση είναι αυ-
τοδικαίως ο κυρίαρχος της περιοχής».

Η τουρκική ηγεσία πάντως φαίνεται
πως εξακολουθεί να «σφυρίζει» αδιάφο-
ρα και επενδύει στη διπλωματία των
«χαρτών» για να προβάλει τους ανιστό-
ρητους ισχυρισμούς της. Μετά την έντο-
νη αντίδραση της Αθήνας και του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ο
Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα Ερνστ
Ράιχελ καταδίκασε την ακραία πρόκληση
του Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Με ανάρτησή

του στο Twitter ο κ. Ράιχελ ξεκαθάρισε
ότι «η θέση της Γερμανίας είναι σαφής:
οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εδαφικής
ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ελλά-
δας είναι απαράδεκτη».

Νευρική κρίση στην Άγκυρα
Η Τουρκία πάντως δεν μπορεί να κρύ-

ψει τον εκνευρισμό της για την παρουσία
των αμερικανικών F-35 στη Σούδα και τις
αποστολές της άσκησης «Poseidon’s
Rage», που φτάνουν μια ανάσα από τα
ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύσσωμος ο
φιλοκυβερνητικός Τύπος των γειτόνων
αναφέρεται στις υποτιθέμενες απειλές
της Ουάσιγκτον εναντίον της Άγκυρας,

ενώ το TRT Haber, ακολουθώντας τις εξ-
τρεμιστικές αξιώσεις του Μπαχτσελί,
ισχυρίζεται ότι τα 3/4 της Κρήτης ανή-
κουν στην Τουρκία. Την ίδια ώρα πάντως
όλο και περισσότερες ομογενειακές ορ-
γανώσεις συστρατεύονται στη μεγάλη
προσπάθεια που κάνουν Αμερικανοί γε-
ρουσιαστές και βουλευτές για να «παγώ-
σουν» την πώληση και αναβάθμιση αε-
ροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Με επι-
στολή τους το Συμβούλιο Ελληνοαμερι-
κανικής Ηγεσίας (HALC) και η Αμερικα-
νοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) ζητούν από
τους Αμερικανούς νομοθέτες να στηρί-
ξουν την πρωτοβουλία του γερουσιαστή
Κρις Πάπας, που συνδέει την πώληση
μαχητικών με την παραβατική συμπερι-
φορά της Άγκυρας στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σκληρή κριτική στους Τούρκους
και από τον Γερμανό πρέσβη: 
«Απαράδεκτη οποιαδήποτε αμφι-
σβήτηση κυριαρχίας της Ελλάδας» 

Με νέο 
χάρτη-πρόκληση
απαντά η Τουρκία 



Χθες ήταν η επέτειος από την Κοίμηση του Αγίου
Παϊσίου και το θρησκευτικό στοιχείο ήταν έντονο σε
όλη τη χώρα. Ωστόσο, από προχθές η «ψυχή» της Ορ-
θοδοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιε-
ρώνυμος, βρέθηκαν στα Ιωάννινα για τα θυρανοίξια του
Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου. Εκεί μαζί με τον ανώτε-
ρο κλήρο βρέθηκαν και ο πρόεδρος της Βουλής Κων-
σταντίνος Τασούλας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γιώργος Αμυράς και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργος Στύλιος. Την επόμενη μέρα ο κ. Αμυράς
εκπροσώπησε την κυβέρνηση στους εορτασμούς για

τον Άγιο στην Κόνιτσα. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Κό-
νιτσα υπήρξε τόπος όπου έζησε, μορφώθηκε και έκανε
μεγάλο φιλανθρωπικό έργο ο Άγιος Παΐσιος. 
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Μου λένε ότι ο Γιώργος Βαγιωνάς, επί πολλά έτη
βουλευτής Χαλκιδικής, δεν θα είναι ξανά
υποψήφιος, καθώς έχει μεγαλώσει και θέ-
λει να ξεκουραστεί. Ωστόσο, όπως έμαθα,
προετοιμάζει για αντικαταστάτριά του την
κουμπάρα του και εκπαιδευτικό Ζαφειρού-
λα Μυλωνά. Σου λέει ο άνθρωπος, αφού δεν
θα είμαι εγώ, θα είναι ο «άνθρωπός» μου. Βέ-
βαια, η κουμπάρα του είναι άγνωστη στον
νομό και έχει μηδαμινές πιθανότητες να
εκλεγεί, αλλά επειδή είναι γυναίκα -και
υπάρχει έλλειψη στα ψηφοδέλτια- αναγ-
καστικά θα είναι υποψήφια… 

Ένα ακόμη αυτογκόλ το 
εμετικό βίντεο Βερναρδάκη

«Ε
ίναι η Νίκη Κεραμέως η Πισπιρίγκου της δημόσιας Παιδείας;»,
αναρωτήθηκε σε βίντεο στο TikTok ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρι-
στόφορος Βερναρδάκης, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων

εναντίον του για το εμετικό αυτό σχόλιο.
Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προκάλεσε οργή τόσο

στο υπουργείο Παιδείας όσο και στην Πειραιώς και το Μαξίμου. Η Νίκη Κερα-
μέως, αφού σχολίασε πως «ο κ. Βερναρδάκης ξεπέρασε κάθε όριο. Χυδαι-
ότητα, τοξική πόλωση και διχασμός, απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα, μισο-
γυνισμός», ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση.

Η αλήθεια είναι πως μόλις αντιλήφθηκαν στην Κουμουνδούρου την… πατά-
τα του Βερναρδάκη σοκαρίστηκαν και του ζήτησαν να το μαζέψει άμεσα.
Όπερ και εγένετο, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αποσύρει το βίντεο και να
αναγκάζεται να ζητήσει συγγνώμη «για το απαράδεκτο σχόλιο», συμπληρώ-
νοντας πως «η πολιτική κριτική μου ωστόσο στο αίσχος που έφερε προς ψή-
φιση στη Βουλή παραμένει στο ακέραιο» για να κρατήσει τη… σημαία ψηλά. 

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βερναρδάκης υποπίπτει σε λάθος», σημεί-
ωναν πηγές στην «Political», μεταφέροντας και το κλίμα που υπάρχει για τον
πρώην υπουργό από πλευράς ηγεσίας. Ένα ακόμη αυτογκόλ στην Κουμουν-
δούρου που πέφτει βαρύ, ιδίως τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Η κουμπαριά του Βαγιωνά... 

Σούζα στον Γεραπετρίτη... 
H περιοδεία του υπουργού Επικρατείας Γιώργου

Γεραπετρίτη στη Βόρεια Εύβοια είχε το εξής ένα
απρόοπτο. Ότι δεν υπήρξε κανένα παράπονο και δια-
μαρτυρία από κανέναν τοπικό φορέα. Ακόμη και ο

δήμαρχος Ιστιαίας - Αιδηψού Γιάννης Κο-
τζιάς, ο οποίος τους προηγούμενους

μήνες πρωτοστατούσε σε διαμαρτυ-
ρίες και μιλούσε για κυβερνητική
απουσία στην περιοχή, ήταν φρόνι-
μος και διαχυτικός υπέρ του υπουρ-

γού. Ούτε όμως και ο περιφερειάρχης
Φάνης Σπανός εκδήλωσε κάποια δυσα-

ρέσκεια. Ο κ. Γεραπετρίτης, όπως έμαθα, συνάντησε
τους πάντες στην Εύβοια, από κτηνοτρόφους και ξε-
νοδόχους μέχρι ρητινοσυλλέκτες, και σε ένα σημει-
ωματάριο έγραφε τα αιτήματα των πολιτών και των
επαγγελματιών. Αργότερα στην κομματική συνέλευ-
ση της ΔΕΕΠ στη Χαλκίδα προσκλήθηκαν όλοι οι δή-
μαρχοι του νησιού (όχι μόνο της Βόρειας Εύβοιας). 

Απρεπής δήλωση από
βουλευτή του Βελόπουλου

Από απρέπεια σε απρέπεια πάει η ελληνική
Βουλή. Μετά την αθλιότητα Βερναρδάκη απέ-
ναντι στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως,
ήρθε η σειρά μιας βουλευτού της
Ελληνικής Λύσης. Συγκεκριμέ-
να, η Μαρία Αθανασίου, βου-
λευτής Δυτικού Τομέα Αθήνας
με το κόμμα του Βελόπουλου,
ήταν εισηγήτρια στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου θα συ-
ζητείτο το νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη για την
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Τότε η κυρία
Αθανασίου τοποθετήθηκε υπέρ των διαδηλώσε-
ων που γίνονται από ανεμβολίαστους υγειονο-
μικούς στα σπίτια πολιτικών. Θυμίζουμε ότι
ανεμβολίαστοι υγειονομικοί πήγαν στο σπίτι του
κ. Πλεύρη και τρομοκράτησαν τη γυναίκα και τα
παιδιά του, αλλά και στο σπίτι του πρωθυπουρ-
γού στο Κολωνάκι… 

Ο Άδωνις 
και ο Ζαμπίδης

Σε σπίτι ψηφοφόρων και φίλων του στην
Κηφισιά βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.
Στην αυλή του σπιτιού μαζεύτηκαν
πάνω από 100 άτομα και ο
υπουργός τούς μίλησε για
την τρέχουσα οικονομική
κατάσταση και τις προοπτι-
κές που θα ανοίξουν για τη
χώρα η έλευση της επενδυτι-
κής βαθμίδας και η αξιοποί-
ηση του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης. Μεταξύ των παριστα-
μένων ήταν και ο γνωστός
πρωταθλητής kick boxing
Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος
διατηρεί με τον υπουργό καλή σχέση και
είναι ψηφοφόρος του. 

Κοινές δράσεις
Τσούνη - Γεωργιάδη 

Όπως σας είχαμε πει, η σχέση του Άδω-
νι Γεωργιάδη και του Ελληνοαμερικανού
πρέσβη Τζορτζ Τσούνη είναι άριστη. Ο
υπουργός βρέθηκε τις προηγούμενες μέ-
ρες στην οικεία του πρέσβη και εκεί είχαν
έρθει για γνωριμία μαζί του και οι εκπρό-
σωποι της Αvramar, εταιρείας που έχει
επενδύσει στην Ελλάδα και ασχολείται με
τις ιχθυοκαλλιέργειες. Το βρά-
δυ της Κυριακής ο Άδωνις
μετά της συζύγου του Ευ-
γενίας Καραγιαννίδου και
ο Τζορτζ Τσούνης και πάλι
βρέθηκαν μαζί στην Κηφισιά
σε εκδήλωση του College Year in
Athens (CYA), ενός εκπαιδευτικού οργανι-
σμού που καλεί κυρίως Αμερικανούς φοι-
τητές να γνωρίσουν την Ελλάδα και τον πο-
λιτισμό της. Κοινώς, οι δύο άνδρες μοιρά-
ζονται κοινά ενδιαφέροντα και διατηρούν
ψηλά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. 

Γιόρτασαν τον Άγιο Παΐσιο

Κάποιος τους έκανε πλάκα, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Σοφία Νικολά-
ου και Σπύρος Πνευματικός αναγκάστηκαν να καθίσουν δίπλα δίπλα
στη «γαλάζια» συνέλευση που έγινε προς τιμήν του Γεραπετρίτη στη
Χαλκίδα. Να θυμίσουμε ότι οι δυο τους είχαν ανταλλάξει βαριές κου-
βέντες, με αφορμή το γεγονός ότι η κυρία Νικολάου κυκλοφορεί με
αστυνομικούς. Ο «χωροθέτης» της συνέλευσης ή δεν ήξερε το περι-
στατικό ή θέλησε να σπάσει πλάκα… 

ΑΞΙΖΕΙ…



Ποιος σας είπε ότι οι υποψήφιοι των ιδίων
περιφερειών βγάζουν «μαχαίρια» ο ένας για
τον άλλον; Αυτά είναι παλιακά πράγματα. Εγώ
είδα προχθές τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Δη-
μήτρη Καιρίδη να τρώνε μαζί στην Κηφισιά, συ-
νοδευόμενοι από τις συζύγους τους, δίπλα στον
υπέροχο κήπο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσι-
κής Ιστορίας. Τώρα θα πάρουν φωτιά τα πολιτι-
κά τραπέζια, οι συμμαχίες και οι ζυμώσεις με-
ταξύ των υποψηφίων… Άλλωστε Άδωνις και
Καιρίδης είναι φίλοι εδώ και χρόνια και υπάρ-
χει μεταξύ τους αλληλοεκτίμηση. 

ΤΤα emails στους υπουργούς
και ο ανασχηματισμός 

Όσο περνούν οι μέρες όλο και πιο πολύ πέ-
φτει στο τραπέζι το σενάριο του ανασχηματι-
σμού. Μην περιμένετε να σας γράψω ονόματα
κ.λπ. Για να σας δώσω και μια λεπτομέρεια,
την περασμένη εβδομάδα έφυγαν από τη
γραμματεία του πρωθυπουργού κάποια ηλε-
κτρονικά μηνύματα προς τους υπουργούς. Τα
μηνύματα αυτά ζητούν από τους υπουργούς να
κάνουν: Απολογισμό του έργου τους στο
υπουργείο και προγραμματισμό έργου για το
επόμενο εξάμηνο. Ουσιαστικά είναι ένα μήνυ-
μα κινητοποίησης, κυρίως σε εκείνους που
κατέβασαν τα μολύβια και περίμεναν πότε θα
γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.

Ρώτησα κι έμαθα
έστω και καθυστε-
ρημένα… Ποιος
ήταν αυτός που πε-
τάχτηκε την περα-
σμένη εβδομάδα
στη συζήτηση της ολομέλειας της Βουλής
και είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι πρέ-
πει να μπουν όλοι οι Νεοδημοκράτες βου-
λευτές φυλακή; Αυτόπτες μάρτυρες μου εί-
παν ότι την ατάκα την είπε ο κ. Σωκράτης
Βαρδάκης, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης.
Όλα ξεκίνησαν από τη δήλωση του πρωθυ-
πουργού προς τον Αλέξη Τσίπρα. «Τι ακρι-
βώς εννοείτε όταν μας λέτε ότι θα μας πάτε
μέχρι τέλους; Θα με βάλετε φυλακή; Τι
ακριβώς;», διερωτήθηκε ο Μητσοτάκης και
από τα μπροστινά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ακού-
στηκε μια φωνή που είπε: «Όλους πρέπει!».
Γλυκύτατος ο κ. Βαρδάκης και σερίφης… 

Να σας πω την αλή-
θεια, δεν τη γνώριζα
την κυρία, η οποία,
όπως έμαθα, επαγ-
γέλλεται youtuber…
και ανάρτησε ένα
υβριστικό ποίημα κατά
του πρωθυπουργού, το οποίο προκάλεσε
σάλο στο Twitter. Η κυρία αυτή που κέρδισε
το 15λεπτό της στη δημοσιότητα λέγεται
Άννα Μαρία Βέλλη. Είχε συμμετάσχει στον
προηγούμενο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης
«Survivor». Μιλάμε για βαρύ βιογραφι-
κό… Και επίπεδο που ξεπερνά τα όρια του
λειτουργικού αναλφαβητισμού. Ανέβασε,
λοιπόν, ένα story, όπου σχολιάζει τις τιμές
που επικρατούν στα νησιά την τρέχουσα
καλοκαιρινή περίοδο σε μορφή… ποιήμα-
τος, το οποίο στο τέλος έκανε ομοιοκατα-
ληξία με υβριστικό χαρακτηρισμό κατά του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Λεφτά ψάχνει το
κορίτσι χωρίς να δουλέψει για να πάει δια-
κοπές, δεν έκανε τίποτα κακό. Είναι πολ-
λές με το ίδιο δράμα…

Σοκαρισμένος 
ο Χατζηδάκης

Ο
σοι γνωρίζουν τον υπουργό Εργασίας
από παλιά ξέρουν ότι δεν ξεχνά εύκολα
ανθρώπους και φροντίζει να έχει στενές

σχέσεις με όλους τους υπαλλήλους από τα
υπουργεία εις τα οποία θήτευσε. Πριν από λί-
γες ημέρες έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή ο
Κώστας Κούρκουλος, διευθυντής της Τοπικής
Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Πατησίων. Είχε πάει την Κυ-
ριακή στο γραφείο του μόνος του, χωρίς να του
το ζητήσει κανένας, για να εξετάσει εκκρεμό-
τητες ως προς συνταξιοδοτικά θέματα. Και εκεί
τον βρήκε να έχει αφήσει την τελευταία του
πνοή -σε ηλικία 57 ετών- μια νεότερη συνάδελ-
φός του με την οποία θα συνεργαζόταν για τα
θέματα αυτά. Το γεγονός σόκαρε τον υπουργό,
που φρόντισε αμέσως να επικοινωνήσει με την
οικογένεια του εκλιπόντος και να διαβεβαιώσει
ότι θα είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν…

Εμένα δεν με παραξένεψε το τηλε-
φώνημα του Κυριάκου Μητσοτά-
κη στον θρύλο του μπάσκετ Μά-
τζικ Τζόνσον. Για όσους δεν ξέ-

ρουν, ο Μητσοτάκης είναι φανα-
τικός παίκτης και καλός. Και στη

Βοστόνη έπαιζε ως φοιτητής, αλλά και ως βουλευτής
στην ομάδα της Βουλής. Παίζει τριάρι, small for-
ward… κάτι σαν τον Λεμπρόν Τζέιμς, δηλαδή… 
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Ποιος είναι ο Συριζαίος
που θα βάλει φυλακή 
όλη τη ΝΔ;

Επίπεδο… πάτος
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υ Το δείπνο του Άδωνι 
με Καιρίδη

Ο δολοφόνος-
αρθρογράφος 

Το ότι εφημερίδα της
Αριστεράς έδωσε βή-
μα σε καταδικασμένο
κατά συρροή δολο-
φόνο να κάνει ανάλυ-
ση ξεπερνά κάθε όριο
λογικής. Η «ανάλυση» του
δολοφόνου της «17Ν» Δημήτρη Κουφοντίνα
για τα Ελληνοτουρκικά και τον πόλεμο στην
Ουκρανία δημοσιεύθηκε στην «Εφ.Συν.» και
προκάλεσε τσουνάμι αντιδράσεων στα social
media. Σημεία των καιρών, θα μου πείτε…
Ίσως. Το βέβαιον είναι ότι έτσι χάνεται και το
τελευταίο ίχνος του όποιου ηθικού πλεονεκτή-
ματος, ενώ είναι ευτυχές ότι δεν προηγήθηκε
κάποια δολοφονία προ της ανάλυσης, όπως
συνέβαινε επί σειρά ετών με τις προκηρύξεις
της εγκληματικής οργάνωσης «17Ν». 
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Το παρασκήνιο με 
την ομιλία Καραμανλή 
Τ

ελικά ο πρώην πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι είχε διανείμει και την
ομιλία του για τον Σταύρο Ξαρχάκο στους δημοσιογράφους, δεν την εκφώνη-
σε. Η εκδήλωση στο Περιστέρι προς τιμήν του μουσικοσυνθέτη μετετράπη σε

βήμα πολιτικών ομιλιών, κάτι που δυσανασχέτησε τους πολίτες, και για τον λόγο
αυτό ο Κώστας Καραμανλής αρνήθηκε να πραγματοποιήσει τη δική του ομιλία. 

Όπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στον πρώην πρωθυπουργό, ο Κώστας Κα-
ραμανλής έκρινε πως η μορφή που είχε λάβει η αφιερωμένη στη ζωή και το έργο
του συνθέτη εκδήλωση αλλά και το προχωρημένο της ώρας δεν επέτρεπαν συνέχι-
ση των ομιλιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρώην πρωθυπουργός θεώρησε πως
οι ομιλίες είχαν ήδη τραβήξει αρκετά και ο ίδιος αποφάσισε να μη μιλήσει, ώστε να
προχωρήσει η συναυλία που ήταν και αυτή που περίμενε ο κόσμος.

Ο ίδιος, η σύζυγος και τα παιδιά τους παρέμειναν στην εκδήλωση και απόλαυσαν
στο Άλσος Περιστερίου τη συναυλία που ακολούθησε. Πάντως ήταν μεγάλο φάουλ
των διοργανωτών, διότι η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού ήταν προγραμματισμέ-
νη για τις 20.00 και μέχρι τις 22.40 δεν είχε μιλήσει…

Ο Κυριάκος και οι τουρίστριες…
Κατά την επίσκεψή του στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος
Βενιζέλος», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να
συνομιλήσει με νεαρές τουρίστριες. Εκείνες, όμως, δεν ήξεραν
ποιος ήταν και όταν ο πρωθυπουργός αποκάλυψε την ιδιότητά του, η
έκπληξη συνοδεύτηκε με ουρλιαχτά! «Είμαι ευτυχής που περάσατε
καλά, να το πείτε στους φίλους σας και να έρθετε ξανά του χρόνου»,
είπε στις κοπέλες ο πρωθυπουργός. «Ποιον να τους πούμε ότι
συναντήσαμε;», τον ρώτησαν… «Να πείτε ότι συναντήσατε τον
πρωθυπουργό της Ελλάδας». Και κάπου εκεί έγινε πανικός.
«Αστειεύεστε!», του είπαν και ούρλιαξαν, με τον πρωθυπουργό να
τους απαντά: «Μπορείτε να βγάλετε και φωτογραφία μαζί μου».
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Η ΝΔ δίπλα 
στις γυναίκες 
Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τις
ανοιχτές εκδηλώσεις-συζητήσεις σε
περιοχές της Αττικής αλλά και σε
νομούς της περιφέρειας. Η επόμενη
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 14 Ιουλίου με
θέμα «Ο λόγος στις
γυναίκες» στο
ανοιχτό θέατρο του
λόφου Πανί στον
Άλιμο και ώρα 19.30.
Στη συζήτηση θα
συμμετάσχουν επτά
γυναίκες, οι οποίες
θα έχουν τη
δυνατότητα να μοιραστούν τις ιστορίες
τους και να μιλήσουν για αυτές, ενώ
παράλληλα θα γίνει αναφορά στις
πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη που έχουν
συμβάλει καθοριστικά στην
ενδυνάμωση των γυναικών και στην
ισότητα των φύλων στην πράξη.
Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο γενικός
διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και
πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης
Μπρατάκος και ο γραμματέας της
Πολιτικής Επιτροπής της Νέας
Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, ενώ
την εκδήλωση θα συντονίσει η
γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής &
Ισότητας των Φύλων ΝΔ Χρυσαυγή
Ατσιδάκου.

Να και μια καλή είδηση που
επιβραβεύει τις προσπάθειες
ενός ευρωβουλευτή. Η ευρω-
βουλευτής Άννα Μισέλ Αση-
μακοπούλου, με απόφαση του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, ορίζεται εκπρόσωπος
Τύπου της ομάδας ευρωβου-
λευτών της Νέας Δημοκρατίας.

«Μπλε Αλλαγή»
στον δήμο των 3Β

Ανοίγει σιγά σιγά το παιχνίδι των
δημοτικών εκλογών στην Αττική, κα-
θώς αρχίζουν κατά τόπους «βροχές»
υποψηφιοτήτων. Στον Δήμο Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης ο Γιώργος
Κοκολέτσος, οικονομολόγος και μέ-
χρι πρότινος πρόεδρος της Κοινότη-
τας Βουλιαγμένης, ανακοίνωσε επί-
σημα το βράδυ της Δευτέρας στην
κατάμεστη αίθουσα του ΝΟΒ -μέχρι
και όρθιους είχε- την υποψηφιότητά
του για τον δήμο. Φιλοδοξία του, να
κάνει την «Μπλε Αλλαγή», όπως
ονόμασε και τη δημοτική του παρά-
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του πατέρα
Ηλία Μάκου

Αν η Εκκλησία «σφιχταγκαλιάζεται» με το κράτος και τα κόμματα, ζημιώνεται...

Ο
λαός θέλει να αποδεικνύουμε εμείς οι κλη-

ρικοί ότι δεν είμαστε υποκριτές και συμφε-

ροντολόγοι και δεν καπηλευόμαστε τη θρη-

σκεία αποβλέποντας σε υλικά ή άλλα οφέλη, αλλά εί-

μαστε άξιοι ποιμένες και πνευματικοί καθοδηγητές.

Αν υπάρχει «σφιχταγκάλιασμα» με το κράτος και τα

κόμματα, η Εκκλησία δεν θα μπορεί να παίξει τον ρό-

λο που της αρμόζει στη διατήρηση της εθνικής ταυτό-

τητας. Δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει στα γενικότερα

κοινωνικοηθικά προβλήματα του καιρού μας. Δεν θα

μπορεί να θρονιαστεί στις καρδιές των ανθρώπων,

αλλά θα θεωρείται υποταγμένη στην κοσμική εξου-

σία. Και δημιουργούνται σε μερίδα πολιτών παρεξη-

γήσεις ακόμη και αυτονόητων πραγμάτων.

Πολύ πρόσφατα ήρθε νομοσχέδιο στη Βουλή και

προστέθηκαν στις υπάρχουσες 6.000 μόνιμες οργα-

νικές θέσεις κληρικών, που προέβλεπε ο νόμος, και

άλλες 2.311 μόνιμες οργανικές θέσεις, δηλαδή ο

πραγματικός αριθμός των κληρικών που υπηρετούν

σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και αυτό χωρίς

να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ένα

ευρώ, αφού ήδη μισθοδοτούνται αυτοί οι κληρικοί.

Παρ’ όλα ταύτα, υπήρξαν διαφωνίες και αντιδρά-

σεις που στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τα

υπάρχοντα δεδομένα δεν τις θεωρούμε δικαιολογη-

μένες. Ωστόσο, μπαίνει ένα γενικότερο θέμα που έχει

να κάνει με την εξάρτηση Εκκλησίας και κράτους αλ-

λά και τη στάση της απέναντι στα κόμματα.

Προσωπική μας άποψη είναι ότι από την εμπλοκή

της με το κράτος ή τον τυχόν σχετισμό της με οποι-

αδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο με κόμ-

ματα, φανερή ή υπόγεια, αυτή βγαίνει ζημιωμένη. Για

αυτό ένας χωρισμός κράτους - Εκκλησίας με δί-

καιους κανόνες και ορθές προϋποθέσεις και όρους

δεν είναι μη συζητήσιμος. Το θέμα δεν είναι αν «βο-

λεύονται» ή «δεν βολεύονται» οι παπάδες, αλλά το

πόσο ελεύθερη και ζωντανή είναι η Εκκλησία.

Μπροστά στη σημερινή, επικίνδυνη ηθικά και

πνευματικά πραγματικότητα, μπροστά στο αχαλίνωτο

κατρακύλισμα, μπροστά στην κοινωνική μόλυνση, η

Εκκλησία πρέπει να λειτουργεί σαν στήριγμα και πο-

δηγέτης. Να διαμαρτύρεται συνετά όταν η ανάγκη το

καλεί. Και να ελέγχει φρόνιμα όταν οι περιστάσεις το

επιβάλλουν.

Όλα αυτά με ηρεμία και αγάπη. Με φρόνηση και

διάκριση, με σοφία αληθινή. Χωρίς φωνές βίαιες,

χωρίς φανατισμούς, χωρίς ύβρεις και λέξεις βαριές,

χωρίς ακρότητες και στενοκεφαλιές αλλά και χωρίς

δεσμεύσεις. Με ευρεία την αντίληψη, με φωτεινή τη

σκέψη και τον λόγο.

Στην Ελλάδα, μια χώρα όπου οι κάτοικοί της στη

συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ορθόδοξοι, ορι-

σμένες καταστάσεις είναι ή τουλάχιστον θα έπρεπε

να είναι αυτονόητες.

Η πίστη δεν είναι μια περιθωριακή παράμετρος,

αλλά μπορεί να διακονήσει το ιδεώδες της μεταμόρ-

φωσης της κοινωνίας μέσα από τις χριστιανικές αξίες

της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και της

ελευθερίας.

Ο ρόλος της Ορθοδοξίας, η οποία εκ των πραγμά-

των δεν έχει κανένα εσωτερικό και αναλλοίωτο δε-

σμό με τα σχήματα διακυβέρνησης, αλλά αναγνωρί-

ζει και σέβεται τους θεσμούς, δεν υπάρχει η δυνατό-

τητα να παραθεωρηθεί και να περιφρονηθεί.

Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα δεν είναι μια αφηρημέ-

νη έννοια αλλά ένας πυλώνας πνευματικής οικοδό-

μησης και ανθρωπιστικής στήριξης, στενά συνυφα-

σμένος με τα ψυχικά βιώματα των Ελλήνων.

Από αυτήν αντλούν παρηγοριά και ελπίδα οι περισ-

σότεροι Έλληνες. Έτσι, εκ των γεγονότων, όλα τα ζη-

τήματα που ανακύπτουν με την Πολιτεία σε αυτό το

πλαίσιο οφείλουν να κατανοούνται και να επιλύονται.

Ε
μείς οι λογιστές με τον Ιούλιο έχουμε μια

ιδιαίτερη σχέση, που έχει περάσει σε άλλο

επίπεδο τα τελευταία τρία χρόνια, αφού

εκτός των υπόλοιπων υποχρεώσεων έχει προστε-

θεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και

όχι μόνο...

Η σχέση μας δηλαδή έχει περάσει σε επαφή τρίτου

τύπου, αλλά να ήταν μόνο ο Ιούλιος! Και οι άλλοι μή-

νες, ο καθένας χωριστά, έχουν πλέον την ιδιαιτερό-

τητά τους! Είναι τόσες οι ιδιαιτερότητες αυτές, που

ψάχνουμε με το τουφέκι την περίοδο αρχειοθέτησης

και περισυλλογής! Ανήκουν στο μακρινό παρελθόν

οι διαδικασίες αυτές… Άλλωστε, δεν χρειάζονται,

αφού έχουν ψηφιοποιηθεί τα πάντα και γίνονται με

ένα κλικ μέσα στο δευτερόλεπτο (λέμε τώρα!)…

Αφού λοιπόν λέμε «ένα κλικ», πολλοί από εμάς γί-

ναμε μάρτυρες του προβλήματος που προέκυψε με

τα Power Pass που είχαν γίνει πριν από την υποβολή

της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους

2021, τα οποία ως εκ θαύματος μετατράπηκαν από

την κατάσταση «προς εκκαθάριση» στην κατάσταση

«εκκρεμεί υποβολή», μετά την υποβολή της φορο-

λογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2021.

(Προσοχή: Όλες οι αιτήσεις Power Pass πρέπει να

ελεγχθούν εκ νέου, αν ακολουθήσει η υποβολή της

δήλωσης του έτους 2021.) 

Η ανησυχία όλων μας ήταν εύλογη, αφενός γιατί

θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία του ελέγχου

των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί (;), αφετέρου

γιατί μέχρι τις 5 Ιουλίου, που έληγαν οι αιτήσεις του

Power Pass μετά τη μικρή παράταση που δόθηκε,

θα έπρεπε να ελέγχουμε αν υπάρχει αίτηση ανοιχτή

και να μεταφέρουμε τον προβληματισμό για την τύχη

της στον πελάτη μας, κάτι που φανταζόμαστε ότι κα-

ταλαβαίνετε ότι θα δημιουργούσε λειτουργικά προ-

βλήματα και απώλεια χρόνου.

Ο αιφνιδιασμός εύλογα ήταν μεγάλος, δεδομένου

ότι δεν προβλεπόταν απολύτως τίποτα μέσα στην εγ-

κύκλιο του Power Pass, αφού αναφερόταν χαρα-

κτηριστικά ότι θα αντληθούν τα στοιχεία όποιας δή-

λωσης υπάρχει εκκαθαρισμένη, του φορολογικού

έτους 2020 ή του φορολογικού έτους 2021, ενώ τα

εισοδηματικά κριτήρια θα υπολογίζονταν, πλην των

ελάχιστων εξαιρέσεων των νέων φορολογουμένων,

βάσει των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2020.

Με λίγα λόγια, η απόλυτη αποδέσμευση από τη φετι-

νή δήλωση, η προθεσμία υποβολής της οποίας λήγει

στις 29 Ιουλίου. Μάλιστα, εμείς προσωπικά πανηγυ-

ρίζαμε για αυτό, αφού είχαμε τονίσει με κάθε τρόπο,

από την πρώτη στιγμή, ότι θα πρέπει να υπάρχει απο-

δέσμευση μεταξύ τους. Η μόνη μικρή δέσμευση εύ-

λογα θα είχε να κάνει με την κύρια κατοικία του μη-

νός Δεκεμβρίου 2021, που είναι ο μοναδικός επιδο-

τούμενος μήνας των φετινών δηλώσεων, ενώ για

τους άλλους έχουμε ακόμη έναν χρόνο, αφού θα φα-

νούν στη δήλωση του φορολογικού έτους 2022 που

θα γίνουν του χρόνου, πρώτα ο Θεός…

Τα φαινόμενα της απότομης και αυθαίρετης αλλα-

γής της κατάστασης πλήθαιναν καθημερινά, με όλο

και περισσότερους συναδέλφους να ανακαλύπτουν

το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μετά την ανάδειξη του

θέματος, η αρμόδια αρχή εξέδωσε ανακοίνωση στην

οποία ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη κατάσταση

αφορούσε περίπου 2.500 πολίτες, οι οποίοι στη φο-

ρολογική δήλωση του 2021 που υποβλήθηκε μετά

την αίτηση του Power Pass άλλαξαν κύρια κατοικία

σε σχέση με τη δήλωση του 2020».

Με αυτή την άποψη εκφράσαμε άμεσα και δημό-

σια τη διαφωνία μας, γιατί μας έτυχε περίπτωση,

όπως και σε άλλους συναδέλφους, που δεν είχε αλ-

λαχτεί τίποτα απολύτως σε σχέση με την κύρια κα-

τοικία, αλλά η αίτηση είχε αναιρεθεί, άρα πρακτικά

το ζήτημα φαίνεται ότι δεν αφορούσε μόνο αυτούς

που αναφέρει η ανακοίνωση.

Από την άλλη βέβαια γενικώς το ζήτημα δεν θα

έπρεπε να αφορά κανέναν, αφού η αίτηση του Power

Pass γίνεται κατά δήλωση του αιτούμενου για την

κύρια κατοικία των μηνών -από 12ο του 2021 έως 5ο

του 2022-, άρα δεν έχει καμία σχέση, όπως προανα-

φέραμε, με τις δηλώσεις του 2020 ή του 2021.

του
Ηλία 
Χατζηγεωργίου 

Φοροτεχνικός

Ψηφιακές εφαρμογές και... επιδέξιες πλατφόρμες 
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Ε
πισπεύδεται, όπως όλα δείχνουν,
η διαδικασία για τον εκσυγχρονι-
σμό των τεσσάρων φρεγατών
ΜΕΚΟ κλάσης «ΥΔΡΑ», καθώς οι

αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες του
Πολεμικού Ναυτικού δεν αφήνουν περιθώ-
ρια για άλλες καθυστερήσεις. Δεν αποκλεί-
εται, μάλιστα, η απόφαση για τις ΜΕΚΟ να
προηγηθεί της επιλογής νέας κορβέτας,
καθώς τόσο το ΓΕΕΘΑ όσο και το Γενικό
Επιτελείο Ναυτικού κρίνουν ότι ο εκσυγ-
χρονισμός των συγκεκριμένων μονάδων
πρέπει να προχωρήσει ως απόλυτη προτε-
ραιότητα.

Πρόκειται, άλλωστε, για μια πολύπλοκη
και ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, αφού τα
πλοία έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το ήμι-
συ της ζωής τους, τα πρώτα της συγκεκρι-
μένης κλάσης, μάλιστα, εντάχθηκαν σε
υπηρεσία πριν από περίπου τριάντα χρόνια
και έχουν διανύσει αμέτρητα μίλια στις
θάλασσες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κα-
νείς να μην είναι σε θέση να προβλέψει με
βεβαιότητα τα προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν κατά την τοποθέτηση των νέ-
ων όπλων, των αισθητήρων αλλά και του
συστήματος μάχης που ζητά το Πολεμικό
Ναυτικό, ενώ το ίδιο ισχύει και για το τελι-
κό κόστος, το οποίο αυτήν τη στιγμή δεν
μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Πηγές
του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνουν ότι
σπάνια εκσυγχρονίζονται πλοία τόσο με-
γάλης ηλικίας και πολλές φορές η τοποθέ-

τηση νέων συστημάτων κρίνεται ασύμφο-
ρη εξαιτίας των δομικών παραμορφώσε-
ων που μπορεί να έχει υποστεί ένα πλοίο
τριάντα ετών.

Οι μνηστήρες
Πριν από λίγες ημέρες, πάντως, οι αρ-

χηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ ενημέρωσαν τον
πρωθυπουργό σχετικά με την ανάγκη εκ-

συγχρονισμού των ΜΕΚΟ, τονίζοντας ότι
το πρόγραμμα είναι εξίσου κρίσιμο με την
απόκτηση νέων Μονάδων Επιφανείας
όπως οι κορβέτες. Άλλωστε, τα χρονο-
διαγράμματα που πρέπει να ακολουθήσει
το Ναυτικό είναι ασφυκτικά, με τις μονά-
δες του να δίνουν βροντερό «παρών» κα-
θημερινά σε κάθε γωνιά του Αιγαίου αλλά
και σε σημαντικές αποστολές στη Λιβύη,
τον Λίβανο και όπου αλλού επιτάσσουν οι
επιχειρησιακές και συμμαχικές ανάγκες
της χώρας.

Στην κούρσα για το συμβόλαιο εκσυγ-
χρονισμού των ΜΕΚΟ φαίνεται πως προ-
ηγείται η κατασκευάστρια εταιρεία των

φρεγατών κλάσης «ΥΔΡΑ», η γερμανική
ΤΚΜS, που διεκδικεί το πρόγραμμα μαζί με
την ολλανδική Thales. Εκτός από το πλεο-
νέκτημα της τεχνογνωσίας, η κοινοπραξία
Γερμανών και Ολλανδών φέρεται να προ-
σφέρει και την πιο ανταγωνιστική τιμή, η
οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ξε-
περνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ για τέσσε-
ρις φρεγάτες. Σε απόσταση αναπνοής ακο-
λουθεί η αμερικανική Lockheed Martin, η
οποία μπορεί να ζητά το υψηλότερο τίμημα,
πολύ πάνω από το όριο των 500 εκατομμυ-
ρίων, είναι όμως η μοναδική εταιρεία που
έχει αναβαθμίσει φρεγάτες ΜΕΚΟ στο πα-
ρελθόν. Το γεγονός αυτό οδηγεί πολλούς
στο συμπέρασμα ότι ο εκσυγχρονισμός θα
κοστίσει μεν παραπάνω αλλά θα εξασφαλι-
στεί η τήρηση των αυστηρών προθεσμιών
του χρονοδιαγράμματος. Πρόταση έχει κα-
ταθέσει και η γαλλική Group Naval, κατα-
σκευάστρια των φρεγατών FDI Belharra, η
οποία έρχεται «πακέτο» με την προσφορά
της εταιρείας για κορβέτες. Ωστόσο, πολιτι-
κή και στρατιωτική ηγεσία θέλουν να δια-
χωρίσουν τα δύο προγράμματα και έτσι, η
πρόταση αυτή φαίνεται πως δεν συγκεν-
τρώνει πολλές πιθανότητες.

Σημαντική παράμετρος για την τελική
επιλογή θα είναι και η εμπλοκή των ελληνι-
κών ναυπηγείων, με τις τρεις ενδιαφερόμε-
νες πλευρές να έχουν ήδη ξεκινήσει επα-
φές με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και
Ελευσίνας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στην Οδησσό ο Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα, για λόγους ασφα-

λείας, στην ουκρανική πόλη, όπου είχε επαφές με τις τοπικές Αρχές και ομο-
γενείς. Ο κ. Δένδιας αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εξωτερικών με τη βοήθεια
του υπουργείου Πολιτισμού συνδράμει, ώστε η Οδησσός να συμπεριληφθεί
σύντομα στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της UNESCO. «Η Ελλάδα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να προ-
στατεύσει αφενός την ίδια την Οδησσό αλλά και τα στοιχεία της ελληνικής πο-
λιτιστικής παρουσίας από τις συνέπειες του πολέμου», ανέφερε ο επικεφα-
λής της ελληνικής διπλωματίας στη συνάντησή του με εκπροσώπους ομογε-
νειακών οργανώσεων. Ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το εμβληματικό κτίριο της
Όπερας, ενώ παρέστη στην υπογραφή συμφωνίας με τα Κρατικά Αρχεία της
Οδησσού, καθώς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών θα συγχρηματοδοτήσει
την προσπάθεια ψηφιοποίησής τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του,
είχε συναντήσεις με τον δήμαρχο και φορείς της πόλης. 

Ολική επαναφορά με εκσυγχρονισμό
των «θαλάσσιων φονιάδων»

Το πρόγραμμα για τις
φρεγάτες είναι εξίσου

κρίσιμο με την απόκτηση
νέων Μονάδων Επιφανείας

όπως οι κορβέτες



Ο
δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου
αποφάσισε να βουτήξει στα βαθιά. Ύστερα
από τριάντα και πλέον χρόνια στον δημαρ-
χιακό θώκο του παλαιού Δήμου Καλυβίων

και Σαρωνικού με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και
μια θητεία αντιπεριφερειάρχη επί Ρένας Δούρου στην
Περιφέρεια Αττικής, ο βετεράνος της Αυτοδιοίκησης
βάζει πλώρη για το εθνικό μας κοινοβούλιο με το ψη-
φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ανατολική Αττική. Όπως
μας λέει, οι εμπειρίες που αποκόμισε στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση θα βοηθήσουν να δώσει λύσεις στα προ-
βλήματα της περιοχής του από τη Βουλή πλέον. 

ΎΎστερα από περισσότερα από τριάντα χρόνια
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αληθεύει ότι βάζετε
πλώρη για την κεντρική πολιτική σκηνή; Θα είστε
υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές;
Υπηρέτησα την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάνω από

τριάντα χρόνια είτε ως δήμαρχος Καλυβίων και με-
τέπειτα δήμαρχος Σαρωνικού, είτε ως αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανατολικής Αττικής. Κατά τη διάρκεια
της θητείας μου κλήθηκα να δώσω λύσεις στα σο-
βαρά προβλήματα που δυστυχώς είναι σύμφυτα με
αυτό το πανέμορφο κομμάτι της αττικής γης: Τη
σημαντική έλλειψη βασικών υποδομών, τους συ-
νοικισμούς που έχουν αναπτυχθεί άναρχα σε πε-
ριοχές που παραμένουν -για δεκαετίες- εκτός
σχεδίου, τις παραλίες που βρίσκονται στο έλεος
μεγάλων και μικρότερων συμφερόντων, την απου-
σία κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού στην κα-
τεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Παράλληλα, βρέθηκα πολλές φορές αντιμέτω-
πος με τη νοοτροπία παραγόντων της κεντρικής
πολιτικής σκηνής που θεωρούν ότι η Αυτοδιοίκηση
είναι ο φτωχός συγγενής της πολιτικής και όχι ο
εγγύτερος στον πολίτη φορέας διακυβέρνησης. 

Παρά τις δυσκολίες, έγινε έργο. Υποδομές καί-
ριας σημασίας δρομολογήθηκαν ή ολοκληρώθη-
καν, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής χιλιάδων
κατοίκων, σχέδια πόλεων προχώρησαν μετά τις δι-
κές μας σχεδόν καθημερινές παραινέσεις, παρα-
λίες απελευθερώθηκαν από καταπατητές και έχουν
πλέον αποδοθεί στους πολίτες. Επιπροσθέτως, ο
δήμος που υπηρέτησα βρέθηκε στην πρωτοπορία
προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης σε στιγ-
μές ιδιαίτερα δύσκολες για όλους, ιδιαίτερα, δε, για
ευάλωτους συμπολίτες μας. Έχοντας σαφή εικόνα
των προβλημάτων και των απεριόριστων δυνατοτή-
των που παρουσιάζει η περιοχή για αειφόρο ανά-
πτυξη με κοινωνικό πρόσημο, αποφάσισα να συνε-
χίσω να αγωνίζομαι μέσα από τη Βουλή, στην περί-
πτωση, βέβαια, που οι πολίτες μου δώσουν την ευ-
καιρία. Πράγματι, λοιπόν, στις επόμενες εθνικές
εκλογές θα κατέβω ως υποψήφιος βουλευτής Ανα-
τολικής Αττικής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το βασικότερο πλεονέ-
κτημά σας που θα ωθήσει τους πολίτες της Ανα-

τολικής Αττικής να σας ψηφίσουν;
Νομίζω ότι είναι αυτό που σας ανέλυσα μόλις

πριν. Είμαι αυτοδιοικητικός στην περιοχή για πε-
ρισσότερα από τριάντα χρόνια. Έχω γεννηθεί στον
Κουβαρά και γνωρίζω τις παθογένειες και τις δυ-
νατότητες από πρώτο χέρι. Επίσης, ξέρω τις λύσεις
που απαιτείται να δοθούν αλλά και τις διαδικασίες
που πρέπει να δρομολογηθούν, ώστε η Ανατολική
Αττική να αποτελέσει μια περιοχή πρότυπο αειφό-
ρου ανάπτυξης, μια περιοχή όπου όλοι θα είναι
υπερήφανοι να κατοικούν και να εργάζονται.

Πέρα από την παραγωγή έργου που κρίνεται σε
κάθε εκλογική αναμέτρηση και στην περίπτωσή
σας έχει κριθεί πολλάκις θετικά από τους πολί-
τες, ποιος είναι ο λόγος που οι ψηφοφόροι σάς
εμπιστεύονται;
Έναν μόνο λόγο μπορώ να σκεφτώ: μιλάω με τους

κατοίκους την ίδια γλώσσα. Μαζί ζήσαμε και παλέ-
ψαμε όλα αυτά τα χρόνια πετυχαίνοντας πολλά. Κοι-
νοί μας αγώνες δικαιώθηκαν και άλλοι ματαιώθη-
καν. Πάντοτε, όμως, προχωρούσαμε μπροστά ενω-
μένοι και αποφασισμένοι να βελτιώσουμε τη ζωή
μας. Αισθάνομαι -και είμαι- αναπόσπαστο κομμάτι
τους. Αναδείχθηκα από «τα κάτω», από την τοπική
κοινωνία. Δεν προέρχομαι από πολιτικά «τζάκια»,
ούτε από επιχειρηματικές ελίτ. Προέρχομαι από τον
κοινωνικό πυρήνα της Ανατολικής Αττικής. 

Αν οι συντοπίτες μου με τιμήσουν με την εμπι-
στοσύνη και την ψήφο τους, θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε μαζί, αυτήν τη φορά με δυνατότερα
πολιτικά εργαλεία και ισχυρότερη φωνή. Τους
γνωρίζω και με γνωρίζουν προσωπικά, γιατί τόσο

ως αντιπεριφερειάρχης όσο και ως δήμαρχος ποτέ
δεν ασκούσα διοίκηση κλεισμένος στο γραφείο
μου. Ήμουν και παραμένω μέχρι σήμερα εκεί όπου
με χρειάζονται, είτε είναι στις γειτονιές, είτε στις
μονάδες παραγωγής, είτε στα κέντρα υγείας, είτε
στις καταπατημένες παραλίες, είτε στα σχολεία.  

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ανατο-
λικής Αττικής;
Η Ανατολική Αττική έχει πλήθος σοβαρών προ-

βλημάτων που εδώ και χρόνια παραμένουν ανοι-
χτά, ταλαιπωρώντας τους κατοίκους. Ένα από τα
μεγαλύτερα είναι η απουσία κεντρικού στρατηγι-
κού σχεδιασμού που θα αξιοποιήσει στο έπακρο τα
πολλά πλεονεκτήματά της και θα δώσει στην πε-
ριοχή προοπτική για την επόμενη μέρα. Προοπτική
για ανάπτυξη και εργασία, προοπτική για εξασφά-
λιση της υγειονομικής περίθαλψης, προοπτική
ώστε οι κάτοικοι να μην αισθάνονται πολίτες δεύ-
τερης κατηγορίας, λόγω της απόστασης από το
κέντρο της πρωτεύουσας. 

Είναι απαράδεκτο, για παράδειγμα, ακόμη και
σήμερα να έχουμε πεπαλαιωμένα δίκτυα ύδρευ-
σης -πολλά από αυτά από επιβλαβείς αμιαντοσω-
λήνες-, να μη διαθέτουμε αποχετευτικά δίκτυα, να
κινούμαστε σε χωματόδρομους ή σε δρόμους γε-
μάτους λακκούβες, να μην έχουμε ενισχυμένη
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας
και να μην μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορ-
ρίμματά μας με σύγχρονο και περιβαλλοντικά φιλι-
κό τρόπο. Όλα αυτά πρέπει να τα λύσουμε άμεσα.
Εμείς ήδη έχουμε βάλει γερά θεμέλια, ώστε να το
πράξουμε.Π
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Από τη Βουλή
θέλω να 

υπηρετήσω
τον τόπο μου»
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Επικίνδυνος καύσωνας διαρκείας πλήττει χώρες της
Ευρώπης, με τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την
Πορτογαλία να έχουν τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου συ-
ναγερμού», καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει
έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 24ωρα.

Η Βρετανία ετοιμάζεται να κηρύξει τη χώρα σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης αν η ζέστη γίνει τόσο ακραία
ώστε να προκαλέσει «ακόμη και θανάτους όχι μόνο σε

ευάλωτες ομάδες αλλά και σε υγιή άτομα», όπως ανακοί-
νωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ενδεικτικό της αφόρητης ζέστης που επικρατεί είναι
ότι οι ράγες του εθνικού σιδηροδρόμου στη γέφυρα Bat-
tersea του Λονδίνου ανέπτυξαν τόσο μεγάλη θερμοκρα-
σία που αυτοαναφλέχθηκαν, με αποτέλεσμα να διακο-
πούν για λίγη ώρα τα δρομολόγια.

Αλλά και στη Γαλλία το θερμόμετρο αναμένεται να φτά-

σει τους 40-44 βαθμούς έως την Κυριακή, ενώ στην
Ισπανία η θερμοκρασία ξεπέρασε χθες τους 40 βαθμούς,
με τον υδράργυρο να αναμένεται ότι θα ανέβει και άλλο
τις επόμενες μέρες. Τους 2.800 φτάνουν οι πυροσβέστες
που έχουν κινητοποιηθεί στην Πορτογαλία για να θέσουν
υπό έλεγχο σειρά δασικών πυρκαγιών στη χώρα, η οποία
«καίγεται» με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών από το
περασμένο Σαββατοκύριακο.

Π
αίρνοντας πια εντελώς ξεκά-
θαρα το μέρος της Ρωσίας
στον πόλεμο με την Ουκρανία,
το Ιράν ενισχύει με πολεμικό

υλικό τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που ο
στρατός του δεν έχει πλέον αρκετές επι-
λογές για προμήθειες εξαιτίας του εμ-
πάργκο που του έχει επιβληθεί.

Ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη
θέση της Μόσχας, στέλνει κατεπειγόντως
εκατοντάδες drones, κάποια από τα
οποία μάλιστα θα είναι οπλισμένα. Τα μη
επανδρωμένα αεροσκάφη UAV (drones)
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από την
έναρξη της ρωσικής εισβολής, καθώς
χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφο-
ριών, αναγνώριση και επιτήρηση, εκτο-
ξεύσεις πυραύλων και ρίψεις βομβών.

Τα τουρκικά εναέρια μη επανδρωμένα
αεροσκάφη Bayraktar έπαιξαν σημαντι-
κό ρόλο για την ουκρανική άμυνα στην
πρώτη φάση της ρωσικής εισβολής στη
χώρα, αλλά εκτιμάται ότι πλέον δεν μπο-
ρούν να συνεισφέρουν ιδιαίτερα στις
συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο
Ντονμπάς, επειδή τα ενισχυμένα ρωσικά
συστήματα αεράμυνας στην Ανατολική
Ουκρανία περιορίζουν ολοένα και περισ-
σότερο την αποτελεσματικότητα των ου-
κρανικών drones, υπονομεύοντας με αυ-
τό τον τρόπο μια βασική δύναμη του στρα-
τού του Κιέβου.

Εκπρόσωπος της Διεθνούς Λεγεώνας
της Ουκρανίας περιέγραψε με μελανά
χρώματα την κατάσταση στο ανατολικό
μέτωπο, λέγοντας ότι το βαρύ πυροβολι-
κό της Ρωσίας υπερτερεί κατά 8 προς 1
του ουκρανικού, γεγονός που θέτει σε
μειονεκτική θέση τις δυνάμεις του Κιέ-
βου, οι οποίες επιχειρούν τώρα μια αντε-
πίθεση για την ανακατάληψη εδαφών
στον Νότο της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ανακοί-

νωσε χθες ότι θα παράσχει πρόσθετη μα-
κροοικονομική χρηματοδότηση ύψους 1
δισ. ευρώ στην Ουκρανία. Μαζί με το πα-
κέτο του 1,2 δισ. ευρώ που εκταμιεύτηκε
νωρίτερα φέτος, η συνολική βοήθεια της
ΕΕ προς την Ουκρανία από την αρχή του
πολέμου ανέρχεται πλέον στα 2,2 δισ. ευ-
ρώ και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω
τους επόμενους μήνες.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περασμένη
εβδομάδα τη χορήγηση νέου πακέτου
στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία,
αξίας 400 εκατ. δολαρίων, που περιλαμ-
βάνει συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών
πυραύλων HIMARS και οβίδες υψηλής
ακρίβειας. Από την έναρξη της ρωσικής
εισβολής η Ουάσιγκτον έχει παραδώσει
στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια
ύψους 6,9 δισ. δολαρίων.

Η Ρωσία έχει πάντως αυξημένα έσοδα

παρά το δυτικό εμπάργκο. Σύμφωνα με
όσα μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg,
το πλεόνασμα του ρωσικού ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών στο β’ τρίμηνο
του 2022 αυξήθηκε στο επίπεδο-ρεκόρ
των 70,1 δισ. δολαρίων, καθώς η εκτίναξη
των εσόδων από τις εξαγωγές ενέργειας
και εμπορευμάτων αντιστάθμισε τον αντί-
κτυπο των δυτικών κυρώσεων.

ΣΣουνάκ και Τρας
φαβορί για
τη διαδοχή Τζόνσον
Στις 5 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί ο
διάδοχος του Μπόρις Τζόνσον στην
ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος
και την πρωθυπουργία της Βρετα-
νίας.
Έντεκα στελέχη των Τόρις έχουν κα-
ταθέσει υποψηφιότητα για τη διαδο-
χή, αλλά δύο θεωρούνται φαβορί: ο
πρώην υπουργός Οικονομικών Ρίσι
Σουνάκ και η υπουργός Εξωτερικών
Λιζ Τρας αναμένεται να συγκεντρώ-
σουν τις περισσότερες προτιμήσεις
στις διαδοχικές μυστικές ψηφοφο-
ρίες των βουλευτών του κόμματος.
Γόνος Ινδών μεταναστών, ο 42χρονος
Σουνάκ άνοιξε τον δρόμο των παραι-
τήσεων που έριξαν τον πρωθυπουρ-
γό. Αν και του επιβλήθηκε πρόστιμο
για το «Partygate», καθώς ήταν πα-
ρών στα γενέθλια του Τζόνσον στην
Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω σκληρού
lockdown, θεωρείται ανερχόμενος
αστέρας με απήχηση στους νεότε-
ρους ψηφοφόρους.
Η 46χρονη Τρας ήταν από τους λίγους
υπουργούς που δεν εγκατέλειψαν
τον Μπόρις. Είναι από τα πιο έμπειρα
μέλη της κυβέρνησης με τη φήμη της
«σιδηράς κυρίας». Υπόσχεται ότι θα
μειώσει τους φόρους «από την πρώ-
τη μέρα» και ότι θα αντιμετωπίσει την
κρίση της ακρίβειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
ανακοίνωσε 
ότι θα παράσχει πρόσθετη
μακροοικονομική
χρηματοδότηση ύψους 
1 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Καίγεται η Ευρώπη, ασυνήθιστες θερμοκρασίες και στη Μ. Βρετανία

Το Ιράν στέλνει στη Ρωσία
εκατοντάδες drones!
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Ξ
εκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει
η ΕΛΑΣ πίσω από το αιματηρό πε-
ριστατικό που σημειώθηκε στην
πλατεία Χημείου του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. 
Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 10 το

βράδυ της περασμένης Δευτέρας όταν μια
ομάδα ατόμων που κινούνταν στους προ-
αύλιους χώρους του πανεπιστημιακού
ιδρύματος έφτασε στο παγκάκι όπου κά-
θονταν ένας 23χρονος άνδρας και δύο φί-
λοι του.

Διαπληκτισμός
Εκεί, αφού υπήρξε διαπληκτισμός ένα

άτομο από την πολυάριθμη παρέα έβγαλε
όπλο και πυροβόλησε στα πόδια τον
23χρονο, που είναι σεσημασμένος για
ληστείες και ναρκωτικά, ενώ είχε απο-
φυλακιστεί πριν από περίπου δύο μήνες.

Ο τραυματισμένος νεαρός άνδρας βγήκε
κουτσαίνοντας από τους χώρους του πα-
νεπιστήμιου και πήγε περπατώντας έως το
νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», το οποίο βρί-
σκεται πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις του
ΑΠΘ. Εκεί οι γιατροί που τον εξέτασαν ζή-
τησαν να ετοιμαστεί αμέσως η χειρουργι-
κή αίθουσα. Ο 23χρονος υπεβλήθη σε
επέμβαση. Λίγο αργότερα στο νοσηλευτι-
κό ίδρυμα έφτασαν και οι αστυνομικοί, οι
οποίοι ενημερώθηκαν από τους θεράπον-
τες γιατρούς του 23χρονου. Η κατάσταση
της υγείας του δεν εμπνέει κινδύνους και
νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, η

αντίστροφη μέτρηση για το περιστατικό
που σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές
αρχές της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε γύρω
στις 9 το βράδυ της περασμένης Δευτέ-
ρας. Μια παρέα πέντε ατόμων που επέ-
βαιναν σε ένα λευκό Hyundai προσπάθη-
σε να μπει στους χώρους του πανεπιστή-
μιου παραβιάζοντας την μπάρα ελέγχου
της κεντρικής εισόδου. Δεν τα κατάφε-
ραν όμως, καθώς τους σταμάτησε η ιδιω-
τική υπηρεσία ασφαλείας του ΑΠΘ.

Στη συνέχεια η ομάδα των πέντε, αφού
στάθμευσε το αυτοκίνητο, μπήκε περπα-
τώντας μαζί και με άλλα άτομα από μια μι-
κρότερη είσοδο εντός των χώρων του πα-
νεπιστημίου. Πλησίασαν τον 23χρονο και

πυροβόλησαν εναντίον του πέντε φορές.
Τρεις σφαίρες βρήκαν τον Γεωργιανό με το
ελληνικό διαβατήριο στα πόδια, ενώ στη
συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.
Αμέσως οι αστυνομικές αρχές της Θεσσα-
λονίκης, που εκτιμούν ότι πίσω από το πε-
ριστατικό κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών μεταξύ συμμοριών που δραστηριο-
ποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών,
έφτασαν στο ΑΠΘ. Στο σημείο βρήκαν πέν-
τε κάλυκες, μια βολίδα και ίχνη αίματος.
Αμέσως ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό
για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των
δραστών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν συ-
νολικά στην προσαγωγή οκτώ ατόμων,
ωστόσο λίγη ώρα αργότερα αφέθηκαν

ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψε κανένα
ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον τους.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ
Στο σημείο της συμπλοκής μετέβη και ο

πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου, ο
οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για μια εγ-
κληματική ενέργεια. «Το περιστατικό δεν
έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, είναι
ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Υπήρξε άμεση
κινητοποίηση και δράση των Αρχών», είπε
σε δηλώσεις του ο κ. Παπαϊωάννου και
συμπλήρωσε: «Για πάρα πολλά χρόνια εγ-
κληματικά στοιχεία αναζητούσαν καταφύ-
γιο μέσα στο campus του πανεπιστημίου,
έχοντας τη βεβαιότητα ότι μπορούσαν να
δρουν ανενόχλητα, εκμεταλλευόμενα το
αχανές της έκτασης και ένα άτυπο “άβατο”,
που επέβαλε ο εκφυλισμός της έννοιας
του ακαδημαϊκού ασύλου. Αυτό άλλαξε
όμως, κάθε μέρα οφείλουμε να το περι-
φρουρούμε και να μην εφησυχάζουμε. Οι
δημόσιες Αρχές ασκούν στο ΑΠΘ όλες τις
κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπερι-
λαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλε-
σης αξιόποινων πράξεων». 
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Οι αστυνομικοί προχώρησαν
συνολικά στην προσαγωγή
οκτώ ατόμων, τα οποία όμως
λίγη ώρα αργότερα 
αφέθηκαν ελεύθερα 

Ο νόμος της νύχτας στο ΑΠΘ
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Σ
τις δώδεκα σήμερα το μεσημέ-
ρι, ο δικηγόρος της Ρούλας Πι-
σπιρίγκου θα παραδώσει στο
Τμήμα Ανθρωποκτονιών το

υπόμνημα με τις έγγραφες εξηγήσεις
στο πλαίσιο της ανωμοτί κατάθεσης που
έχει κληθεί να δώσει για τους θανάτους
των δύο μικρότερων κοριτσιών της. 

Δεκατρείς ημέρες μετά την επίσκεψη
του κλιμακίου του Ανθρωποκτονιών στο
κελί της 33χρονης, ο νομικός της σύμ-
βουλος Όθωνας Παπαδόπουλος ολο-
κλήρωσε το υπόμνημα της πελάτισσάς
του, η οποία καλείται να εξεταστεί ως
ύποπτη στην προανάκριση που διεξάγε-
ται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
έφυγαν από τη ζωή η Ίριδα και η Μαλέ-
να. Όπως έγραψε και χθες η «Political»,
εκτός από το υπόμνημα, στον φάκελο
που θα παραδοθεί στους άνδρες της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας θα περιέχεται και
μια τεχνική έκθεση, η οποία από ό,τι
φαίνεται θα ενισχύει την επιχειρηματο-
λογία της Ρούλας Πισπιρίγκου ότι τα δύο
μικρότερα παιδιά της έφυγαν από τη ζωή
εξαιτίας παθολογικών αιτίων.

Μετά τις έγγραφες εξηγήσεις, θα εξε-

ταστεί εάν πρέπει να δοθεί και κάποια
συμπληρωματική κατάθεση από την ύπο-
πτη. Σε περίπτωση τώρα που οι άνδρες
του Ανθρωποκτονιών δεν έχουν
να κάνουν επιπλέον ερωτή-
σεις στην 33χρονη, τότε
το υπόμνημά της θα
σταλεί στους εισαγγε-
λείς που χειρίζονται
την υπόθεση. Οι δικα-
στικοί λειτουργοί
αφού μελετήσουν τον
φάκελο θα αποφασίσουν
αν και ποιες διώξεις θα της
ασκήσουν.

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιά-
ζουν και τα όσα είπε κατά τη διάρκεια
διαδικτυακής του συνέντευξης ένας από
τους γιατρούς της Τζωρτζίνας, του πρω-

τότοκου κοριτσιού της οικογένειας που
έφυγε από τη ζωή μετά τη χορήγηση με-
γάλης δόσης κεταμίνης από την ίδια της

τη μητέρα. 
Όπως ανέφερε ο διευ-
θυντής της ΜΕΘ Παίδων

του νοσοκομείου του
Ρίου Ανδρέας Ηλιά-
δης, είχε ενημερώσει
τον πατέρα των τριών
κοριτσιών, Μάνο Δα-

σκαλάκη, σχετικά με
τις υποψίες που είχε για

την εγκληματική ενέργεια
εις βάρος της Τζωρτζίνας.

«Το μεγάλο παράπονό μου είναι
από τον πατέρα της Τζωρτζίνας. Νομίζω
ότι ύστερα από πολλές πολύωρες συζη-
τήσεις που έκανα με τον συγκεκριμένο,

εκτός από τη μητέρα, γνώριζε πολλά
πράγματα και να σας πω ότι ήταν ενήμε-
ρος ότι είχα σοβαρές υπόνοιες ότι υπάρ-
χει εγκληματική ενέργεια. 

Το παράπονό μου, λοιπόν, είναι ότι αυτός
ο πατέρας δεν με προσέγγισε, ενώ η πόρτα
μου ήταν ανοιχτή. Δεν ήρθε ποτέ, δεν το
επιδίωξε, αντίθετα με παραπλάνησαν». 

Στο «κόκκινο» έχει εκτοξευτεί η αγωνία των συγγενών
του 28χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος μέχρι
και χθες το βράδυ αγνοούταν στη θαλάσσια περιοχή της
Χαλκιδικής.

Άνδρες του Λιμενικού Σώματος αλλά και εθελοντές δια-
σώστες για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο ρίχτηκαν χθες στη
μάχη, προκειμένου να εντοπίσουν το μόνο πλέον μέλος
της παρέας από τη Βόρεια Μακεδονία που δεν έχει ανευ-
ρεθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου. 

Από τη Δευτέρα το βράδυ στη Χαλκιδική βρίσκεται και η
μητέρα του 28χρονου Μαρτίν Γιοβανόφσκι, η οποία μάλι-
στα πήγε μέχρι το Ποσείδι, προκειμένου να παρακολουθή-
σει από κοντά τις έρευνες.

Χθες οι άνεμοι στην περιοχή της Χαλκιδικής κόπασαν,
με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί και το
υποβρύχιο drone της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας
της Θεσσαλονίκης (ΟΦΚΑΘ). Τα μέλη της συγκεκριμένης
ομάδας παίρνουν μέρος στις έρευνες με όλα τα μέσα που

έχουν στη διάθεσή τους, προσφέρονταν όλες τις ημέρες
των αναζητήσεων πολύτιμες βοήθειες στο Λιμενικό Σώμα. 

Χθες ο 30χρονος Ιβάν, το δεύτερο άτομο που βρέθηκε
ύστερα από είκοσι ώρες αναζητήσεων μέσα στη θάλασσα,
πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου στο
οποίο νοσηλευόταν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τη
χορήγηση ορών η έντονη αφυδάτωση. Ο ίδιος κατά την
έξοδό του από το νοσοκομείο ευχαρίστησε όλους όσοι
συμμετείχαν στη διάσωσή του. 

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 28χρονο αγνοούμενο στη Χαλκιδική

Ολοκληρώθηκaν το υπόμνημα
και η τεχνική έκθεση 
με την επιχειρηματολογία 
της 33χρονης για τους θανάτους
των δύο παιδιών

Σήμερα καταθέτει για Ίριδα,
Μαλένα η Πισπιρίγκου 



Η
νέα έκθεση του ΕΟΔΥ, παρότι
είναι διαφορετική απ’ ό,τι πα-
λιά, δηλαδή πλέον καταγρά-
φει τα κρούσματα και τους

θανάτους ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού
και μας δίνει στοιχεία για την εβδομάδα
που πέρασε και όχι την τρέχουσα, μας
εξηγεί κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά,
στα οποία φαίνεται μια αργή αλλά σημαν-
τική για την εποχή αποκλιμάκωση της
επιδημίας. 

Επτά δημοφιλείς περιοχές μας, όπως η
Μύκονος, η Σύρος, η Σαντορίνη, οι ΠΕ
Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης, η Κάρ-
παθος και η Μήλος, μειώνουν τα κρού-
σματά τους. Μείωση του ιού παρατηρείται
στα λύματα της Κρήτης και της Αττικής,
ενώ υπάρχει αύξηση σε αστικά κέντρα
όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα, ο
Βόλος και η Ξάνθη. Η κατάσταση είναι δια-
χειρίσιμη στις ΜΕΘ, καθώς οι διασωληνω-
μένοι είναι 109, ωστόσο παραμένει μεγάλη
η πίεση στις απλές κλίνες Covid, ειδικά
έπειτα από εφημερίες.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ
Αθηνά Λινού ανέφερε στην «Political» πως
«είναι σημαντικό να πάρουμε μέτρα ατομι-
κής αλλά και κοινωνικής προστασίας, γιατί
έχουμε μεγάλη έξαρση και η μορφή του
κορονοϊού που κυκλοφορεί είναι πολύ με-
ταδοτική. Υπάρχει κίνδυνος μέσα στους
πολλούς που θα νοσήσουν κάποιοι να νο-
σήσουν σοβαρά. Επομένως πρέπει να προ-
στατεύουμε τους εαυτούς μας και τους γύ-
ρω μας. Και μόνος σίγουρος τρόπος είναι η
χρήση της μάσκας και μάλιστα μάσκας
υψηλής προστασίας που εφαρμόζει καλά.
Να χρησιμοποιούμε μάσκα στους κλει-
στούς χώρους είτε είναι σταθεροί χώροι εί-

τε μετακινούμενοι, όπως τα ΜΜΜ». 
Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΣΚΑΪ

είπε αναφερόμενος στη μετάδοση του ιού
πως «στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες
δεν υπάρχουν κλειστοί χώροι να λειτουρ-
γούν ιδιαιτέρως πολύ. Και η μετάδοση γί-
νεται κατά βάση στους ανοιχτούς χώρους,
όπου συγκεντρώνεται ο πληθυσμός». Πα-
ράλληλα, τόνισε ότι η ισχυρή σύσταση για
τη μάσκα παραμένει για τους κλειστούς

χώρους, όπως υπήρχε και παλιότερα, ενώ
υπάρχει η σύσταση και για τους ανοι-
χτούς. Σε σχέση με τα κρούσματα ο κ.
Πλεύρης ανέφερε ότι παραμένουμε στο
ήδη υπάρχον κύμα, το οποίο φτάνει στην
κορύφωσή του. Όμως το κύμα αυτό δεν
δίνει βαριές νοσηλείες και οι διασωληνω-
μένοι παραμένουν σε ένα απολύτως ελεγ-
χόμενο νούμερο. 

Ο υπουργός επιβεβαίωσε τη χθεσινή εί-

δηση της «Political» ότι το «Αμαλία Φλέ-
μινγκ» θα ενισχύσει με απλές κλίνες Covid
το σύστημα: «Αναπτύσσουμε παραπάνω
κλίνες και είμαστε σε μια συνεννόηση,
όπως έγινε και με το “Φλέμινγκ” λόγου χά-
ρη, να δώσει παραπάνω κλίνες». Προς το
παρόν η πίεση στις απλές κλίνες αποτυπώ-
νεται κυρίως στην Αττική. Όμως, η κατά-
σταση είναι, σύμφωνα με τον υπουργό
Υγείας, διαχειρίσιμη. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Μείωση του ιού στα λύματα της Κρήτης και της Αττικής
αλλά και... αύξηση σε αστικά κέντρα όπως 
η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα, ο Βόλος και η Ξάνθη

Αποκλιμάκωση της επιδημίας

Οι μεταλλάξεις της Όμικρον καλά κρατούν, η μάσκα παραμένει υπερόπλο 
Παρά τον εφησυχασμό κάποιων, η αναμέτρηση του κορο-
νοϊού με την κανονικότητα της ζωής μας συνεχίζεται. Οι
υποπαραλλαγές ΒΑ.4 και ΒΑ.5 της μετάλλαξης Όμικρον
επιβεβαιώνουν το χαρακτηριστικό της υπερμεταδοτικότη-
τάς τους αλλά και το ότι το καλοκαιρινό επιδημικό κύμα κα-
λά κρατεί στην Ελλάδα.
Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες θετικά
κρούσματα κορονοϊού αλλά και δεκάδες χιλιάδες εκτιμά-
ται ότι δεν δηλώνονται λόγω της αναστολής της υποχρεωτι-
κότητας του ελέγχου (testing). 
Παράλληλα, εκατοντάδες ασθενείς εισάγονται στα νοσοκο-
μεία με σοβαρά συμπτώματα λοίμωξης Covid, δίνοντας μι-

κρές ή μεγάλες μάχες με τη νόσο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο, όταν δηλώθηκαν 31.520 νέα κρούσματα και
έγιναν περί τις 550 εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία.
Υπενθυμίζεται ότι πλέον οι επιδημιολογικές εκθέσεις του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα είναι
εβδομαδιαίες αντί για ημερήσιες.
Η ουσιαστική θωράκιση έναντι του επίμονου ιού γίνεται
με τον εμβολιασμό, ενώ η μάσκα παραμένει το υπερόπλο
για να αναχαιτιστεί ο κορονοϊός, είτε επιβάλλεται είτε όχι
από τους ειδικούς. Συνολικά, στη χώρα μας στην ηλικια-
κή ομάδα των ατόμων 60 χρόνων και άνω έχουν γίνει μό-

λις 361.814 εμβολιασμοί, αριθμός χαμηλός δεδομένου
ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολυπληθή ομάδα που αγ-
γίζει τα 2 εκατομμύρια και φυσικά είναι ιδιαίτερα ευάλω-
τη. Από αυτή την ομάδα γεμίζουν κυρίως τα νοσοκομεία
και σχεδόν αποκλειστικά οι ΜΕΘ.
Αναφορικά με την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
(ΕΣΥ), η ροή των ασθενών προς τα νοσοκομεία τις τελευ-
ταίες τέσσερις εβδομάδες είναι συνεχής αλλά ελεγχό-
μενη. Λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις επιστημό-
νων, παρά την εκτόξευση των κρουσμάτων, οι σκληροί
δείκτες, δηλαδή οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ
και οι θάνατοι δεν παρασύρονται.
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Στη Θεσσαλονίκη ο Ξανθός 
Μετά τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τη Θεσσαλο-

νίκη επισκέπτεται σήμερα ο τομεάρχης Υγείας

του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός. Κατά τη διάρκεια της παρα-

μονής του στην πόλη μας ο κ. Ξανθός με κλιμά-

κιο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα

επισκεφθεί δομές υγείας, ώστε να ενημερω-

θεί επιτόπου για την τρέχουσα κατάσταση, ενώ

το απόγευμα θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική

εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Κήπου των

Εποχών στη Νέα Παραλία.

Η συγκλονιστική 
αφήγηση του Ιγνάτιου 

Μια συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε ο δή-

μαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

μιλώντας στο podcast της free press «Karfitsa».

Αποκάλυψε ότι στα χρόνια της κρίσης επιχειρη-

ματίες που ζούσαν στο Πανόραμα και που διέθε-

ταν επιχειρήσεις με εκατοντάδες εργαζομένους

κατέρρευσαν εν μια νυκτί και του ζητούσαν μια

οκτάμηνη σύμβαση για να θρέψουν τις οικογέ-

νειές τους… «Και δεν ήταν ένας και δύο…», τό-

νισε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη. 

Γιατρός καταδικάστηκε για ακρωτηριασμό 
των δακτύλων βρέφους μόλις 16 μηνών!

Σ
ε φυλάκιση έξι μηνών με
τριετή αναστολή για σωματι-
κή βλάβη από αμέλεια κατα-

δίκασε το Μονομελές Πλημμελει-
οδικείο Θεσσαλονίκης παιδοχει-
ρουργό που οδήγησε σε ακρωτη-
ριασμό δύο δακτύλων βρέφος ηλι-
κίας μόλις 16 μηνών. Η επέμβαση
έγινε τον Ιούλιο του 2017 ύστερα
από επιπλοκές που προκάλεσε ο
διαχωρισμός των δύο δακτύλων

του βρέφους στον οποίο είχαν προ-
χωρήσει οι γιατροί έναν μήνα νωρί-
τερα. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο
γιατρός είχε ευθύνη και έπρεπε να
προβλέψει τις επιπλοκές, όπως και
να δει την αντίδραση των δακτύλων
μετά τον διαχωρισμό για να απο-
φευχθεί η νέκρωση. Τον καταδίκα-
σε για αμέλεια στο μετεγχειρητικό
στάδιο, όπως ακριβώς πρότεινε και
η εισαγγελέας της έδρας. Ο παιδο-

χειρουργός στην απολογία του αρ-
νήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας
ότι όλα έγιναν όπως προβλέπονται
και ότι οι επιπλοκές περιλαμβά-
νονται στη βιβλιογραφία. «Αναγκα-
στήκαμε και οδηγηθήκαμε στον
ακρωτηριασμό, είναι άσχημο απο-
τέλεσμα, αλλά δεν μπορούσε να γί-
νει αλλιώς», είπε στην απολογία
του, χωρίς όμως να πείσει το δικα-
στήριο. Τα συγχαρητήρια Χατζηβασιλείου

στην πρωταθλήτρια Ευρώπης
Τη χαρά του για την τεράστια επιτυχία της συντο-
πίτισσάς του Ηλιάνας Τριανταφύλλου, που στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στην Ιερουσα-
λήμ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο
άλμα επί κοντώ, μοιράστηκε με τους
διαδικτυακούς του φίλους ο Τάσος
Χατζηβασιλείου. Ο Σερραίος βου-
λευτής της ΝΔ ανάρτησε μια φωτο-
γραφία, την οποία στη συνέχεια
κοινοποίησε και η νεαρή αθλήτρια
στον λογαριασμό της, γράφοντας:
«Μια Σερραία που κάνει περήφανους
όλους τους Έλληνες! Το πρώτο για την ελληνι-
κή ομάδα, με επίδοση 4,05μ στη δεύτερη προ-
σπάθεια».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το «just sharing» 
του  Παπαμιμίκου 
Μια κοινότητα όπου μοιράζονται
αγαθά με ανθρώπους που έχουν
ανάγκη, έχουν δημιουργήσει -
αθόρυβα εδώ και καιρό- στη Θεσ-
σαλονίκη, μαζί με φίλους και
γνωστούς, ο δικηγόρος και
πρώην γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ Ανδρέας Πα-
παμιμίκος και η σύζυγός του Σό-
νια Σαββίδη. Προσφέρουν τρόφι-
μα, πετρέλαιο, ρούχα και ό,τι ζη-
τηθεί σε ιερούς ναούς, Παιδικά
Χωριά και κοινωνικές δομές των
δήμων, ώστε να στηρίζονται ευά-
λωτοι συνάνθρωποί μας. Βέβαια,
ο κ. Παπαμιμίκος λόγω και της
επαγγελματικής του ιδιότητας
προσφέρει, μέσω του γραφείου
του, δωρεάν και νομικές υπηρε-
σίες. Με το μότο «just sharing»…

Στις ΗΠΑ 
ο Τσαβλής
Το κατώφλι του Λευκού Οίκου
πέρασε ο ανεξάρτητος δημοτι-
κός σύμβουλος Θεσσαλονί-
κης και πνευμονολόγος Δρό-
σος Τσαβλής. Βρέθηκε στην
Ουάσιγκτον για την απονομή
του «Μεταλλίου Ελευθερίας»,
του πιο σημαντικού μεταλλίου
που απονέμει ο πρόεδρος των
ΗΠΑ, στον Έλληνα ομογενή
Αλέξανδρο Καρλούτσο. Νωρί-
τερα, είχε κάνει ένα πέρασμα
και από τη Νέα Υόρκη ύστερα
από πρόσκληση του Αρχιεπι-
σκόπου Αμερικής Ελπιδοφό-
ρου, για τα θυρανοίξια του ιε-
ρού ναού του Αγίου Νικολάου
στο σημείο Ground Zero.

«Τρέχει» ακόμη 
ο Μαρινάκης
Το κοντέρ στον αέρα έχει τινάξει
στην κυριολεξία ο γραμματέας
Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Ο
Παύλος Μαρινάκης το πρωί της
Δευτέρας περιόδευε στην Ανατο-
λική Αττική μαζί με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και
το απόγευμα της ίδιας ημέρας μί-
λησε σε εκδήλωση της ΝΔ στη
Θεσσαλονίκη με θέμα τις έξυπνες
πόλεις. Στην εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Καραπάντσειο
Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελόκη-
πων δεν έπεφτε καρφίτσα από
νωρίς, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι
που ζήτησαν να βγουν μια σέλφι
με τον γραμματέα Πολιτικής Επι-
τροπής της ΝΔ.

Θλίψη για τον χαμό Νοτάκη
Ο Γιάννης Νοτάκης, υποψήφιος δήμαρχος Αμ-
πελοκήπων-Μενεμένης στις δύο τελευταίες
εκλογικές αναμετρήσεις του 2014 και του 2019
και επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών
ύστερα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Τα
θερμά της συλλυπητήρια για την απώλειά του
εκφράζει η δημοτική αρχή προς την οικογένεια,
τη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικείους του.

«Επικοινωνήστε τα έργα, αφήστε τα φαγοπότια»
Τέλος στα τραπεζώματα των βου-

λευτών έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, επαναλαμβάνοντας σε αυστηρό
τόνο πως εκλογές θα γίνουν στο τέ-
λος της τετραετίας. Ωστόσο αρκετοί

Θεσσαλονικείς συμμετέχουν στα
μεικτά κλιμάκια της κυβέρνησης
που περιοδεύουν ανά τη χώρα, προ-
κειμένου να επικοινωνήσουν στον
κόσμο τα έργα που έχουν γίνει. Σε

κάθε περίπτωση, όλοι θα πάρουν μια
ανάσα το διάστημα 1-15 Αυγούστου
και μετά τα κεφάλια πάλι μέσα, γιατί
ήδη έχει ξεκινήσει ο προγραμματι-
σμός της ΝΔ για τη ΔΕΘ. 



Δυτική Μακεδονία

Συνδέονται με τον ΔΕΔΔΗΕ 
44 ενεργειακά έργα

Θετικά ανταποκρίνεται ο ΔΕΔ-
ΔΗΕ σε σχετικό αίτημα της Περιφε-
ρειακής Αρχής Δυτικής Μακεδο-
νίας και εγκρίνει τη σύνδεση του δι-
κτύου του ΔΕΔΔΗΕ με τα ενεργει-
ακά έργα που είναι ενταγμένα στο
ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-
2020.

Προς τούτο, ο περιφερειάρχης
Γιώργος Κασαπίδης διαβίβασε στον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας λίστα 44 έργων ενεργειακής αναβάθμισης που είναι
ενταγμένα στο ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, ζητών-
τας τη διάθεση της απαιτούμενης ισχύος στο δίκτυο του
ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να καταστούν δυνατές η σύνδεση και η
απρόσκοπτη υλοποίησή τους.

Η επιτάχυνση της υλοποίησης έργων ενεργειακής ανα-
βάθμισης είναι προτεραιότητα για την περιφερειακή αρχή
στην κατεύθυνση της επίτευξης του στρατηγικού στόχου
της μετάβασης, προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

«Άδικα με κατακρίνετε 
για το κλείσιμο 
πανεπιστημιακών σχολών»

Αρνητικά κρίνει την απόφαση του Πανεπιστημίου Πα-
τρών να κλείσει σχολές σε Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία και Αί-
γιο ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμά-
κης. Ταυτόχρονα δηλώνει: «Με τις δικές μας δυνάμεις θα
προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση, δρομο-
λογώντας με τη συνδρομή ισχυρών συμμάχων τη δημιουρ-
γία νέων επαγγελματικών σχολών». Υπενθυμίζεται πως ο
περιφερειάρχης δέχεται μεγάλη κριτική, καθώς θεωρείται
«εν μέρει υπεύθυνος» για το κλείσιμο σημαντικών πανεπι-
στημιακών σχολών σε πόλεις της οικείας περιφέρειας. 

Τον δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη επι-
σκέφτηκε, στο δημαρχείο, η υπουργός Πολιτι-
σμού Λίνα Μενδώνη, επικεφαλής κυβερνητι-
κού κλιμακίου, στο οποίο συμμετείχαν ο Κιλκι-
σιώτης υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο πρώην
υπουργός Μακεδονίας Θράκης, βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου ο βου-
λευτής Πέλλας Διονύσιος Σταμενίτης.
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Πολιτισμού
συνεργάζεται από τον Οκτώβριο του 2021 με
τον Δήμο Κιλκίς για το Διεθνές Φεστιβάλ Κου-

κλοθεάτρου και Παντομίμας. Προς τούτο, δή-
μαρχος και υπουργός συνυπέγραψαν Προ-
γραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης,
με στόχο την περαιτέρω στήριξη και ανάπτυξη
του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και
Παντομίμας και την προβολή του σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Το υπουργείο Πολιτισμού βά-
σει της σύμβασης δεσμεύεται να χρηματοδοτεί
το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παν-
τομίμας με 180.000 ευρώ με χρονικό ορίζοντα
έως το 2027. Ισόποση είναι και η αντίστοιχη οι-
κονομική υποχρέωση του Δήμου Κιλκίς.

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Πέμπτη ολομέλεια 
των προέδρων 
περιφερειακών συμβουλίων

Με επιτυχία διοργανώθηκε στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, και ειδικότερα στη
Δράμα και τη Θάσο, η 5η Ολομέλεια των Προέδρων
των Περιφερειακών Συμβουλίων της χώρας.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν ο νέος
εκλογικός νόμος, ο οποίος καταργεί την απλή αναλογι-
κή, ζητήματα κανονιστικού πλαισίου και η ανάγκη πε-
ραιτέρω εκσυγχρονισμού του κανονισμού λειτουργίας
του περιφερειακού συμβουλίου. Αναδείχθηκαν τα κε-
νά που το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί, όσον
αφορά τον θεσμό του προέδρου του περιφερειακού
συμβουλίου. Επιπλέον, συζητήθηκε η μετάβαση από
την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην επιδιωκόμενη
Περιφερειακή Διακυβέρνηση.

Αποφασίσθηκε να ζητηθεί εκ μέρους των προ-
έδρων, στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2024-2029, η
επαναφορά στο περιφερειακό συμβούλιο των αρμο-
διοτήτων που είχαν εκχωρηθεί στην Οικονομική Επι-
τροπή με τις Τροπολογίες Κυβερνησιμότητας του 2019,
η ενίσχυση των περιφερειών με νέες προσλήψεις
προσωπικού και ορισμένες αλλαγές στον πρότυπο κα-
νονισμό λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος

Υπέρ της ΔΕΔΑ 
στο Διοικητικό Εφετείο

Υπέρ της ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δι-
κτύων Διανομής Αερίου) ανακοινώνει πως θα
παρέμβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην
προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο για την
απένταξη εκ μέρους της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρ-
χή Ενέργειας) της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου από το πρόγραμμα της ΔΕΔΑ για την ανά-
πτυξη δικτύων φυσικού αερίου.

«Η ΔΕΔΑ είναι δημόσια επιχείρηση και η
παρέμβασή μας υπέρ της ως Περιφέρειας
Πελοποννήσου γίνεται καθώς θεωρούμε ότι
αυτό υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», δήλω-
σε επί του θέματος ο περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ είχε λάβει άδεια
για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσι-
κού αερίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
αλλά στη συνέχεια η ΡΑΕ ακύρωσε τη σχετική
άδεια. Η ΔΕΔΑ υπέβαλε προς τη ΡΑΕ αίτηση
να αναθεωρήσει την απόφαση απένταξης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου από το πρό-
γραμμα ανάπτυξης των δικτύων αερίου της
εταιρείας, ωστόσο η εν λόγω αίτηση απορρί-
φθηκε από τη ΡΑΕ, με αποτέλεσμα η ΔΕΔΑ να
προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο.
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Κιλκίς

Σύμβαση με υπουργείο Πολιτισμού 
για το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου 



Σ
ύσκεψη με τους δημάρχους Ανατολικής Αττικής πραγματο-
ποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος
επισκέφθηκε τα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Ανατολικής

Αττικής στην Παλλήνη. Αναφερόμενος στις αναπτυξιακές δυνατό-
τητες της Ανατολικής Αττικής, τόνισε την ανάγκη ενός συνολικού
σχεδίου που θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της περιοχής.

«Φαίνεται να λείπει από την Ανατολική Αττική ένα master plan
ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα καλύπτει όλα τα επί-
πεδα της συζήτησης ως προς τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν
είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό επίπεδο. Ένας
συνολικός σχεδιασμός ο οποίος θα μας υποδείξει προτεραιότητες,
χρηματοδοτικά εργαλεία και κυρίως συνέργειες μεταξύ των διαφο-
ρετικών δράσεων τις οποίες θα δρομολογήσουμε», τόνισε χαρα-
κτηριστικά.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός εστίασε και στην κυβερνησιμότητα των
δήμων λόγω των προβλημάτων που έχει προκαλέσει το εκλογικό
σύστημα της απλής αναλογικής, τονίζοντας ότι «κάναμε παρεμβά-
σεις, έχουμε καινούργιο εκλογικό νόμο, αλλά βλέπετε και εσείς ότι
η κυβερνησιμότητα, ειδικά όταν πρέπει να διαχειριζόμαστε κρίσεις,
και η σταθερότητα πρέπει να αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτε-
ραιότητες ως προς την υποστήριξη που παίρνουν από το θεσμικό
πλαίσιο, εν προκειμένω από τον εκλογικό νόμο».

Τα συμπτώματα ακυβερνησίας
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ανέδειξε τις θεσμικές

κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, προκειμένου
να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα ακυβερνησίας που προκάλεσε η
απλή αναλογική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ παράλληλα απα-
ρίθμησε τα βήματα που έχουν γίνει για την αναμόρφωση της λει-
τουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ακόμη επισήμανε ότι
το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τις υπηρεσίες δό-
μησης των δήμων, σε συνδυασμό με τη στελέχωσή τους με 150 ορ-
γανικές θέσεις μηχανικών, αποκαθιστά τη λειτουργία τους. Σημεί-
ωσε, επίσης, ότι ένα μεγάλο μέρος του ετήσιου προγραμματισμού
προσλήψεων του 2023 θα δοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με έμ-
φαση στη στελέχωση των δήμων με εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό, κάτι που θα συνδράμει σημαντικά τη λειτουργία τους. 

Έργα ύψους 189 εκατ. 
Τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην Κεντρική Διοίκηση και την Το-

πική Αυτοδιοίκηση και τη σταθερή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών
εργαλείων που διατίθενται για τη στήριξη των ΟΤΑ επεσήμανε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, κάνοντας αναφο-
ρά στα έργα που έχουν δρομολογηθεί στην Ανατολική Αττική, τονί-
ζοντας: «Μέσω του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” έχουν ενταχ-
θεί έργα ύψους 189 εκατ. ευρώ που αφορούν από παραδοσιακά έρ-
γα υποδομής (πχ, αγροτική οδοποιία στο Λαύριο), έργα αστικής ανα-
ζωογόνησης (πχ, ανάπλαση Δροσιάς στον Διόνυσο, ανάπλαση Νέας
Μάκρης στον Μαραθώνα, πάρκο Λαθέα στις Αχαρνές), μέχρι έργα
μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος (πχ, ηλεκτροκίνηση στην
Παλλήνη και στην Παιανία, ανακύκλωση στη Βάρη-Βούλα-Βουλιαγ-
μένη) και ψηφιακού μετασχηματισμού (πχ, Μαρκόπουλο)».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη, οι δήμαρχοι Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Διονύσου Γιάν-
νης Καλαφατέλης, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Λαυρεωτικής Δη-
μήτρης Λουκάς, Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, Παιανίας Ισίδωρος
Μάδης, Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος, Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγ-
γελος Μπουρνούς, Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, Σπάτων-Αρτέμι-
δος Δημήτρης Μάρκου, Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης και ο αντιδή-
μαρχος Μαρκοπούλου Δημήτρης Κολιαβασίλης. 

Μεγάλες
επιχειρήσεις
αντιγκράφιτι 

Νέα όψη απέκτησαν η πλατεία
Λαρίσης και το πάρκο Δεξαμενής
στα Άνω Πετράλωνα με την ολοκλή-
ρωση δύο μεγάλων επιχειρήσεων
αντιγκράφιτι, σε συνολική επιφά-

νεια 700 τμ που
πραγματοποί-
ησε ο Δήμος
Αθηναίων, με
τη χρήση 318
λίτρων διαλυτι-
κού υγρού, στο
πλαίσιο των εν-
τατικών δράσε-

ων καθαρισμού όλων των γειτονιών
της Αθήνας. Συγκεκριμένα, στην
πλατεία Λαρίσης καθαρίστηκαν 460
τμ επιφάνειας από πέτρα και μάρμα-
ρο, με υψηλή πίεση νερού και ειδικό
διαλυτικό υγρό, ενώ αντίστοιχης
κλίμακας επιχείρηση πραγματοποι-
ήθηκε στο πάρκο Δεξαμενής, στα
Άνω Πετράλωνα, όπου οι τοίχοι από
πέτρα και μάρμαρο, περιμετρικά του
πάρκου, παρέμεναν για πολλά χρό-
νια βανδαλισμένοι από χρώματα με
σπρέι. Ο δήμαρχος Κώστας Μπακο-
γιάννης έκανε σαφές: «Με όλα τα
σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε, συ-
νεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τον
δημόσιο χώρο δημιουργώντας μια
πόλη περισσότερο ανθρώπινη, αξιο-
πρεπή και όμορφη, τόσο να ζεις όσο
και να επισκέπτεσαι». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας,
έχει ξεσπάσει σκληρή πολιτική
διαμάχη ακόμη και για τη δια-
δικασία της συνεδρίασης του
δημόσιου απολογισμού της δη-
μοτικής αρχής; Η «σκληρή αν-
τιπολίτευση» θέλησε να αλλά-
ξει τον χαρακτήρα της εκδήλω-
σης, μετατρέποντάς τη σε δη-
μόσια αντιπαράθεση, αλλά ο
πολύπειρος δήμαρχος δεν
έπεσε στην παγίδα και τους
ανάγκασε σε πολύωρη ακρόα-
ση των έργων του, πριν οδηγη-
θούν σε… επεισοδιακή και θο-
ρυβώδη αποχώρηση.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ
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Η
κυβέρνηση είναι αποφασι-
σμένη να συνεχίσει τις φο-
ροελαφρύνσεις, έτσι, μετά
την πλήρη κατάργηση της

εισφοράς αλληλεγγύης για όλους που
εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από
το βήμα της Βουλής, η επόμενη παρέμ-
βαση θα αφορά το τέλος επιτηδεύμα-
τος, έναν μνημονιακό φόρο, με τα σενά-
ρια να προβλέπουν «ψαλίδισμά» του
κατά 30%-50% το επόμενο έτος και πλή-
ρη κατάργησή του από το 2024.

Η μείωση του συγκεκριμένου φό-
ρου έχει ως στόχο την ελάφρυνση
επαγγελματιών και επιχειρήσεων που
σήμερα επιβαρύνονται με ποσά από
400 έως 1.000 ευρώ τον χρόνο ανε-
ξάρτητα από το ύψος των εσόδων τους
ή αν παρουσιάζουν κέρδη ή ζημίες.

Η Κομισιόν
Μάλιστα, η Κομισιόν ζήτησε την κα-

τάργηση του τέλους επιτηδεύματος
από την κυβέρνηση στην έκθεση αξιο-
λόγησης του ελληνικού Προγράμμα-
τος Σταθερότητας και Ανάπτυξης
2022-2025. Σύμφωνα με όσα επεσή-
μανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο συντε-
λεστής φορολογίας εισοδήματος για
τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαμορ-
φώθηκε στο 22% το 2021 από 28% το
2019, αλλά στους επιτηδευματίες η
χώρα μας επιβάλλει ετήσιο τέλος 650
ευρώ, ανεξαρτήτως εάν αυτοί δημι-
ούργησαν κέρδη ή όχι, και πάνω από
τον φόρο εισοδήματος και άλλους φό-
ρους. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το
συγκεκριμένο τέλος οδηγεί σε επιβα-

ρύνσεις με πολύ υψηλούς πραγματι-
κούς φορολογικούς συντελεστές τις
επιχειρήσεις με χαμηλό τζίρο και λει-
τουργεί σαν φραγμός στην επιχειρη-
ματικότητα.

Στην περίπτωση που το τέλος επιτη-
δεύματος μειωθεί κατά 50%, τα ποσά
για τους ελεύθερους επαγγελματίες
και τις επιχειρήσεις θα διαμορφωθούν
ως εξής:
� 400 από 800 ευρώ για νομικά πρό-

σωπα που ασκούν εμπορική δρα-
στηριότητα και έχουν την έδρα τους
σε τουριστικούς τόπους και σε πό-
λεις ή χωριά με πληθυσμό έως
200.000 κατοίκους

� 500 από 1.000 ευρώ για νομικά πρό-
σωπα που ασκούν εμπορική δρα-
στηριότητα και έχουν την έδρα τους
σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από
200.000 κατοίκους

� 325 από 650 ευρώ για ατομικές εμ-
πορικές επιχειρήσεις και ελεύθε-

ρους επαγγελματίες
� 300 από 600 ευρώ για κάθε υποκα-

τάστημα.

Νέα επιταγή ακρίβειας
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση είναι

αποφασισμένη να προστατεύσει τους
ευάλωτους πολίτες από το κύμα ακρί-
βειας που πλήττει τους οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς και για αυτό
τον λόγο οι παρεμβάσεις θα συνεχι-
στούν όσο διαρκέσει η κρίση. Το οικο-
νομικό επιτελείο ήδη επεξεργάζεται
ένα νέο πλέγμα μέτρων ανακούφισης
που πιθανότατα θα τα ανακοινώσει ο
πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που βρί-
σκονται στο τραπέζι είναι η καταβολή
ενός ακόμα έκτακτου δώρου στα πρό-
τυπα της οικονομικής ενίσχυσης του
Πάσχα, αλλά πιθανότατα θα υπάρξει
διεύρυνση των δικαιούχων και αύξη-
ση εισοδηματικών κριτηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι επιταγή ακρίβειας
είχε χορηγηθεί το Πάσχα σε ευάλωτα
νοικοκυριά. Το ποσό ήταν στα 200 ευ-
ρώ και οι δικαιούχοι ήταν χαμηλοσυν-
ταξιούχοι, ΑμεΑ, δικαιούχοι προνοι-
ακών επιδομάτων αλλά και οι δικαιού-
χοι του ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος, οι οποίοι είχαν λάβει διπλά-
σιο ποσό. Επίσης είχε δοθεί μιάμιση
επιπλέον μηνιαία δόση τον Απρίλιο για
το επίδομα παιδιού. 

Ένα νέο πλέγμα μέτρων
ανακούφισης θα
ανακοινώσει μάλλον 
ο πρωθυπουργός από 
το βήμα της ΔΕΘ - 
Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση
για το τέλος επιτηδεύματος

Στο τραπέζι νέα επιταγή ακρίβειας

Δύσκολα, όπως φαίνεται, θα αποφύγει το υπουρ-
γείο Οικονομικών μια νέα παράταση για την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
είναι αποκαλυπτικά. Μέχρι σήμερα, 17 ημέρες πριν
από την εκπνοή της προθεσμίας, 3 στους 10 φορολο-
γούμενους δεν έχουν πατήσει το κουμπί υποβολής
της δήλωσής τους.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των
φετινών φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει να κα-
τατεθούν περίπου 1,8 εκατ. δηλώσεις. Τι σημαίνει

αυτό; Ότι κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα,
θα πρέπει να υποβάλλονται περισσότερες από
100.000 δηλώσεις. Το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑ-
ΔΕ αντέχει και μπορεί να δεχθεί τόσο μεγάλο όγκο
δηλώσεων την ημέρα. Αυτοί, όμως, που δεν αντέ-
χουν είναι οι λογιστές, οι οποίοι ζητούν νέα παράτα-
ση, επικαλούμενοι φόρτο εργασίας, καθώς έχουν
προκύψει δεκάδες νέες υποχρεώσεις, όπως επικαι-
ροποίηση στοιχείων επικοινωνίας, Fuel Pass, Power
Pass και αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών.

Πάντως, στην περίπτωση που το υπουργείο Οικο-
νομικών αποφασίσει να δώσει νέα παράταση στην
προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,
η οποία λήγει κανονικά στις 29 Ιουλίου, δεν πρόκει-
ται να αλλάξει ο χρόνος πληρωμής της πρώτης δόσης
του φόρου εισοδήματος, η οποία εκπνέει στις 29 Ιου-
λίου. Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τη φο-
ρολογική τους δήλωση τον Αύγουστο θα πρέπει στο
τέλος του επόμενου μήνα να καταβάλουν ταυτόχρο-
να δύο δόσεις.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Δηλώσεις: Σενάρια και για νέα παράταση - Τι θα γίνει με την πληρωμή φόρου



Μ
άχη με τον χρόνο πρέπει
να δώσουν χιλιάδες ιδιο-
κτήτες ακινήτων προκει-
μένου έως την προσεχή

Τρίτη να έχουν τακτοποιήσει τις τελευ-
ταίες εκκρεμότητές τους σε σχέση με
το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», αν
δεν θέλουν να βρεθούν εκτός... νυμ-
φώνος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει
καταγράψει μέχρι στιγμής το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
παρά την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών από χιλιάδες ενδιαφερόμενους
και τους τεχνικούς συμβούλους τους,
εντούτοις εκκρεμούν πολλές χιλιάδες
αιτήσεις, οι οποίες αρχικώς είχαν επι-
λεγεί για τη συμπλήρωση των δικαιο-
λογητικών αλλά και την έκδοση της
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Έτσι, όσοι δεν συμπληρώσουν έως
την προσεχή Τρίτη τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά που θέτει ως προϋπόθε-
ση το πρόγραμμα -κυρίως την Ηλε-
κτρονική Ταυτότητα Κτιρίου- είναι
σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα βρεθούν
στους προσωρινούς πίνακες επιλέξι-
μων αιτήσεων που θα εκδοθούν από
τις περιφέρειες της χώρας, με αποτέ-
λεσμα το σύστημα να τους... πετάξει

στους απορριφθέντες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ανακοίνωσε στις 28 Απριλίου τα απο-
τελέσματα της υποβολής αιτήσεων για
μονοκατοικίες και μεμονωμένα δια-
μερίσματα, προσδιορίζοντας τον αριθ-
μό των καταρχάς δικαιούχων σε
87.246. Από τις αιτήσεις αυτές οι
40.012 χαρακτηρίστηκαν ως αρχικά
επιλέξιμες και οι 47.234 ως επιλαχού-
σες. Το θέμα είναι ότι στην πρώτη φά-
ση δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
του φακέλου συμμετοχής, κάτι που
πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στα επό-
μενα 24ωρα. Επιπλέον πρέπει να ση-
μειωθεί ότι για τις αρχικές αιτήσεις
που επιλέχθηκαν έχουν ζητηθεί από
τις 20 Μαΐου η ηλεκτρονική υποβολή
των δικαιολογητικών που απαιτούνται
και ιδίως το... αγκάθι της Ηλεκτρονι-
κής Ταυτότητας Κτιρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ,
χιλιάδες δικαιούχοι έχουν συμπλη-

ρώσει ψηφιακά τα δικαιολογητικά
υπαγωγής και την Ηλεκτρονική Ταυτό-
τητα Κτιρίου, η οποία είναι απαραίτητη
προκειμένου να γίνει έλεγχος της νο-
μιμότητας του αιτούμενου ακινήτου
και να καταγραφεί η ακριβής επιφά-
νεια και παλαιότητά του. Σημειώνεται
ότι στη συντριπτική πλειονότητα των
περιπτώσεων ο έλεγχος των δικαιολο-
γητικών και των στοιχείων γίνεται αυ-
τομάτως μέσω του ηλεκτρονικού πλη-
ροφοριακού συστήματος.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του
«Εξοικονομώ 2021» είναι το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, ενώ η χρημα-
τοδότηση θα γίνει από τους πόρους του
σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Σημειώνεται ότι
για το πρόγραμμα θα διατεθούν 632
εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με την κινη-
τοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αναμέ-
νεται να ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τεράστια ζήτηση
για το πρόγραμμα
δεξιοτήτων των
ΔΥΠΑ - Microsoft
Τεράστιο ενδιαφέρον σημείωσε το πρό-
γραμμα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτή-
των που συνδιοργανώνουν οι ΔΥΠΑ και
Microsoft, καθώς για 1.000 προσφερό-
μενες θέσεις κατατέθηκαν 2.500 αιτή-
σεις!
«Μετατρέπουμε την κατάρτιση σε όπλο
για εργαζομένους, ανέργους και ιδιαί-
τερα για τους νέους», ανέφερε ο υπουρ-
γός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο
οποίος επισκέφτηκε χθες τα κεντρικά
γραφεία της Microsoft Ελλάδος. Το πρό-
γραμμα απόκτησης δεξιοτήτων απευθύ-
νεται σε ανέργους ηλικίας 18-45 ετών
και, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ερ-
γασίας, η συντριπτική πλειονότητα των
2.500 αιτούντων πληρούσε τα κριτήρια
που είχαν τεθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του υπουργείου, 980 ωφελούμενοι ολο-
κλήρωσαν το πρόγραμμα σύγχρονης και
ασύγχρονης κατάρτισης (ποσοστό ολο-
κλήρωσης 98%). Αξίζει να σημειωθεί ότι
το 92% των συμμετεχόντων αξιολόγησε
το περιεχόμενο του προγράμματος ως
ικανοποιητικό, το 91% δήλωσε ικανοποι-
ημένο από τους εκπαιδευτές, το 92% δή-
λωσε ικανοποιημένο από το εκπαιδευτι-
κό υλικό, ενώ 9 στους 10 θα συνιστούσαν
το πρόγραμμα σε φίλους ή γνωστούς.
«Οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν έρθει
με ορμή στη ζωή μας, για αυτό πρέπει να
κάνουμε την κατάρτιση σε αυτές όπλο
όλων, εργαζομένων, ανέργων, ιδιαίτερα
των νέων, για το μέλλον», επεσήμανε
μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηδάκης κατά τη
συνάντησή του με ωφελούμενους του
προγράμματος. Ο διευθύνων σύμβουλος
της Microsoft Ελλάδος, Κύπρου και
Μάλτας Θεοδόσης Μιχαλόπουλος υπο-
γράμμισε τη βούληση της εταιρείας για
διεύρυνση της συνεργασίας με τη ΔΥΠΑ,
ενώ ο διοικητής της υπηρεσίας Σπύρος
Πρωτοψάλτης επεσήμανε ότι «η ΔΥΠΑ
διευρύνει το πεδίο συμπράξεών της με
διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς, κα-
θώς τα προγράμματα αυτά έχουν μεγα-
λύτερη ζήτηση από εργαζομένους και
ανέργους και αυξανόμενη αναγνώριση
στην αγορά εργασίας».
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Λήγει την προσεχή 
Τρίτη 19 Ιουλίου 
η προθεσμία για την κατάθεση
των απαιτούμενων
δικαιολογητικών

Εξοικονομώ 2021: Ποιοι
κινδυνεύουν να κοπούν 



TETAΡTH 13 IOYΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ22
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

του Μιχάλη Μαστοράκη

Β
ήματα ώστε να υπάρξει μία
ακόμη δικλίδα ασφαλείας
για την ενεργειακή επάρκεια
της χώρας ενόψει του χει-

μώνα κάνουν η ΡΑΕ και ο ΔΕΣΦΑ,
υλοποιώντας την κοινοτική οδηγία
χώρες που δεν διαθέτουν αποθήκες
φυσικού αερίου να αποθηκεύσουν
ποσότητες σε γειτονικές χώρες, όπως
πρόκειται να συμβεί στην περίπτωση
της Ελλάδας με την Ιταλία.

Στόχος είναι οι ποσότητες να έχουν
αποθηκευτεί από τον Οκτώβριο στο γει-
τονικό κράτος και να παραμείνουν δια-
θέσιμες για το επόμενο πεντάμηνο. 

Για τη δημιουργία του αποθέματος
καυσίμου, βρίσκεται υπό εκπόνηση
σχετική πρόταση από τη ΡΑΕ, ενώ θα
υπάρξει προς την Αρχή σχετική εισήγη-
ση από τον ΔΕΣΦΑ. Η πρόταση αναμέ-
νεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση
το αμέσως επόμενο διάστημα -ακόμη
και την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τους κοι-
νοτικούς κανόνες, χώρες που δεν δια-
θέτουν αποθηκευτικό χώρο για αέριο
(όπως η Ελλάδα), θα πρέπει να αποθε-
ματοποιήσουν σε υποδομή γειτονικού
κράτους ποσότητα καυσίμου ίση με το
15% της περσινής ετήσιας κατανάλωσής
τους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το
ποσοστό αυτό «μεταφράζεται» σε 8 τε-
ραβατώρες, δηλαδή περίπου 900 εκατ.
κυβικά μέτρα.

Ωστόσο, η χώρα μας προσανατολίζε-
ται να αποθηκεύσει στην Ιταλία τόση
ποσότητα αέριου όση βάσει των τεχνι-
κών περιορισμών θα μπορούσε να ανα-
κτηθεί άμεσα σε έκτακτες συνθήκες -
δηλαδή σε αιφνίδια διακοπή των ρωσι-
κών εισαγωγών. Σύμφωνα με την τεχνι-
κή τεκμηρίωση, με βάση την οποία θα
διαπραγματευθεί και με την Κομισιόν
για τη συμμόρφωση στην εν λόγω υπο-

χρέωση, το ανώτατο αυτό τεχνικό όριο
τοποθετείται στις 2 τεραβατώρες, δηλα-
δή στα 250 περίπου εκατ. κυβικά μέτρα.

Σε αυτό το νούμερο, επομένως, εκτι-
μάται ότι θα βρίσκεται το «ταβάνι» που
θα περιλαμβάνει η πρόταση της ΡΑΕ.
Πάντως, η ακριβής ποσότητα που θα
αποθηκευτεί στην Ιταλία θα προσδιορι-
σθεί με βάση και τις τοποθετήσεις στη
δημόσια διαβούλευση.

Στο σενάριο που υπάρξει περικοπή
των ροών αερίου από τη Μόσχα και στη
χώρα μας το παραπάνω διάστημα, τότε
οι αποθηκευμένες ποσότητες θα μπο-
ρούν να αντληθούν από τη χώρα μας

μέσω εικονικής ανάστροφης ροής του
αγωγού ΤΑΡ. Στην πράξη, αυτό σημαίνει
ότι θα απομειωθούν ανάλογα οι ποσό-
τητες καυσίμου που διέρχονται από τη
χώρα μας μέσω του αγωγού, με προ-
ορισμό την Ιταλία. Σε διάφορα σενάρια
συνθηκών, με αυτό τον τρόπο υπολογί-
ζεται ότι η χώρα μας μπορεί να ανακτή-
σει αέριο περίπου 2 τεραβατώρων.

Το κόστος για το απόθεμα προσδιορί-
ζεται στα 250 εκατ. ευρώ, υπό ευνοϊκές
προϋποθέσεις. Ένα ποσοστό του κό-
στους θα καλυφθεί από το τέλος ασφά-
λειας εφοδιασμού, το ύψος του οποίου
θα καθορισθεί σε επόμενη φάση. Οι

κοινοτικοί κανόνες επιτρέπουν στα
κράτη-μέλη να συνδράμουν και με
εθνικούς πόρους, ωστόσο στην περί-
πτωση της χώρας μας εκτιμάται ότι εί-
ναι δύσκολο να εξευρεθούν κονδύλια
από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη
συγκεκριμένη δαπάνη.

Αυξητική τάση καταγράφεται στη συνολική ζήτηση
φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2022, με τον τερ-
ματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας (σημείο εισόδου
Αγία Τριάδα) να γίνεται η κύρια πύλη εισόδου φυσικού
αερίου της χώρας κατά το συγκεκριμένο διάστημα και το
σημείο διασύνδεσης με τον αγωγό ΤΑΡ (σημείο εισόδου
Νέα Μεσημβρία) να συμβάλλει, επίσης, σημαντικά στην
εισροή φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του
ΔΕΣΦΑ για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2022, η συ-
νολική ζήτηση (εγχώρια κατανάλωση καιεξαγωγές) φυ-

σικού αερίου αυξήθηκε κατά 3,84%, φτάνοντας στις
38,91 τεραβατώρες (TWh) έναντι 37,47 TWh κατά την αν-
τίστοιχη περσινή περίοδο. Μείωση σε ποσοστό 10,33%
σημειώθηκε στην εγχώρια κατανάλωση από 33,80 τερα-
βατώρες (TWh) στις 30,31 TWh, ενώ αξιοσημείωτη ήταν
αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου κατά 134,33%,
από 3,67 τεραβατώρες (TWh) σε 8,60 TWh.  

Το 22,10% της συνολικής ζήτησης για το πρώτο εξάμη-
νο του τρέχοντος έτους αφορούσε εξαγωγές φυσικού
αερίου, κυρίως προς τη Βουλγαρία από το σημείο δια-
σύνδεσης στο Σιδηρόκαστρο, ενώ μικρές ποσότητες
φυσικού αερίου εξήχθησαν και προς την Ιταλία μέσω

της Νέας Μεσημβρίας και του αγωγού TAP.
Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν στη χώρα από

τον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, που κάλυ-
ψε ποσοστό 44,50% των εισαγωγών, καταγράφοντας ση-
μαντική αύξηση σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2021. Ει-
δικότερα, εκφορτώθηκαν περίπου 16,61 TWh LNG από
39 δεξαμενόπλοια από 6 χώρες, έναντι περίπου 10,76
TWh από 15 δεξαμενόπλοια από 4 χώρες στο αντίστοιχο
διάστημα του 2021. Η αύξηση αφορά κυρίως φορτία
LNG από τις ΗΠΑ, οι οποίες και παραμένουν ο μεγαλύ-
τερος εισαγωγέας LNG στη χώρα μας με ποσοστό
58,94%.

Η ποσότητα που μπορούμε
να αποθηκεύσουμε 
στη γείτονα χώρα ισούται
με το 15% της περσινής μας
ετήσιας κατανάλωσης

ΔΕΣΦΑ: Πέρασε μπροστά το LNG στις εισαγωγές αερίου

Η Ιταλία «ασφάλεια»
αερίου για την Ελλάδα 
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Κ
αύσιμα από βιομάζα, χρη-
σιμοποιημένα έλαια ή ακό-
μη και αστικά απόβλητα
και απορρίμματα θα χρησι-

μοποιεί η Aegean σε πτήσεις της που
θα αναχωρούν από τη βάση της στο
αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Πρόκειται για μια σπουδαία πρωτο-
βουλία, με την οποία η Ελλάδα μπαίνει
δυναμικά στον χάρτη των «πράσινων»
αερομεταφορών. Aegean και Ελληνι-
κά Πετρέλαια κάνουν πράξη τις πρώ-
τες πτήσεις με τη χρήση βιώσιμων αε-
ροπορικών καυσίμων SAF (Sustain-
able Aviation Fuel), προσαρμόζοντας
εγκαίρως τη χώρα μας στους στόχους
της επικείμενης ευρωπαϊκής νομοθε-
σίας για υποχρεωτική χρήση SAF 2%
το 2025 και 5% το 2030 αντίστοιχα.

«Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της
μείωσης του αποτυπώματος σε διο-
ξείδιο άνθρακα, καθώς αποτελεί στα-
θερό κομμάτι της στρατηγικής μας. Να
τονίσω, όμως, πως το μεγάλο κομμάτι
της προσπάθειας της Aegean για ανά-
πτυξη επικεντρώνεται και στην ανανέ-
ωση του στόλου της», σημείωσε ο Ευ-
τύχιος Βασιλάκης, πρόεδρος της
Aegean, κατά τη διάρκεια συνάντησης
που πραγματοποίησαν οι δύο επικε-
φαλής των ελληνικών εταιρειών με
τους συναρμόδιους υπουργούς, Με-
ταφορών και Περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
Aegean και ΕΛΠΕ επεσήμαναν την
ανάγκη ένταξης των SAF στον εθνικό
ενεργειακό και κλιματικό σχεδια-
σμό, καταθέτοντας μάλιστα και συγ-
κεκριμένες προτάσεις για την ανά-
πτυξη της χρήσης τους στην Ελλάδα
με αφορμή τις επικείμενες ενωσια-
κές δεσμεύσεις.

«Το πρώτο βήμα μπορεί να είναι μι-
κρό αλλά είναι απαραίτητο, για να
μπορέσουμε να δούμε τι απαιτείται.
Ως ΕΛΠΕ κάναμε τις απαραίτητες
επενδύσεις αρχικά στο διυλιστήριο
της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια
θα δούμε και στα υπόλοιπα διυλιστή-
ρια της χώρας», δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ Ανδρέ-
ας Σιάμισιης.

Η συνολική ποσότητα των εν λόγω
καυσίμων που παράγεται αυτήν τη
στιγμή στην Ευρώπη υπολογίζεται στο
1% σε σχέση με τη συνολική ζήτηση
και η τιμή διάθεσής τους είναι 2 έως 4
φορές υψηλότερη σε σχέση με το
συμβατικό καύσιμο. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τους

στόχους της ΕΕ, η συνολική ποσότητα
SAF δεν προβλέπεται να ξεπεράσει το
ποσοστό του 8%-10% έως το 2030. Στην
Ευρώπη, καύσιμα SAF έχουν αρχίσει
να διατίθενται σε τακτική βάση μόλις
σε 7 αεροδρόμια, της Φρανκφούρτης,
του Παρισιού CDG, του Άμστερνταμ,
του Ελσίνκι, της Στοκχόλμης, του Αμ-
βούργου και του Μονάχου. Και έτσι η
χώρα μας κατατάσσεται στην όγδοη
κατά σειρά θέση στις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες διατί-
θεται οικολογικό καύσιμο SAF.

Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν τη

συμφωνία τους στους υπουργούς Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδο-
μών & Μεταφορών.

«Να συγχαρούμε και τις δύο εται-
ρείες και μάλιστα διπλά, διότι, πρώτον,
προχωράνε στην υλοποίηση αυτής της
κοινής προσπάθειας σε μια περίοδο
που αντιμετωπίζουμε μια πολύ έντονη
διεθνή ενεργειακή κρίση. Οι “πράσι-
νες” μεταφορές αποτελούν κεντρικό
στόχο της κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη και όλοι αντιλαμβανόμα-
στε πόσο κρίσιμη σημασία έχουν οι
“πράσινες” μεταφορές, ειδικά όταν μι-

λάμε και για αεροπορικές μεταφορές.
Η πρωτοβουλία των δύο εταιρειών βά-
ζει τη χώρα μας στη διεθνή πρωτοπο-
ρία», επεσήμανε ο υπουργός Μετα-
φορών Κώστας Καραμανλής.

Με σκοπό τη διευθέτηση ζητημά-
των που αφορούν την εφοδιαστική
αλυσίδα των «πράσινων» καυσίμων,
στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων
αλλά και στη δυνατότητα παραγωγής
αυτών των καυσίμων στη χώρα μας,
συμφωνήθηκε η συγκρότηση διυ-
πουργικής επιτροπής, στην οποία θα
μετέχουν οι γενικοί γραμματείς των
υπουργείων Μεταφορών, Περιβάλ-
λοντος και Οικονομικών.

Αφετηρία το διυλιστήριο
της Θεσσαλονίκης 
και το αεροδρόμιο
«Μακεδονία» με προοπτική
επέκτασης στα υπόλοιπα
διυλιστήρια της χώρας

«Πράσινα» καύσιμα 
από τη συνεργασία 
Aegean και ΕΛΠΕ!
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Η
επιστροφή της αδύναμης ει-
κόνας στο βαρύδεικτο τρα-
πεζικό ταμπλό, η οριακά κα-

λύτερη συμπεριφορά στον μη τρα-
πεζικό 25άρη, η έλλειψη πρωτοβου-
λιών από πλευράς των αγοραστών
σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαι-
οποίηση και η ιδιαίτερα χαμηλή κα-
θαρή αξία συναλλαγών δεν αφήνει
πολλά περιθώρια για εκδήλωση ση-
μαντικής ανοδικής αντίδρασης. Τε-
χνικά για τον Γενικό Δείκτη θετική
ένδειξη, όσο δίνει κλεισίματα υψη-
λότερα των 788 (απλός ΚΜΟ 200
εβδομάδων), όμως για τη σχετική
βελτίωση της τεχνικής εικόνας θέλει
συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα
των 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδο-
μάδων) και κίνηση προς τις 845 και
874 - 889 μονάδες (συγκλίνουν οι
δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι 900 μονά-
δες παραμένουν το απόλυτο σημείο
αναφοράς. Σε περίπτωση αρνητικής
εξέλιξης και κλεισίματος χαμηλότε-
ρα των 788, οι επόμενες στηρίξεις

στις 780 και 740 μονάδες. Στην περί-
πτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης, για τη σχετική βελτίωση
της τεχνικής εικόνας απαιτείται ανο-

δική διαφυγή υψηλότερα των 1.940
(απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2.042
και 2.050 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ
200 εβδομάδων).

Interlife: Αύξηση παραγωγής
το α’ εξάμηνο

Σημαντ ική
αύξηση παρα-
γωγής κατέ-
γραψε η Inter-
life Ασφαλι-
στική το α’
εξάμηνο του
2022, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση
της στην Ασφαλιστική Αγορά. Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνω-
ση, η παραγωγή στον Κλάδο Ασφάλισης
Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ανήλθε σε
22.133.213€ (αύξηση 6,81% έναντι του
αντιστοίχου εξαμήνου 2021) και η Παρα-
γωγή Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών
ανήλθε σε 18.583.581€ (αύξηση 15,62%
έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου 2021).
Επισημαίνεται ότι η σχέση συμμετοχής
μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλί-
στρων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης
Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά
Ζημιών διαμορφώθηκε σε 54%-46%
(έναντι 57%-43% για το αντίστοιχο διά-
στημα του έτους 2021). 

Η SoftOne εξαγοράζει 
το 100% του μκ της Impact

Η SoftOne Technologies ανακοίνωσε
τη συμφωνία εξαγοράς του 100% του με-
τοχικού κεφαλαίου της Impact. Με τη
συμφωνία αυτή οι δύο εταιρείες δημι-
ουργούν τον μεγαλύτερο πάροχο υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και
EDI στην ελληνική αγορά και ταυτόχρο-
να τη μόνη ολοκληρωμένη πλατφόρμα
διασύνδεσης των εταιρειών με λύσεις
B2B supply chain. Σύμφωνα με τη σχε-
τική ανακοίνωση, ήδη από το νέο σχήμα
έχουν διακινηθεί περισσότερα από 45
εκατ. παραστατικά μέσω ΥΠΑΗΕΣ, δια-
συνδέοντας περισσότερες από 350.000
εταιρείες. 

Medicon: Αύξηση κύκλου
εργασιών κατά 7,68% 

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά
7,68%, με τις πωλήσεις να διαμορφώ-
νονται σε 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021,
ανακοίνωσε η εταιρεία Medicon Hellas
κατά το α’ εξάμηνο του 2022. Η αξία των
εξαγωγών ανήλθε σε 1,53 εκατ. ευρώ
έναντι 1,38 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο
του 2021, παρουσιάζοντας ανάπτυξη
κατά 10,33%. Ο κύκλος εργασιών του
ομίλου καταγράφει αύξηση κατά 5,62%,
με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε
10,1 εκατ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προ ημερών
έλαβε την έγκριση του υπουργείου Οικονομικών ώστε
να μπορεί να εκδίδει εγγυητικές επιστολές έως του πο-
σού των 120 εκατ. ευρώ. Η σχετική έγκριση δόθηκε
αφού πρώτα είχε υπάρξει σχετική γνωμοδότηση της
Τράπεζας της Ελλάδος. Η αναπροσαρμογή του ορίου έκ-
δοσης εγγυητικών επιστολών της Συνεταιριστικής Τρά-
πεζας Θεσσαλίας ακολούθησε των καλών επιδόσεων
που σημείωσε η τράπεζα το 2021. Μέσα σε ένα δυσχερές
περιβάλλον η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας κα-

τόρθωσε να αυξήσει τα μεγέθη, τις εργασίες και την κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών
της αυξήθηκε κατά 12% στα 29 εκατ. ευρώ και οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 18% στα 36 εκατ. ευρώ. Η καθα-
ρή κερδοφορία της τράπεζας ανήλθε στο 1 εκατ. ευρώ, διπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ η
καθαρή θέση της ανήλθε στα 17 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 9% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αδύναμες οι τράπεζες στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σημαντική αύξηση τζίρου αλλά και κερδών πέτυχε πέρυσι η
Αττική Οδός, με την επάνοδο της κυκλοφορίας περίπου στα
προ Covid επίπεδα να είναι ορατή. Ήδη για το 2022 η μέση κυ-
κλοφορία για τους τέσσερις μήνες του 2022 έχει αυξηθεί κατά
36,88% έναντι των αντίστοιχων μηνών του προηγούμενου
έτους. Τα έσοδα της χρήσης από την εκμετάλλευση του αυτο-
κινητοδρόμου έφτασαν τα 176,77 εκατ. ευρώ έναντι 151,5
εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 71 εκατ.
ευρώ από 63,29 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα μετά από φόρους
σε 56,3 εκατ. ευρώ έναντι 48,75 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 177,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα
ταμειακά διαθέσιμα στα 104,9 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει ως μέρισμα για το 2021 το συνο-
λικό ποσό των 84,4 εκατ. ευρώ, περίπου 35,67 ευρώ ανά μετοχή.

Θετική πορεία για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Στα 56 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Αττικής Οδού
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Τ
ο στίγμα της επόμενης μέρας έδωσε στη Γε-
νική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας Χανίων ο πρόεδρος Μιχάλης Μαρακά-

κης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη δια-
σφάλιση των συμφερόντων των μεριδιούχων αλλά
και των χανιώτικων επιχειρήσεων που ανήκουν
στον όμιλο. Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες
«στην άλλη πλευρά και ιδιαίτερα στον Μιχάλη Σάλ-
λα, που ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος και ξεχωρι-
στός για αυτήν τη συνεργασία γιατί και αυτός το επι-
θυμεί, όπως και εμείς, γιατί πιστεύουμε σε μια με-
γάλη τράπεζα που θα παίξει σημαντικό ρόλο στον
τόπο μας». Ο κ. Μαρακάκης τόνισε ότι «το φθινό-
πωρο θα έχουμε την Candia Bank στην Κρήτη, μια
μεγάλη τράπεζα. Θα είναι η 5η τράπεζα στη χώρα.
Θα έχει ένα ενεργητικό μέσα σε μια τριετία που θα
ξεπερνάει τα 5 δισ. ευρώ. Θα είναι μια τράπεζα που
θα έχει ένα δίκτυο 150 καταστημάτων σε όλη την
Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της χώρας και μια κατα-
νομή καλύτερη στο λεκανοπέδιο Αττικής και στη
Θεσσαλονίκη».

Νέα πρόεδρος της Intrakat 
η Νίκη Τζαβέλλα, 
CEO ο Αλέξανδρος Εξάρχου

Lamda: Στρατηγική
συνεργασία The Ellinikon -
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Σε στρατηγική
συνεργασία με το
Φεστιβάλ Αθη-
νών Επιδαύρου
προχωρά το Τhe
Ellinikon, όπως
αναφέρεται σε
ανακοίνωση,
όπου επισημαίνεται ότι η ανάπλαση του Ελλη-
νικού συνιστά ένα έργο-ορόσημο για τη χώρα,
που εμπνέεται από το όραμα ενός νέου τρόπου
ζωής για όλους τους πολίτες, όπου κυρίαρχο
ρόλο παίζουν ο πολιτισμός και οι τέχνες.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Φεστι-
βάλ Αθηνών Επιδαύρου, που διεξάγεται φέτος
από την 1η Ιουνίου έως και τις 20 Αυγούστου,
προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα καλλιτε-
χνικών εκδηλώσεων υψηλού κύρους. Για
πρώτη φορά το The Ellinikon Experience Park
θα φιλοξενήσει καλλιτεχνικές δράσεις του
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

«Μηχανικοί στην Πράξη» 
της Mytilineos: Ξεκινούν 
οι αιτήσεις για τον 6ο κύκλο

Στον 6ο κύκλο του φτάνει το επιτυχημένο
πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας της
Mytilineos «Μηχανικοί στην Πράξη». Νέες και
νέοι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών κα-
λούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 24
Ιουλίου, αν επιθυμούν να συμμετάσχουν και
να εργαστούν σε μια από τις κορυφαίες εται-
ρείες της Ελλάδας. Το πρόγραμμα «Μηχανικοί
στην Πράξη» έχει διάρκεια ενός έτους και
προσφέρει εργασιακή εμπειρία υψηλού επι-
πέδου, με μαθητεία σε πραγματικές συνθήκες
και έργα. Οι μηχανικοί, ανάλογα με την ειδι-
κότητά τους, απασχολούνται σε έργα των Το-
μέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της
εταιρείας (Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας & Φυσικού Αερίου, Έργων Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πη-
γών & Αποθήκευσης Ενέργειας), καθώς και
στις Κεντρικές Υπηρεσίες και Λειτουργίες.

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 500
εργαζόμενοι στο Deutsche
Telecom hub  

Πάνω από 500 άτομα εκτιμάται ότι θα απα-
σχολεί έως το 2024 το Κέντρο Πληροφορικής
και Λογισμικού (Telekom IT hub) της
Deutsche Telecom (DT) στη Θεσσαλονίκη,
όπως αποκάλυψαν υψηλόβαθμα στελέχη του
ΟΤΕ με την ευκαιρία της επίσκεψης του
υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κου Πιερρακάκη στις εγκαταστάσεις του
hub. Ήδη, από την περασμένη εβδομάδα οι
πρώτοι 258 επιστήμονες πληροφορικής,
προερχόμενοι σε σημαντικό βαθμό από την
Αγία Πετρούπολη (η DT ανακοίνωσε τον πε-
ρασμένο Μάρτιο ότι σταματάει την ανάπτυξη
λογισμικού στη ρωσική πόλη, στο πλαίσιο
των κυρώσεων για την εισβολή στην Ουκρα-
νία), εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ
φέτος αναμένεται να γίνουν επιπλέον 100
προσλήψεις, ισάριθμες το 2023 και 70 το
2024 τόσο από την Ελλάδα όσο και από το
εξωτερικό. Το κέντρο θα καλύψει τις ανάγκες
ΙΤ της DT στη Γερμανία, παρέχοντας υπηρε-
σίες πληροφορικής και λογισμικού.

H Candia Bank γίνεται η 5η
μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα

Πειραιώς: Αίτηση ένταξης 
στο «Ηρακλής ΙΙ» του Sunrise III

Κατατέθηκε τη
Δευτέρα 11 Ιουλίου
στο υπουργείο Οικο-
νομικών η τρίτη αί-
τηση από την Τράπε-
ζα Πειραιώς για έν-
ταξη στο πρόγραμμα
παροχής εγγυήσεων
του Ελληνικού Δη-
μοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων
«Ηρακλής II». Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανεί-
ων της Τράπεζας Πειραιώς με την κωδική ονομασία
«Sunrise III», συνολικής λογιστικής αξίας 506 εκατ.
ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνι-
κού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν. 4649/2019, στις
ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας,
αξίας 200 εκατ. ευρώ. Μετά την υποβολή της σημερι-
νής αίτησης από την Τράπεζα Πειραιώς, ο συνολικός
αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων για ένταξη στο
πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» φτάνει τις έξι.

Ηχηρά ονόμα-
τα προτείνονται
στη Γενική Συ-
νέλευση μετό-
χων της Intrakat
για την εκλογή
του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η νέα σύν-
θεση αναμένεται να υπερψηφιστεί στη Γενι-
κή Συνέλευση μετόχων την Παρασκευή 15
Ιουλίου. Πρόεδρος αναλαμβάνει η Νίκη Τζα-
βέλλα, οικονομολόγος, πρώην ευρωβουλευ-
τής, βουλευτής και διοικητής του ΟΑΕΔ, που
θα είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Αντι-
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Αλέ-
ξανδρος Εξάρχου, μέτοχος της εταιρείας και
πρώην διευθύνων σύμβουλος της Άκτωρ. Ως
μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ προτείνεται ο
πρώην υπουργός Χάρης Παμπούκης, καθη-
γητής πανεπιστημίου, διαπρεπής νομικός
και πρώην υπουργός, που συμμετέχει στην
ισχυρή ομάδα που αναλαμβάνει την επόμενη
μέρα της κατασκευαστικής εταιρείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Μπάχαλο! Μερικά, μόλις, λε-
πτά, πριν από τη συνεδρίαση
της Super League 1, στην

οποία θα ψήφιζαν αν ήθελαν ή όχι για
αρχιδιαιτητή τον Άγγλο Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης
Μπαλτάκος ανακοίνωσε ότι θα προτεί-
νει στην Εκτελεστική Επιτροπή τον
Στιβ Μπένετ! Προσωπικός φίλος του
Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο οποίος τον
έφερε στην Ελλάδα και τον έκανε
υπεύθυνο των παρατηρητών διαιτη-
σίας. Έξαλλος ο Μαρινάκης, μίλησε
για «δικτατορικές αντιλήψεις Μπαλ-
τάκου», ενώ ο Γιάννης Αλαφούζος για
«καπέλωμα του επαγγελματικού πο-
δοσφαίρου».
Οι ιδιοκτήτες πριν από μερικές ημέ-
ρες είχαν ταχθεί προφορικά και εκτός
ημερησίας διατάξεως συντριπτικά 11-
3 υπέρ του Κλάτενμπεργκ. Η ΑΕΚ δια-
φώνησε ανοιχτά, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε θέ-
ση γιατί το θέμα ήταν εκτός ημερησίας
διατάξεως και ο Βόλος δήλωσε
«απών».
Παρά την ανακοίνωση του Μπαλτάκου

και αφού ο πρόεδρος της Super Lea-
gue 1 Βαγγέλης Μαρινάκης τον «στό-
λισε» κανονικά, το… σκορ αυτή τη φο-
ρά ήταν 10-4 υπέρ του Κλάτενμπεργκ!
Δήλωσαν ότι δεν τον θέλουν η ΑΕΚ, ο
ΠΑΟΚ, ο Βόλος και η Λαμία ψήφισε
«λευκό». Και τώρα, τίθεται το ερώτη-
μα: Πώς θα ηγηθεί της διαιτησίας ο
Στιβ Μπένετ, όταν 10 στις 14 ΠΑΕ δεν
τον θέλουν; Θα παραιτηθεί πριν αναλά-
βει για λόγους αξιοπρέπειας; 
Όπως μόνο η «Political» έγραψε, τόσο
ο Μπαλτάκος, που στηρίχθηκε στην
ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ για να γίνει πρό-
εδρος της ΕΠΟ, όσο και ο Μαρινάκης
θέλουν επαγγελματική διαιτησία. Το
θέμα είναι πού θα ανήκει η επαγγελ-
ματική διαιτησία.
Σύμφωνα με το καταστατικό των FI-
FA/UEFA, πρέπει να λειτουργεί στους
κόλπους της ΕΠΟ. Ο Μαρινάκης πρό-
τεινε να γίνει ανεξάρτητος φορέας με
δικό της προϋπολογισμό. Κατά μία
πληροφορία της «Political», ενδεχο-
μένως η επαγγελματική διαιτησία να
ανεξαρτητοποιηθεί τελείως από την

ΕΠΟ, διότι κάτι τέτοιο προβλέπει ο νό-
μος Αυγενάκη. Αν, όμως, γίνει αυτό,
πώς θα αντιδράσουν οι δυο υπερκεί-
μενες συνομοσπονδίες FIFA/UEFA;
Θα αποβάλουν την Ελλάδα από τις διε-
θνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις
(Εθνική και ομάδες) ή θα συναινέσουν
σιωπηρά, καθότι πέντε χρόνια τώρα
δεν μπορούν να βρουν άκρη μαζί μας,
έστω και αν το ελληνικό ποδόσφαιρο
είναι υπό την επιτροπεία τους;
Ο Μαρινάκης τόνισε ότι θα συσταθεί
επιτροπή στη Super League 1 που θα
μελετήσει την ανεξαρτητοποίηση

από την ΕΠΟ και αναρωτήθηκε:
«Απέτυχε ο Κλάτενμπεργκ και πέτυ-
χε ο βοηθός του;».

Τέλος ο Κλάτενμπεργκ, που
τον ήθελε η Super League 1
- Ο βοηθός του, Στιβ Μπένετ,

ο νέος αρχιδιαιτητής. 
Στα κάγκελα ο Ολυμπιακός

και άλλες εννέα ΠΑΕ

Μπαλτάκος - Μαρινάκης 
1-0… τελικό



Τ
ον 35χρονο διεθνή Ιβοριανό
επιθετικό Ζερβίνιο απέκτησε
ο Άρης, σαφώς στη μεγαλύ-

τερη μεταγραφή στην Ελλάδα τη
φετινή σεζόν, ύστερα από εκείνη
του Βρσάλικο στον Ολυμπιακό. Ο
Ζερβίνιο ήταν συμπαίκτης των
Μπακασέτα και Σιώπη την περα-
σμένη σεζόν στην πρωταθλήτρια
Τουρκίας Τράμπζονσπορ. Αναμέ-
νεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για
να υπογράψει με τους «κιτρινό-
μαυρους» του Βορρά. Ο Ζερβίνιο
δεν είναι κάποιος τυχαίος ποδο-
σφαιριστής, το μαρτυρά η καριέρα
του. Είναι 86 φορές διεθνής με τη
μεγάλη Ακτή του Ελεφαντοστού,
των Τουρέ και Πογκμπά, έχοντας
πετύχει 23 γκολ. Τρία χρόνια στη
Ρόμα (2014-2016) φόρεσε 88 φορές τη φανέλα της
και σκόραρε 26 γκολ. Μετά, για δύο χρόνια αγωνί-
στηκε στην κινεζική Χεμπέι και επέστρεψε στο

Καμπιονάτο για την Πάρμα, όπου σε 89 συμμετοχές
είχε 28 γκολ και 9 ασίστ. Έπαιξε, ακόμα, στην Άρ-
σεναλ, τη Λιλ, τη Λεμάν και την Μπέβερεν.

«Βόμβα» Άρη, πήρε Ζερβίνιο! Εκτός βάθρου η Άννα
Η Άννα Κορακάκη έμεινε εκτός βάθρου στον

τελικό του αεροβόλου πιστολιού στα 10 μ., κατα-
λαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Η Άννα, που στα
προκριματικά έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, έχασε το
χάλκινο μετάλλιο για μόλις 0,5 του βαθμού. Το
χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ζοράνα Αρούνοβιτς
από τη Σερβία, το ασημένιο η Άι Γούεν Γιου και το
χάλκινο η Ουγγαρέζα Βερόνικα Μαγιόρ.

Ο Ολυμπιακός ξεφορτώθηκε
τον Ονιεκούρου

Στην τουρκική Ντεμίρσπορ… ξεφορτώθηκε
δανεικό για έναν χρόνο ο Ολυμπιακός τον Νιγη-
ριανό σούπερ αποτυχημένο Χένρι Ονιεκούρου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη συμφωνία για

τη μετακίνηση του Ονιεκούρου στην Ντε-
μίρσπορ υπάρχει και ειδικός όρος να γίνει
μόνιμη μεταγραφή σε περίπτωση που η

Ντεμίρ εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Διαφήμιση crypto 
η Μάντσεστερ Σίτι

Σε μια αποθέωση του μάρκετινγκ στην Αγγλία,
η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε μονοετή συνεργα-
σία με την ΟΚΧ, μία από τις μεγαλύτερες πλατ-
φόρμες κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία θα διαφη-
μίζεται μόνο στις φόρμες των… προπονήσεων
της Σίτι και αυτή η συμφωνία υπολογίζεται ότι θα
αποφέρει στα ταμεία της 20 εκατομμύρια ευρώ
για το 2022-23. Δεν έγινε γνωστό πόσα θα μπουν
στο ταμείο της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Ντε Γιονγκ: Του χρωστάει 
η Μπάρτσα, πάει 
στη Μάντσεστερ

Η Μπαρτσελόνα χρωστάει μισθούς και συμ-
βόλαια ύψους 17 εκατ. ευρώ στον διεθνή Ολλαν-
δό μέσο Φρένκι Ντε Γιονγκ και είναι έτοιμη να
τον πουλήσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
έναντι 65 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το ποσό περιλαμ-
βάνεται και η εφορία, που είναι ύψους 30 εκατ.
ευρώ. Το πιο πιθανό είναι να μοιράσουν τη δια-
φορά οι δύο σύλλογοι.

Ο Άρης νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό σε φιλικό παιχνίδι που
έγινε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον νεαρό Πορτογάλο
Καμάτσο να κλέβει την παράσταση για τους «κιτρινόμαυρους»
του Βορρά. Πέτυχε το πρώτο γκολ. Ο νεαρός Χατζηιωάννου το
δεύτερο. Για τον Ολυμπιακό σκόραρε ο Τικίνιο. Ο Μαρτίνς
υποσχέθηκε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος για το πρώτο
ματς με τη Μακάμπι Χάιφα τη μεταπροσεχή Πέμπτη.

Κόπηκε 
ο Γαλανόπουλος

Ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ΑΕΚ, ο Κώστας Γαλανόπουλος, κόπηκε από το βασικό
στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, με απόφαση της διοίκησης! Όπως αναφέρει η
εφημερίδα «LiveSport», ο Γαλανόπουλος, που προέρχεται από πολύμηνο τραυματισμό
στον αστράγαλο, αρνήθηκε να ανανεώσει από τώρα το συμβόλαιό του, που τελειώνει του
χρόνου, και για αυτό τέθηκε στο περιθώριο.
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Άρης - Ολυμπιακός 2-1 στο φιλικό
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Σ
υναυλία-υπερθέαμα του διάσημου
Έρος Ραμαζότι το φθινόπωρο στο
Ηρώδειο! Ο πιο επιτυχημένος Ιταλός
καλλιτέχνης των τριών τελευταίων δε-

καετιών και κάτοχος αμέτρητων βραβείων και
ρεκόρ θα παρουσιάσει στις 27 Σεπτεμβρίου ένα
καταπληκτικό οπτικοακουστικό concert, ερμη-
νεύοντας όλες τις ιστορικές επιτυχίες που συνέ-
βαλαν στην τεράστια καριέρα του.

Το live του Ιταλού τροβαδούρου στην Αθήνα
θα αποτελέσει τον προπομπό της παγκόσμιας
περιοδείας του με αφορμή την κυκλοφορία του
άλμπουμ «Battito Infinito», χαρίζοντας στο ελ-
ληνικό κοινό ανεπανάληπτες στιγμές.

Ο γοητευτικός Ιταλός τραγουδιστής, ο οποίος
βρίσκεται για πέμπτη συνεχή χρονιά στη Μύκο-
νο απολαμβάνοντας χλιδάτες καλοκαιρινές δια-
κοπές, θα επισκεφθεί την Αθήνα στο πλαίσιο
μιας σειράς μαγευτικών και ανεπανάληπτων εμ-
φανίσεων σε σπουδαίους ιστορικούς χώρους,
απαράμιλλης ομορφιάς και ανυπέρβλητης αι-
σθητικής, σε Ευρώπη και Ισραήλ.

«Επέλεξα αυτές τις συναυλίες για να γιορτά-
σω καλύτερα τα νέα τραγούδια που πρόκειται να

κυκλοφορήσουν, συνδυάζοντας κάθε φάση αυ-
τής της δουλειάς και παρουσιάζοντας κάθε λε-
πτομέρεια και απόχρωση του νέου άλμπουμ. Σε
καθεμιά από αυτές τις παραστάσεις θα γνωρίσε-
τε ένα μικρό κομμάτι του εαυτού μου και της
ιστορίας μου. Ανυπομονώ να σας συναντήσω και
να σας αγκαλιάσω όλους σας εκεί έξω, γιατί πι-
στεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να
αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δοκιμασίες που
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Μαζί!», ήταν το
αισιόδοξο μήνυμά του προς τους εκατομμύρια
θαυμαστές του.

Μάλιστα, για την επικείμενη εμφάνισή του στο
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού δήλωσε πως ήταν
ένα όνειρο ζωής, μη κρύβοντας την αγάπη του
για τη χώρα μας.

Ύστερα από 14 άλμπουμ, sold out ευρωπαϊκές
και παγκόσμιες περιοδείες, πιστοποιήσεις και
διακρίσεις, ο Έρος Ραμαζότι του «Un altra te»
γιορτάζει τα 35 χρόνια χρυσής καριέρας με ένα
«World tour premiere», το οποίο θα ξεκινήσει
στις 30 Οκτωβρίου από το Λος Άντζελες, με το
πρώτο σκέλος να περνά μεταξύ Βόρειας, Κεν-
τρικής και Νότιας Αμερικής. Στη συνέχεια θα

επιστρέψει και πάλι στην Ευρώπη από τον Φε-
βρουάριο έως τον Μάιο του 2023 με δέκα ακόμα
πολυαναμενόμενες εμφανίσεις στη γείτονα χώ-
ρα.

Στην τεράστια μουσική πορεία του, έχει συ-
νεργαστεί με κορυφαία ονόματα της μουσικής
βιομηχανίας όπως τους Carlos Santana, Cher,
Tina Turner, Andrea Bocelli, Patsy Kensit, Ana-
stacia, Joe Cocker, Ricardo Arjona, Luciano Pa-
varotti, Laura Pausini, Ricky Martin αλλά και
τον δικό μας Αντώνη Ρέμο σε μια ιστορική συ-
ναυλία στην Ψαρού της Μυκόνου το 2019.

Ο επιτυχημένος Ιταλός 
καλλιτέχνης θα παρουσιάσει 
στις 27 Σεπτεμβρίου 
ένα καταπληκτικό οπτικοακουστικό
concert, ερμηνεύοντας όλες 
τις ιστορικές επιτυχίες του

Ο Έρος Ραμαζότι 
στη σκιά της Ακρόπολης



Όλα μέλι

Είναι γεγονός πως η Κατερίνα Καινούργιου
και ο Φίλιππος Τσαγκρίδης είναι και πάλι ζευγά-
ρι! Το ραγισμένο γυαλί της σχέσης τους κόλλησε
και η παρουσιάστρια με τον εφοπλιστή απολαμ-
βάνουν πλέον μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση
τους. Το προηγούμενο Σάββατο η οικοδέσποινα
του Alpha συνόδεψε τον αγαπημένο της σε έναν
παραμυθένιο γάμο, όπου ο επιχειρηματίας ήταν
κουμπάρος, με την ίδια να κάνει εντυπωσιακή
εμφάνιση με πράσινο εξώπλατο φόρεμα και ζώ-
νη στη μέση, κλέβοντας την παράσταση.

Φήμες ο γάμος

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε η είδηση πως ο
τηλεοπτικός «Μελέτης» Γιώργος Γεροντιδάκης,
λίγα 24ωρα μετά τους τίτλους τέλους της σειράς
«Άγριες Μέλισσες», παντρεύτηκε κάτω από
άκρα μυστικότητα και σε κλειστό κύκλο την αγα-
πημένη του Άσπα Κωνσταντοπούλου. Ο πρωτα-
γωνιστής λίγες ώρες αργότερα διέψευσε τις γα-
μήλιες φήμες και, όπως ισχυρίστηκε, ετοιμά-
ζουν βαλίτσες για τις καλοκαιρινές τους διακο-
πές στην Αστυπάλαια, όπου ο μπαμπάς της συν-
τρόφου του διατηρεί επιχείρηση. Το ζευγάρι
ερωτεύτηκε στο σίριαλ, όπου η γλυκιά Άσπα ερ-
γαζόταν ως μακιγιέρ.

Στο νησί της Παναγίας παρα-
μένει η Δήμητρα Ματσούκα,
απολαμβάνοντας ήρεμες δια-
κοπές με την αδελφή της Μα-
ρία και τον ανιψιό της Ραφαήλ.
Σε ένα από τα τουρ στα χωριά
της Τήνου, έφτασε μέχρι τον
Πύργο, τόπο καταγωγής του
γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά και
φωτογραφήθηκε στην πρόσο-
ψη του πατρικού του δίπλα στο
άγαλμα «Αναπαυόμενη».
«Έξω από το σπίτι του Γιαννού-
λη Χαλεπά που πια είναι μου-
σείο», έγραψε.

Από Τήνο 
με αγάπη

Ε
γκαινιάζεται απόψε η θερινή εικαστική λειτουργία της
Σύγχρονης Πινακοθήκης Villa Ροδόπη στο Αργοστόλι της
Κεφαλονιάς, με έργα του Κώστα Ευαγγελάτου. Στην τρίτη
εκδοχή της προσωπικής του έκθεσης με τίτλο «Διαχρονι-

κός Βυρωνισμός», ο γνωστός εικαστικός και λογοτέχνης θα παρου-
σιάσει συνθέσεις δικές του καθώς και άλλων Ελλήνων και ξένων
ζωγράφων, γλυπτών και χαρακτών, εμπνευσμένες από τα περίφημα
ποιητικά έργα του φιλέλληνα και αγωνιστή Λόρδου Βύρωνα. Θα
εκτεθούν επίσης ιστορικές, συλλεκτικές εκδόσεις και ντοκουμέντα
από τη διεθνή δράση του, καθώς και νέα αποκτήματα της μόνιμης
συλλογής, ευφάνταστα έργα τέχνης όλων των τεχνοτροπικών τάσε-
ων, τα οποία είναι ευγενικές προσφορές καλλιτεχνών, συλλεκτών,
εκδοτών και φίλων. Η αισθητική επιμέλεια της έκθεσης έγινε με τη
συνεργασία των Γάλλων επιμελητών Φιλίπ Ζαμέτ και Πασκάλ Βουα-
ρέν που κατέφθασαν στο Αργοστόλι από το Παρίσι.

ΑΑυλαία για το «X-Factor»
H Κατερίνα Λαζαρίδου, με μέντορα τον Χρήστο Μάστορα,
έσπασε όλα τα ρεκόρ και έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε
το πρώτο βραβείο στον μουσικό διαγωνισμό «Χ-Factor». Η νεα-
ρή τραγουδίστρια ερμήνευσε το «I have nothing» της Whitney
Houston και αποθεώθηκε από κοινό και κριτική επιτροπή, κα-
τακτώντας ένα «χρυσό» δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panik
Records αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 ευρώ.

Κορμί… θανατηφόρο διαθέτει η Ζέτα
Δούκα. Η γλυκιά μαμά φωτογραφήθηκε από
την κολλητή της Μαρία Ναυπλιώτου τη στιγ-
μή που έβγαινε από τη θάλασσα, αφήνοντας
τους followers της άφωνους με το καλογυ-
μνασμένο σώμα και τους κοιλιακούς της. Η
ηθοποιός είναι παράδειγμα προς μίμηση για
όσες γυναίκες επενδύουν όλο τον χρόνο
στην άσκηση και τη σωστή διατροφή. «Να
’ταν καλοκαίρι όλη μας η ζωή», σχολίασε
ανέμελα στη λεζάντα.
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«Διαχρονικός Βυρωνισμός»

Ζηλευτοί κοιλιακοί
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kpapakosto@yahoo.gr

Νικόλαος Ζαμπιαδάκης,
διευθυντής

γαστρεντερολόγος

Πρόληψη και διατροφή
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Η
φροντίδα του πεπτικού μας συστήμα-
τος είναι πολύ σημαντική. Και μέσα
από την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Γαστρεντερολογίας τονίζεται η

ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν η ιατρική κοινότη-
τα αλλά και το ευρύ κοινό πάνω στις τελευταίες
επιδημιολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.

«H συνεχιζόμενη πανδημία Covid-19 έχει δια-
ταράξει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας,
με τα προγράμματα προσυμπτωματικού, προλη-
πτικού ελέγχου να μην αποτελούν εξαίρεση. Οι
νεοπλασίες, ωστόσο, αποτελούν τη δεύτερη αιτία
θανάτου παγκοσμίως και στο πλαίσιο αυτό ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Γαστρεντερολογίας αποφά-
σισε φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού
Συστήματος να είναι αφιερωμένη στην πρόληψη
του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Φαίνεται πως καθίσταται πλέον επιτακτική η
ανάγκη να αναπτύξουμε, να ενισχύσουμε και να
επαναφέρουμε (αν τυχόν διακόπηκαν λόγω της
πανδημίας) προγράμματα πρόληψης για τον κο-
λοορθικό καρκίνο και ταυτόχρονα να κατανοή-
σουμε και να περιορίσουμε τους διαιτητικούς και
περιβαλλοντολογικούς εκείνους παράγοντες που
σχετίζονται με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης
νεοπλασίας», επισημαίνει ο διευθυντής γαστρεν-
τερολόγος Νικόλαος Ζαμπιαδάκης. 

Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων
ατόμων που χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο του
εντέρου αναπτύσσεται στο έδαφος προκαρκινι-
κών αλλοιώσεων (αδενωματώδεις πολύποδες)
και στα αρχικά στάδια δεν εμφανίζονται συμπτώ-
ματα. Ένας προσυμπτωματικός έλεγχος προσφέ-
ρει τη δυνατότητα έγκαιρης αφαίρεσης των προ-
καρκινικών αυτών αλλοιώσεων πριν δημιουργη-
θεί η κακοήθεια ή επιτρέπει τη διάγνωση του καρ-

κίνου σε πρωιμότερο στάδιο, με αποτέλεσμα την
αποφυγή της νοσηρότητας πολύπλοκων χειρουρ-
γικών και ογκολογικών παρεμβάσεων για την επί-
τευξη της ίασης. Ο προληπτικός έλεγχος απευθύ-
νεται στα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας
μεταξύ 50 και 75 ετών, όπου αναμένεται στο 25%
των περιπτώσεων να ανευρεθεί αδενωματώδης

πολύποδας. Ωστόσο, λόγω της αύξησης της επί-
πτωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου στις νε-
αρότερες ηλικίες αναμένεται στο άμεσο σχετικά
μέλλον η μείωση του ηλικιακού ορίου στα 45 έτη.
Στις πληθυσμιακές ομάδες με προδιαθεσικούς
παράγοντες, όπως είναι το οικογενειακό ιστορικό,
η παρουσία συγκεκριμένων γενετικών συνδρό-
μων και οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του
εντέρου (νόσος Crohn και ελκώδης κολίτιδα)
ακολουθείται ένα διαφορετικό, ενίοτε εξατομι-
κευμένο χρονοδιάγραμμα επιτήρησης. Διάφορες
μέθοδοι προσυμπτωματικού ελέγχου στον γενικό
πληθυσμό έχουν μελετηθεί διεξοδικά, όπως η
εξέταση των κοπράνων για παρουσία λανθάνου-
σας αιμορραγίας, η ορθοσιγμοειδοσκόπηση σε
συνδυασμό με εξέταση για παρουσία λανθάνου-
σας αιμορραγίας, η κολονοσκόπηση και η αξονι-
κή κολονογραφία, με καθεμία να εμφανίζει προ-
τερήματα και μειονεκτήματα. Η κολονοσκόπηση
είναι μια επεμβατική εξέταση και θεωρείται η
εξέταση με την υψηλότερη ευαισθησία, παρέχον-
τας ταυτόχρονα τη δυνατότητα θεραπευτικής αν-
τιμετώπισης των προκαρκινικών αλλοιώσεων και
λήψης βιοψιών. 

Η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων ενδοσκοπι-
κών και αναισθησιολογικών μεθόδων έχει κατα-
στήσει τον κίνδυνο επιπλοκών ιδιαίτερα χαμηλό
και η εξέταση διενεργείται ανώδυνα, με σύγχρο-
νο, υψηλής ευκρίνειας εξοπλισμό.

Σωματική άσκηση,
φρούτα, λαχανικά
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η δυτι-
κού τύπου δίαιτα φαίνεται ότι συνδέ-
ονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρ-
κίνου του παχέος εντέρου. Υπάρχει
μια πληθώρα μελετών παρατήρησης
που συσχετίζουν την ανάπτυξη καρκί-
νου του παχέος εντέρου με την παχυ-
σαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη και
την αντίσταση στην ινσουλίνη, το κά-
πνισμα, τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης
D και τη μακροχρόνια και συχνή κατα-
νάλωση κόκκινου και επεξεργασμέ-
νου κρέατος. Αντίθετα, διάφορες με-
λέτες παρατήρησης καταδεικνύουν
σημαντικό όφελος από την τακτική
σωματική άσκηση, την αυξημένη
πρόσληψη φρούτων και λαχανικών
και την ικανή πρόσληψη γαλακτοκο-
μικών προϊόντων. Ο προστατευτικός
ρόλος από τα αντιοξειδωτικά στοιχεία
του καφέ, την κατανάλωση σκόρδου
και ψαριών υποστηρίζεται επίσης από
συγκεκριμένες μελέτες. 

Ο προληπτικός έλεγχος απευθύνεται
στα άτομα του γενικού πληθυσμού
ηλικίας μεταξύ 50 και 75 ετών

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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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)
Σήμερα η επιρροή της Πανσελήνου έχει να κάνει
με την καριέρα σας αλλά και γενικότερα τις φιλο-
δοξίες σας. Είναι η στιγμή που θα εγκαταλείψετε
μια επαγγελματική σας θέση, αν δεν σας ικανο-
ποιεί πλέον. Επίσης ξεκινά μια περίοδος που μέ-
σα από τις μετακινήσεις σας θα σχηματιστούν ευ-
νοϊκές συνθήκες στην προσωπική σας ζωή και
στα οικονομικά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Πανσέληνος βλέπει πολύ θετικά το δικό σας
ζώδιο, όπου θα σας δώσει αρκετή τύχη στις επι-
λογές σας. Κάτι νέο μπορεί να μπει στη ζωή σας,
αλλά πριν από την είσοδο αυτή θα έχετε αποχαι-
ρετίσει μια παλιά και φθαρμένη κατάσταση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια πολύ καλή περίοδος για να τακτοποιήσετε τα
οικονομικά σας, ιδίως αν πρέπει να βάλετε σε νέ-
ες βάσεις μια υπόθεσή σας. Ίσως να ανανεώσετε
κάποιες υποθέσεις σας ή να σκεφτείτε πάνω σε
νέες βάσεις το μέλλον μιας σχέσης, που σας έχει
προβληματίσει.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Πανσέληνος απέναντι από το δικό σας ζώδιο
ενεργοποιεί τις σχέσεις σας, είτε για να ανανεω-
θούν είτε για να βάλετε τελεία και παύλα σε κά-
ποια που σας έχει εκμηδενίσει συναισθηματικά.
Είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές μέσα στη
χρονιά, που θα σας αλλάξει και θα σας δώσει ψυ-
χικές αντοχές.

Λέων
(23/7-22/8)
Είστε σε μια έντονα συναισθηματική περίοδο λό-
γω της Πανσελήνου που βρίσκεται στον τομέα της
υγείας και της καθημερινότητάς σας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, έχει ένα κρυφό μήνυμα για εσάς, που
πρέπει να το αποκωδικοποιήσετε για να προχω-
ρήσετε απαλλαγμένοι από σκοτεινά σημεία που
βρίσκονται κοντά σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ευνοϊκή αυτή η περίοδος για τους περισσότερους
Παρθένους, αρκεί να συμφωνεί και το προσωπι-
κό σας ωροσκόπιο. Σχέσεις, παιδιά, δημιουργι-
κότητα και επάγγελμα θα έχουν μια αναγέννηση,
μια αισθητή βελτίωση, μια νέα αναφορά, που θα
αλλάξει τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Πανσέληνος σήμερα έχει να κάνει με οικογενει-
ακές υποθέσεις, αλλά και γενικότερα με την ακίνητη
περιουσία σας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα συμβούν
κάποιες αλλαγές, ίσως σας γεννηθεί η ανάγκη να αλ-
λάξετε κατοικία, να αφήσετε το παρελθόν σας πίσω,
αλλά και να βρεθείτε μπροστά σε μια αλήθεια, για την
οποία θα κληθείτε να πάρετε ουσιαστική θέση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Πανσέληνος αυτή σας ταιριάζει απόλυτα, εφόσον
βρίσκεται σε σύνοδο με τον πλανήτη κυρίαρχο του
ζωδίου σας, Πλούτωνα. Έτσι, το επόμενο δεκαπεν-
θήμερο θα έχετε την ανάγκη να ταξιδέψετε, να ανα-
νεωθείτε, να επικοινωνήσετε και να βρεθείτε με
πρόσωπα που σας θυμίζουν το παρελθόν σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε αρκετά ενεργοί σε θέματα οικονομικών και
συναισθηματικών καταστάσεων. Είναι σίγουρο ότι
έχετε μια αρκετά ευνοϊκή περίοδο και καλό είναι
να μην την αφήσετε ανεκμετάλλευτη. Σε κάποιους
από εσάς η Πανσέληνος θα φέρει μια έντονη αλλα-
γή, που θα σας δώσει οικονομική ασφάλεια.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πολύ σημαντική αυτή η Πανσέληνος που πραγμα-
τοποιείται σήμερα στο δικό σας ζώδιο. Το επόμενο
διάστημα θα έχετε την αναζήτηση της αλήθειας
σας, της προσωπικής σας ανάπτυξης αλλά και την
απομάκρυνση κακών επιρροών από τη ζωή σας.
Είναι η στιγμή της αναγέννησης, της ψυχής και του
σώματος, αλλά και της απόλυτης κυριαρχίας σας σε
ό,τι πιστεύετε με πάθος, αρκεί να μην υπερβάλλετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Πανσέληνος αυτή ευνοεί την εσωτερικότητα,
την περισυλλογή, τη χαλάρωση της καθημερινό-
τητας και του άγχους. Είναι ίσως η πιο σωστή
στιγμή να κάνετε ένα καλοκαιρινό διάλειμμα, που
θα σας χαρίσει την υπεροχή να κάνετε πιο ώριμες
σκέψεις, που καταλήγουν σε σωστές αποφάσεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε έτοιμοι να λάμψετε με την παρουσία σας στον
κοινωνικό σας κύκλο. Ακόμη και αν υπάρξουν κά-
ποιες συμπεριφορές προς εσάς αμήχανες, λόγω
ζήλιας, θα είστε πολύ χαλαροί, ώστε να το αντιμε-
τωπίσετε. Το καθημερινό σας πρόγραμμα θα είναι
γεμάτο με κοσμικές εκδηλώσεις, όμορφες συναν-
τήσεις και προσωπικούς στόχους.
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Σήμερα πραγματοποιείται η Πανσέληνος
του Ιουλίου, στον άξονα Καρκίνου -
Αιγόκερου. Αυτή η Υπερπανσέληνος
πλησιάζει τον Πλούτωνα, κάτι που θα

την κάνει αρκετά εμμονική, βαθιά, απόλυτη και
κυρίαρχη. Κάτι τελειώνει και κάτι γεννιέται,
αλλά η γενικότερη αίσθηση που θα μας αφήσει
η επιρροή της είναι η αναζήτηση της εξουσίας,
μέσα από μια παγκόσμια εικόνα, αλλά και μέσα
από τις προσωπικές μας αναζητήσεις.



«Α
ν o ελληνικός λαός κλείσει την
πόρτα στη ΝΔ και στον ΣΥΡΙΖΑ,
εγώ δεν θα τους βάλω από το
παράθυρο», απεφάνθη χθες ο

αρχηγός του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλά-
κης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Τι εννοεί άραγε; Ότι αν, για παράδειγμα, ο λα-
ός δώσει στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ένα ισχυρό ποσοστό, που όμως υπο-
λείπεται ελάχιστα από την αυτοδυναμία, ο κ. Αν-
δρουλάκης θα πει «όχι» στη βούληση της πλει-
οψηφίας να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα;
Και αντίστοιχα, αν ο λαός δώσει σημαντικό προ-
βάδισμα, αν λέμε, στον ΣΥΡΙΖΑ και τον αρχηγό
του Αλέξη Τσίπρα, θα του γυρίσει την πλάτη ο κ.
Ανδρουλάκης με μόνο επιχείρημα ότι «δεν θα
τον βάλει από το παράθυρο»;

Και ποιο είναι το σκεπτικό με το οποίο υπονοεί
ότι προϋπόθεση για να στηρίξει τη συγκρότηση
κυβέρνησης, αν ο λαός τού δώσει αυτήν τη δύ-
ναμη, είναι να είναι άλλος πρωθυπουργός από
τον αρχηγό του πρώτου κόμματος και νυν πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη;

Με τη χθεσινή του παρέμβαση ο κ. Ανδρουλά-
κης δεν κόμισε απολύτως τίποτα νέο στον δημό-
σιο διάλογο. Αντιθέτως, επιβεβαίωσε ότι παρότι
πλέον έχει απολέσει το χαρακτηριστικό του νε-
οεκλεγέντος αρχηγού, δεν έχει ακόμη βρει ένα
διακριτό και στιβαρό πολιτικό στίγμα.

Πιθανότατα εκεί οφείλεται και η αμηχανία που

προκλήθηκε στο κομματικό του στρατόπεδο από
τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε ορμητικά
το παράθυρο των πρόωρων εκλογών το φθινό-
πωρο. Ο κ. Ανδρουλάκης και το επιτελείο του εί-
χαν επενδύσει στις κάλπες το φθινόπωρο. Μια τέ-
τοια προοπτική, παρότι θα δημιουργούσε συνθή-
κες ακραίας πόλωσης που δεν ευνοεί τα μικρότε-
ρα κόμματα, θα διευκόλυνε τη βασική, όπως απο-
δεικνύεται, στόχευση της δημιουργικής ασάφει-
ας, τουλάχιστον ως τις πρώτες κάλπες.

Ο κ. Ανδρουλάκης γνωρίζει ίσως καλύτερα
από τον καθέναν ότι στους λόγους για τους οποί-
ους πέτυχε μια εντυπωσιακή πολιτική νίκη
έναντι των αντιπάλων του δεν περιλαμβάνεται η
ευδιάκριτη ιδεολογικοπολιτική πυξίδα - ήταν το
προσωπικό όραμα. Αυτό σε μια εσωκομματική
διαδικασία, όπως αυτή της ανάδειξης νέου αρ-
χηγού στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αποδείχτηκε ότι δεν
συνιστά πρόβλημα. Σε μια πολύμηνη προεκλο-
γική μάχη ωστόσο, και μάλιστα στις δύσκολες
συνθήκες στις οποίες θα δοθεί από όλα τα κόμ-
ματα από σήμερα μέχρι την επόμενη άνοιξη, ο
«άχρωμος» πολιτικός λόγος, η έλλειψη διακρι-
τού στίγματος και γενικότερα η τακτική των ίσων
αποστάσεων μπορεί να αποδειχτούν τροχοπέδη
στην προσπάθεια του κόμματος να διατηρήσει
και -ει δυνατόν- να αυξήσει τα ποσοστά του.

Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι απλά και οι
απαντήσεις επιτακτικές. Ποιος είναι τελικά ο με-
γαλύτερος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ σήμερα και

ποιος ο πιθανότερος εταίρος του; Η ΝΔ του Μη-
τσοτάκη είναι άραγε ταυτόσημη με εκείνη την
παλιά, «επάρατη Δεξιά», που… «ο λαός δεν ξε-
χνά»; Ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα είναι ο ίδιος που θε-
ωρούσε το ΠΑΣΟΚ αμαρτωλό μέρος του παλιού
συστήματος που κατέστρεψε τη χώρα; Που κρέ-
μασε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος στα
μανταλάκια; Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ τι είναι σήμε-
ρα; Η σύγχρονη εκδοχή του ΠΑΣΟΚ της Αλλαγής
ή η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ του εκσυγχρονισμού;
Μπορεί να υπάρξει ξανά το «όλον ΠΑΣΟΚ» για το
οποίο μιλούσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος και πάνω
σε ποια πολιτική βάση, με ποιο πολιτικό περιε-
χόμενο και τι στρατηγικό στόχο;

Και τελικά ποιος είναι ο απώτερος στόχος του
κ. Ανδρουλάκη; Η συμμετοχή και ανάληψη ευ-
θύνης για τη διακυβέρνηση του τόπου ή η παρα-
μονή στην αντιπολίτευση μέχρις ότου έρθει το
πλήρωμα του χρόνου για την εφαρμογή της Σο-
σιαλδημοκρατίας στη χώρα, χωρίς τους αναγκα-
στικούς συμβιβασμούς που επιβάλλει το εκλο-
γικό σύστημα; Το ότι οι πασόκοι είναι ζυμωμένοι
με την έννοια της εξουσίας το λαμβάνει υπ’ όψιν;

Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος
καταγράφουν αισθητή μείωση του «αέρα» που
μπήκε στα «πανιά» του κόμματος μετά την εκλογή
του κ. Ανδρουλάκη. Οι βουλευτές και τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ προβληματίζονται ήδη. Ο χρόνος εί-
ναι αμείλικτος. Μπορεί προσωρινά να γίνει φίλος,
αλλά συχνά μπορεί να γίνει και εχθρός…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Τι εννοεί άραγε 
ο Νίκος Ανδρουλάκης; 

Με τη χθεσινή
του παρέμβαση
ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
επιβεβαίωσε 
ότι παρότι πλέον
έχει απολέσει
το χαρακτηρι-
στικό του 
νεοεκλεγέντος
αρχηγού, δεν
έχει ακόμη βρει
ένα διακριτό και
στιβαρό 
πολιτικό στίγμα


