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Τ
ο λέει και το ξαναλέει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης -σε βαθμό εμμονής- ότι η χώρα χρειάζε-
ται πολιτική σταθερότητα. Το έλεγε μέσα στην
καραντίνα, το επανέλαβε όταν άρχισε η ρωσι-

κή εισβολή, το ξαναείπε πολλάκις σε συνεντεύξεις, στη
Βουλή, όποτε παρουσιαζόταν η ευκαιρία και «έτρεχαν»
σενάρια για πρόωρες εκλογές, για διπλές κάλπες κ.λπ.
Το ίδιο και σήμερα. «Εθνικά επιβεβλημένο να πορευ-
τούμε σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας», είπε μό-
λις προχθές στην περιοδεία του στην Ανατολική Αττική.

Γιατί λοιπόν επιμένει τόσο πολύ ο πρωθυπουργός; Η
απάντηση είναι απλή. Επειδή βλέπει τι συμβαίνει στην υπό-
λοιπη Ευρώπη και κάνει προβολή στο τι θα συνέβαινε στη
χώρα μας, αν μπαίναμε για ακόμη μια φορά στις επικίνδυ-
νες ατραπούς της πολιτικής αστάθειας και ανωμαλίας.

Ας αφήσουμε τη Βρετανία στην άκρη και ας μείνουμε
στον πυρήνα της ΕΕ. Στην Ιταλία ο «μπαρουτοκαπνι-
σμένος» Μάριο Ντράγκι παραιτήθηκε μετά την απόφα-
ση του Κινήματος Πέντε Αστέρων να μην πάρει μέρος

σε πρόσφατη ψηφοφορία της Βουλής για την έγκριση
των οικονομικών μέτρων ενίσχυσης των πολιτών με
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Στη Ρώμη λένε πως θα
είχε παραιτηθεί νωρίτερα αν δεν υπήρχε ο πρόεδρος
Ματαρέλα, ο οποίος επέμενε ότι πρέπει να καταβληθεί
κάθε προσπάθεια για να διατηρηθεί η κυβερνητική
σταθερότητα με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις
οικονομικές επιπτώσεις κ.λπ.

Στη Γαλλία ο Εμανουέλ Μακρόν έχει να διαχειριστεί
μια σειρά από σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται το όνο-
μα είτε του ίδιου είτε κορυφαίων υπουργών και στελε-
χών της κυβέρνησής του. Τελευταίο, πρόσφατο παρά-
δειγμα, η πολιτική κρίση που ξέσπασε μετά τη διαρροή
τεράστιου όγκου εμπιστευτικών εγγράφων από την
εταιρεία Uber για άσκηση πιέσεων σε Γάλλους πολιτι-
κούς. Στο Βερολίνο αποδεικνύεται καθημερινά πόσο
δυσκολεύεται ο Σοσιαλδημοκράτης Σολτς να «μπει στα
παπούτσια» της Μέρκελ, δέσμιος της «πολύχρωμης»
κυβέρνησής τους αλλά και της περιρρέουσας ατμό-

σφαιρας λόγω και της στενής ενεργειακής σύνδεσης
της Γερμανίας με τη Ρωσία. Ο Γερμανός καγκελάριος
βλέπει με τρόμο τα παιχνίδια της Gazprom με το φυσι-
κό αέριο, όπως βλέπει μαζί με τον Ολλανδό πρωθυ-
πουργό Ρούτε τους αγρότες τους σε παρατεταμένες κι-
νητοποιήσεις φωνάζοντας «δεν πάει άλλο».

Στη γειτονική Βουλγαρία συνεχίζεται η κυβερνητική
αστάθεια μετά την ήττα που υπέστη ο Ντμίτρι Πετκόφ
στην πρόταση μομφής που κατατέθηκε προ ημερών,
ενώ αναλυτές θεωρούν ότι η πολιτική κρίση θα επεκτα-
θεί προς τον Βορρά, με τις Φινλανδία και Σουηδία να
έρχονται αντιμέτωπες εσωτερικά με τις υποχωρήσεις
που αναγκάστηκαν να κάνουν στο μπρα ντε φερ με τον
Ερντογάν.

Ας συνεχίζει να... ψέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
για πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, στη χώρα. Είναι και
πρόσφατο το παρελθόν, που δείχνει πώς καταλήγει η
δική μας εκδοχή της πολιτικής αστάθειας.
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Τ
ο τοξικό κλίμα που επικρατεί στη
Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ κα-

τήγγειλε με δημόσια παρέμβασή του ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ενώ ταυτό-
χρονα βάζει στο κάδρο της κριτικής την
κυβέρνηση για ιδεοληψία και πελατειακές
εξυπηρετήσεις.

«Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα
ΑΕΙ συζητείται στη Βουλή σε κλίμα τοξικό-
τητας, ιδεοληψίας και πελατειακών προτε-
ραιοτήτων. Σε ζητήματα που θα μπορούσαν
να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις, δεν
έχουν την πρόθεση να δείξουν συναίνεση
και σύνθεση απόψεων», υποστήριξε ο Νί-
κος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Ύστερα

από μια δεκαετία αλλεπάλληλων κρίσεων,
τα ζητήματα Παιδείας αντί να αποτελούν
κοινή αγωνία όλων των πολιτικών δυνάμε-
ων, αξιοποιούνται από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ για να αυξηθεί τεχνητά η πόλωση μετα-
ξύ τους, με μόνους χαμένους τους φοιτη-
τές και την παιδεία στο σύνολό της».

Ο κ. Ανδρουλάκης στηλίτευσε την ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας για την έλλειψη

επαρκούς διαλόγου: «Όταν η διαβούλευση
για τον αντίστοιχο νόμο του ΠΑΣΟΚ το 2011
είχε διαρκέσει 14 μήνες, η κυβέρνηση
προωθεί με το σχέδιό της ένα συγκεντρω-
τικό μοντέλο διοίκησης των πανεπιστη-
μίων που ενισχύει την αδιαφάνεια, τη γρα-
φειοκρατία, την έλλειψη λογοδοσίας και
την οικογενειοκρατία».

Από το στόχαστρο της κριτικής του Νίκου

Ανδρουλάκη δεν ξέφυγε ούτε αυτήν τη φο-
ρά ο ΣΥΡΙΖΑ: «Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει μετατραπεί στον μεγαλύτερο χορη-
γό της κυβέρνησης, αφού οι αθλιότητες
Βερναρδάκη βοήθησαν στο να αποπροσα-
νατολίσουν τη συζήτηση από τα σημαντικά
προβλήματα του νομοσχεδίου».

Για την ιστορία, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλ-
λαγής κατέθεσε τροπολογία με μια δέσμη
συγκεκριμένων προτάσεων, με κύριο
άξονα την κοινωνική λογοδοσία και την
αποκέντρωση της λειτουργίας των ΑΕΙ,
προτείνοντας μεταξύ άλλων την επανα-
φορά της δημοκρατικής εκλογής του
πρύτανη, όπως επίσης και τη θεσμοθέτη-
ση Συμβουλίων Ιδρύματος και όχι Διοίκη-
σης με εποπτικό κυρίως ρόλο ως προς
την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδια-
σμού των Ιδρυμάτων.

Όπως σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης: «Δεν
υπάρχει μοντέλο σύγχρονου πανεπιστημί-
ου που επιτρέπει ανεξέλεγκτο πρύτανη αμ-
φισβητούμενης νομιμοποίησης και ένα
Συμβούλιο Διοίκησης υποχείριό του».

Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας είναι… χορηγός της ΝΔ»

Φ
ωτιές άναψαν και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ
οι κατηγορίες που εξαπέλυσε ο πρωθυπουρ-
γός εναντίον της Κουμουνδούρου με την
αποστροφή του περί «εκτσογλανισμού της

δημόσιας ζωής». Αυτή η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη
στη Βουλή την Τετάρτη συμπυκνώνει την ακατάπαυστη
«χορηγική» συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό
και τη Νέα Δημοκρατία. Επιτελείς της Κουμουνδούρου
αναφέρουν στην «Political» πως δεν μπορούσαν με τίποτε
να πιστέψουν πως την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα
έκανε μια μεγαλειώδη ομιλία στο Περιστέρι, στέλνοντας
μήνυμα για αντεπίθεση και πολιτική αλλαγή, θα υπήρχε
κάτι ή κάποιος που θα θόλωνε αυτή την προσπάθεια.

Κι όμως, αυτός ο κάποιος (Χριστόφορος Βερναρδάκης)
υπήρξε και ήταν πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και
στέλεχος που κατοικοέδρευε στο Μέγαρο Μαξίμου επί
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Δυσαρέσκεια για τους υποστηρικτές 
του σκληρού ροκ 

Έχουν περάσει τρεις ημέρες από τη σκληρή κριτική του
Κυριάκου Μητσοτάκη και στην Κουμουνδούρου ακόμη
δεν μπορούν να χωνέψουν το αυτογκόλ που έβαλε ο βου-
λευτής της Α’ Αθήνας. Στον αντίποδα, η Νέα Δημοκρατία
μια χαρά κατάφερε να καρπωθεί το δώρο του δημοσκόπου
που έβλεπε 1,5 μονάδα διαφορά στις εκλογές του 2019.
«Βερναρδακισμός, Πολακισμός, Συριζαϊκός Φαρισαϊ-
σμός, Εκτσογλανισμός». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «την
ημέρα που καίγεται η Σάμος και πεθαίνουν δύο από τα μέ-
λη του πληρώματος του ελικοπτέρου που έπεσε και με την

ακρίβεια να είναι η υψηλότερη των τελευταίων τριάντα
ετών, βρήκε τρόπο, με αυτές τις τέσσερις λέξεις, να καλύ-
ψει τα πάντα», σημειώνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ με νόημα.

Η αλήθεια είναι πως σε ένα μεγάλο μέρος του κόμμα-
τος επικρατεί σκεπτικισμός, αν όχι δυσαρέσκεια, για το
«σκληρό ροκ» με το οποίο ασκεί αντιπολίτευση -κατά
περιπτώσεις- ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό αιτιολογείται με το
σκεπτικό ότι, με τέτοιες συνθήκες πολιτικής αντιπαρά-
θεσης, με ύβρεις και ακραίους χαρακτηρισμούς, δεν
κερδίζεις τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, δεν εμφιλο-
χωρείς στο πολιτικό Κέντρο. 

Αντιθέτως, προβάλλεις γραμμή και πρόσωπα που
έχουν βέβαια «πέραση» και θωρακίζουν τους παραδο-
σιακούς υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ακριβώς
εδράζεται και η δυσφορία αρκετών στελεχών του κόμ-

ματος, που δεν συμφωνούν με τον εκχυδαϊσμό της πο-
λιτικής ζωής.

Στη μέση ο Τσίπρας 
Ο πρόεδρος του κόμματος αναγκάζεται ξανά από τη μία

να διορθώσει τα κακώς κείμενα, παίρνοντας σαφείς απο-
στάσεις από τον βουλευτή του στη Βουλή, από την άλλη να
βρει ισορροπίες ανάμεσα στους υποστηρικτές της ακραί-
ας πόλωσης και σε αυτούς που ζητούν «σκληρή αντιπολί-
τευση στην κοινωνία αλλά με πολιτικό πολιτισμό». Παράλ-
ληλα καλείται να απαντήσει πειστικά στη μερίδα που υπο-
στηρίζει το «σκληρό ροκ» πως αυτή η αντιπολίτευση υπα-
γορεύεται από τους ψηφοφόρους αλλά και από τις δημο-
σκοπήσεις, που μέχρι σήμερα και με την αντιπολίτευση
του καθωσπρεπισμού το κόμμα δεν κερδίζει μονάδες. 

Ο «Πολακισμός» κυριαρχεί στον ΣΥΡΙΖΑ 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Η Κουμουνδούρου 
με τη στρατηγική 
της χάνει συνεχώς
ψηφοφόρους 
από το πολιτικό Κέντρο 
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Λεπτό προς λεπτό
παρακολουθούν τις εξελίξεις

στο Μέγαρο Μαξίμου 

Σ
ε πολλά ταμπλό είναι εκ των
πραγμάτων αναγκασμένη να
δραστηριοποιείται σε καθημερι-
νή βάση η κυβέρνηση, καθώς οι

σοβαρές… εισαγόμενες κρίσεις, από τον
πόλεμο στην Ουκρανία και τις ιδιαίτερα δυ-
σμενείς επιπτώσεις του σε όλη την Ευρώπη
έως την άνευ προηγουμένου έξαρση της
τουρκικής επιθετικότητας, υποχρεώνουν
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους επιτελείς
του να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημέ-
νης επιφυλακής. 

Μάλιστα, οι καταιγιστικές σχεδόν σε κα-
θημερινή βάση εξελίξεις γύρω από την ου-
κρανική κρίση και η αβεβαιότητα, που αυτή
γεννά για τους επόμενους μήνες και δη τον
προσεχή χειμώνα, δικαιολογούν σε από-
λυτο βαθμό, όπως παρατηρούν κυβερνητι-
κοί αξιωματούχοι, τη συνειδητή απόφαση
του πρωθυπουργού να μην πυροδοτήσει
έναν κύκλο πολιτικής εσωστρέφειας οδη-
γώντας τη χώρα σε πρόωρες, διπλές εκλο-
γές και ως εκ τούτου σε μια περίοδο παρα-
τεταμένης πολιτικής παράλυσης.

Η χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξί-
μου για την ενεργειακή επάρκεια της χώ-
ρας, στο φόντο του νέου «ελιγμού» του
Κρεμλίνου, που επικαλέστηκε λόγους συν-
τήρησης του δικτύου για να κλείσει τον
αγωγό Nord Stream 1, αλλά και της κεκα-
λυμμένης απειλής της Gazprom, που σε
προχθεσινή της ανακοίνωση εμφανίστηκε
ανήμπορη να εγγυηθεί την καλή λειτουργία
και ως εκ τούτου την επαναλειτουργία του
αγωγού, μαρτυρά την κρισιμότητα της κα-
τάστασης. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν
εκ των ων ουκ άνευ την έγκαιρη οριστικο-
ποίηση και τη δυνατότητα άμεσης εφαρμο-
γής ενός εναλλακτικού σχεδίου στην
ακραία περίπτωση που ο Βλαντίμιρ Πούτιν
αποφασίσει να αναβαθμίσει τον πολιτικό
εκβιασμό προς τις χώρες της ΕΕ και διακό-
ψει επ’ αόριστον τη ροή φυσικού αερίου
προς την Ευρώπη.

Στη χθεσινή σύσκεψη υπό την προεδρία
του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία συμ-
μετείχαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Επι-

κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης
Σκέρτσος, ο υπουργός Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, οι γενικοί γραμματείς Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής Θανάσης Πετραλιάς και
Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και
οι επικεφαλής των ΡΑΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ, τέθηκαν επί τάπητος όλες οι τε-
λευταίες εξελίξεις και η προετοιμασία σε
εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες της «Political», η χώρα δύνα-
ται μέσω της ενεργοποίησης ενός συνδυα-
σμού εναλλακτικών πηγών από τη νέα
πλωτή δεξαμενή, που ήδη έχει τοποθετη-

θεί στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου
φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, τη δυνα-
τότητα 5 εργοστασίων να λειτουργήσουν με
διπλό καύσιμο και εν προκειμένω με ντί-
ζελ, έως την αύξηση της παραγωγής λιγνί-
τη και μέσω της προσθήκης μιας νέας λι-
γνιτικής μονάδας και τη δυνατότητα απο-
θήκευσης φυσικού αερίου στη γειτονική
Ιταλία να διασφαλίσει την ενεργειακή
επάρκειά της ενόψει ενός σε κάθε περί-
πτωση δύσκολου χειμώνα.

Στην κυβέρνηση επικρατεί κλίμα διογ-
κούμενης ανησυχίας, καθώς το ζήτημα

της διασφάλισης της ενεργειακής επάρ-
κειας διασταυρώνεται με αυτό των οξύ-
τατων ενεργειακών ανατιμήσεων, συνθέ-
τοντας ένα εκρηκτικό κοινωνικό και πο-
λιτικό κοκτέιλ. Κυβερνητικές πηγές επι-
βεβαιώνουν πως πρόκειται για μια δυσε-
πίλυτη άσκηση δημοσιονομικής ισορρο-
πίας, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη δα-
πανήσει περί τα 8 δισ. εκατομμύρια για
την άμβλυνση των επιπτώσεων από την
ενεργειακή κρίση. Στο Μέγαρο Μαξίμου
παρακολουθούν στενά και σε καθημερι-
νή βάση όλα τα σχετικά στοιχεία επιβε-
βαιώνοντας, πάντως, την ετοιμότητά τους
να παρέμβουν εκ νέου από τον Σεπτέμ-
βριο και εντεύθεν μέσω μιας νέας ένε-
σης στήριξης, εφόσον κάτι τέτοιο απαι-
τηθεί. Στο οικονομικό επιτελείο επικρα-
τεί συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς τα
πρώτα μηνύματα από το σκέλος των εσό-
δων από την εν εξελίξει τουριστική σεζόν
είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, με τις κυ-
ρίαρχες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για
έναν επαρκή δημοσιονομικό χώρο της
ζώνης των 2 έως 2,5 δισ. ευρώ.    

Πολιτική αντίστιξη με νόημα
Η χθεσινή συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο « Ίσες ευκαιρίες

στην εργασία», που διοργάνωσαν το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), πιστοποιεί την προτεραι-
ότητα που δίνει η κυβέρνηση στην προώθηση ενεργητικών πολιτικών υπέρ της ενί-
σχυσης της κοινωνικής συνοχής και της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. «Η
πρόσβαση όλων στο δικαίωμα ίσων ευκαιριών στην εργασία βρίσκεται στον πυρήνα
μιας δίκαιης κοινωνίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κυβερνητικά στελέχη δεν παρέλειπαν, δε, να σχολιάσουν πως η εικόνα ενός πρωθυ-
πουργού που βρίσκεται στην προμετωπίδα της μάχης κατά των κοινωνικών ανισοτή-
των καθώς και της άρσης διακρίσεων βρίσκεται στον αντίποδα του τοξικού κλίματος
που καλλιεργεί στην ελληνική κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταδεικνύει η διπλή επί-
θεση του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Χριστόφορου Βερ-
ναρδάκη κατά της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, αφού τον χυδαίο χαρακτη-
ρισμό «Πισπιρίγκου της Παιδείας» διαδέχθηκε αυτός της «Μήδειας της Παιδείας».

Συνδυασμός ενεργειακών
πηγών,το αντίδοτο στον Πούτιν 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Toυ Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε «τεντωμένο σκοινί» βρίσκεται
η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας,
με τις χώρες να προετοιμάζονται
για όλα τα σενάρια με το «βλέμ-

μα» στο χειρότερο σενάριο, εκείνο της
πλήρους διακοπής του ρωσικού φυσικού
αερίου προς την Ευρώπη μέσω του αγω-
γού Nord Stream 1.

Υπενθυμίζεται ότι ο Nord Stream 1 έχει
τεθεί σε αναστολή λειτουργίας από την
περασμένη Δευτέρα 11 Ιουλίου για την
εκτέλεση των ετήσιων καθιερωμένων ερ-
γασιών συντήρησης. Βάσει προγράμμα-
τος, προβλέπεται να επανέλθει σε λει-
τουργία στις 21 Ιουλίου, ωστόσο η αγωνία
για το αντίθετο κορυφώνεται, με πλήθος
αναλύσεων και Ευρωπαίων αξιωματού-
χων να προειδοποιεί για το αντίθετο. Μό-
λις την Τετάρτη η ρωσική εταιρεία Gaz-
prom δήλωσε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί
την ασφαλή λειτουργία μιας «κρίσιμης
υποδομής» που αποτελεί μέρος του αγω-
γού φυσικού αερίου Nord Stream 1 λόγω
αμφιβολιών σχετικά με την επιστροφή της
τουρμπίνας από τον Καναδά.

Τι θα συμβεί αν δεν ανοίξει στις 21 Ιου-
λίου ο Nord Stream 1; Τα πάντα είναι πιθα-
νά. Από βαθιά ύφεση στη Γερμανία έως
εξάπλωση της κρίσης γρήγορα ως ντόμινο
σε όλη την Ευρώπη, χρεοκοπίες εταιρει-
ών -κινδυνεύουν ήδη σχεδόν 2 στις 10,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων-, δελτίο σε ρεύμα και αέριο
και επιδείνωση του κόστους ζωής.

Τα πάντα βρίσκονται στην κόψη του ξυ-
ραφιού, στις αγορές επικρατεί μεγάλη
αναταραχή, όλες οι χώρες προχωρούν σε
κινήσεις άμυνας και το ερώτημα είναι αν
θα υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.
Στις 26 Ιουλίου συγκαλείται εκτάκτως
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ,
ενώ λίγες μέρες μετά η Κομισιόν θα πα-
ρουσιάσει σχέδιο περιορισμού της ζήτη-
σης σε περίπτωση νέων περικοπών από τη
Ρωσία. 

Δεν διαφαίνονται προβλήματα 
επάρκειας

Στο σενάριο εμπλοκής με τον Nord
Stream 1 η σημαντικότερη απειλή για τη
χώρα μας δεν θα ήταν τόσο η ασφάλεια
τροφοδοσίας με αέριο όσο η εκτίναξη των
τιμών. Όσον αφορά τον ανεφοδιασμό με
φυσικό αέριο, η Ελλάδα ανήκει στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες που διατρέχουν τον μι-
κρότερο σχετικά κίνδυνο, καταρχάς γιατί
οι εισαγωγές ρωσικού αερίου πραγματο-
ποιούνται μέσω του αγωγού Turk Stream,
οι ροές του οποίου έχουν παραμείνει αμε-
τάβλητες από την έναρξη της κρίσης.

Η «ευκαιρία» για τη Ρωσία με τη συντή-

ρηση του αγωγού ήλθε και παρήλθε, με
τον Turk Stream να επαναλειτουργεί κα-
νονικά, δείχνοντας πως για την ώρα η Νο-
τιοανατολική Ευρώπη είναι εκτός «κά-
δρου» των ρωσικών περικοπών. Η χώρα
επιχειρεί στο έπακρο τη διαφοροποίηση
πηγών και οδεύσεων αερίου, αυξάνοντας
σε επίπεδα-ρεκόρ τις εισαγωγές φορτίων
υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ενδεικτικά το α’ εξάμηνο του έτους οι
μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν στη χώ-
ρα από τον τερματικό σταθμό LNG της Ρε-
βυθούσας, που κάλυψε ποσοστό 44,50%
των εισαγωγών, καταγράφοντας σημαντι-
κή αύξηση σε σχέση με το α’ εξάμηνο του
2021. 

Έπειτα ακολουθούν τα σημεία εισόδου
σε Νέα Μεσημβρία και οι Κήποι Έβρου
που βρίσκονται εκτός ρωσικής εξάρτη-
σης, καθώς δέχονται αέριο από Αζερμ-
παϊτζάν και Τουρκία.

Με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την
επάρκεια της χώρας να έχει ήδη καταρτι-
στεί, κρίσιμη παράμετρος παραμένει η
νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα
5, που θα τροφοδοτείται από τα δύο ορυ-

χεία σε Νότιο Πεδίο και τη Μαυροπηγή. Η
επιχείρηση κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου
η μονάδα να είναι έτοιμη το φθινόπωρο
ώστε, αφού γίνουν οι όποιες δοκιμές, να
μπει στο σύστημα γύρω στον Οκτώβριο -
Νοέμβριο, προτού δηλαδή βρεθούμε στην
«καρδιά» του χειμώνα.

Καιροφυλακτεί το «δράμα» 
των τιμών

Ωστόσο, ο «εφιάλτης» επανέρχεται στο
ζήτημα του ενεργειακού κόστους, όπου
μια ενδεχόμενη πλήρης διακοπή του ρω-
σικού αερίου μέσω του Nord Stream 1 θα
πυροδοτήσει μια άνευ προηγούμενου
εκτόξευση των τιμών αερίου και κατά συ-
νέπεια των τιμών χονδρικής ρεύματος,
πράγμα που θα φτάσει στους λογαρια-
σμούς ρεύματος των καταναλωτών. Είναι
ενδεικτικό ότι οι τιμές του καυσίμου στο
ολλανδικό hub (TTF) παραμένουν αυτήν
τη στιγμή στα επίπεδα των 180€/MWh, πε-
ρίπου 400% πάνω από τις τιμές προ ενερ-
γειακής κρίσης, μόνο υπό τον φόβο παρά-
τασης της διακοπής λειτουργίας του Nord
Stream 1. 

Μειώνει ποσότητες 
και αυξάνει έσοδα

Στην αντίπερα όχθη, οι ρωσικές ενερ-
γειακές εταιρείες μετρούν «υπερέσοδα»,
όπου αν και οι ποσότητες προς Ευρώπη
λιγοστεύουν μήνα με τον μήνα, οι τιμές
ανεβαίνουν, φτάνοντας στο σημείο η Ρω-
σία να διατηρεί έσοδα αντίστοιχα με τα
περσινά, παρά το γεγονός ότι οι ρωσικές
εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου γνωρίζουν ραγδαία πτώση. Τα νούμε-
ρα ζαλίζουν. Σύμφωνα με το ICIS, ο ρωσι-
κός ενεργειακός κολοσσός εξακολουθεί
να δέχεται περίπου 100 εκατ. ευρώ ημε-
ρησίως από τις εξαγωγές αερίου στην
Ευρώπη. 
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Τα σενάρια και η «αχίλλειος
πτέρνα» της Ελλάδας, 
για την οποία όμως 
δεν διαφαίνεται σοβαρό
πρόβλημα επάρκειας

Nord Stream 1:Σε απόλυτη
δοκιμασία η Ευρώπη 



Τ
ο γεωπολιτικό παζλ σε παγκόσμιο
επίπεδο έχει αρχίσει να ξεκαθα-
ρίζει, αφού γίνεται πλέον εμφα-
νής η στρατηγική συνεργασία των

τριών αυτοκρατορικών ηγεμόνων που κυ-
βερνούν τις χώρες τους με δικτατορικό
τρόπο. Βλαντίμιρ Πούτιν, Ταγίπ Ερντογάν
και εσχάτως Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται ότι
ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμμαχούν
στο πιο βρόμικο παιχνίδι από τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και μετά, θέλοντας να ελέγ-
ξουν την αγορά των τροφίμων, των καυσί-
μων και των πυρηνικών. 

Η αγαστή συνεργασία Πούτιν - Ερντογάν
φάνηκε καθαρά από την πρώτη στιγμή του
πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα προστέθη-
κε στην «παρέα» τους και ο δικτάτορας της
Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, που και
επίσημα πλέον αναγνώρισε τις δύο απο-
σχισθείσες «λαϊκές δημοκρατίες» της Ανα-
τολικής Ουκρανίας ως ανεξάρτητα κράτη.
Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Te-
legram, ο ηγέτης του Ντονέτσκ Ντενίς
Πουσίλιν ανέφερε, μάλιστα, ότι ελπίζει να
υπάρξει μια «καρποφόρα συνεργασία» και
καλή εμπορική σχέση των περιοχών αυτών
με τη Βόρεια Κορέα. Η «πρεσβεία» του
Ντονέτσκ στη Μόσχα ανάρτησε φωτογρα-
φία από μια τελετή κατά την οποία ο πρε-
σβευτής της Βόρειας Κορέας Σιν Χονγκ
Τσόι παρέδωσε ένα «πιστοποιητικό ανα-
γνώρισης» στην «πρέσβειρα» του Ντο-
νέτσκ, την Όλγα Μακέγεβα. Η πρεσβεία της
Βόρειας Κορέας στη Μόσχα επιβεβαίωσε

ότι αναγνώρισε την ανεξαρτησία και των
δύο περιοχών, σύμφωνα με το ρωσικό
πρακτορείο TASS. Η Πιονγκγιάνγκ είχε εκ-
φράσει και την υποστήριξή της στη Ρωσία
για την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Τα κομμάτια του παζλ έχουν αρχίσει να
μπαίνουν στη θέση τους, αφού η Βόρεια
Κορέα αποτελεί βεβαίως παγκόσμιο πυρη-
νικό κίνδυνο και ενώνει πλέον καθαρά τις
δυνάμεις της με τη Μόσχα και με την Τουρ-
κία, όπου ο Πούτιν -ας μην ξεχνάμε- ετοι-
μάζει και τη δημιουργία πυρηνικού εργο-
στασίου. 

Τι σχεδιάζουν για τα σιτηρά;
Ταυτόχρονα, Πούτιν και Ερντογάν συνο-

μίλησαν μόνοι τους προ ημερών περί
«ασφαλών διαδρόμων» στη Μαύρη Θάλασ-
σα για τις εξαγωγές σιτηρών καθώς και τις
τελευταίες εξελίξεις στη Βόρεια Συρία. Το
τηλεφώνημα μεταξύ των δύο ηγετών έγινε
σε μια περίοδο που οι τιμές των τροφίμων
παγκοσμίως αυξάνονται, καθώς ο πόλεμος
στην Ουκρανία, τον μεγαλύτερο προμη-
θευτή σιτηρών στον κόσμο, υποδαυλίζει τις
ανησυχίες για την επισιτιστική ασφάλεια.
Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες
συζήτησαν τον συντονισμό των προσπα-

θειών τους για τις εξαγωγές σιτηρών και
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη
Θάλασσα. Οι συνομιλίες αυτές, πρόσθεσε η
ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας, έγι-
ναν ενόψει της ρωσοτουρκικής συνόδου
κορυφής που θα διεξαχθεί «στο εγγύς μέλ-
λον». Πρακτικά αυτό μεταφράζεται ως δη-
μιουργία ενός νέου πόλου στην περιοχή
της Ευρασίας που θα αποτελεί το αντίπαλο
δέος της Δύσης και στο οποίο ο Ερντογάν
αποκτά συγκεκριμένο ρόλο ως πέμπτος
περιφερειακός ηγέτης μετά τις ΗΠΑ, την
Ευρώπη, τη Ρωσία και την Κίνα.

Η συνάντηση στο Ιράν
Στο περίεργο αυτό παιχνίδι μπαίνει περι-

φερειακά και το Ιράν, το οποίο μπορεί να
έχει αντίθετα συμφέροντα από την Τουρκία
στη Συρία, αλλά δεν θα διστάσει, από ό,τι
φαίνεται, να πουλήσει οπλικά συστήματα
στη Ρωσία. Ο Πούτιν αναμένεται να συναν-
τηθεί στην Τεχεράνη, στις 19 Ιουλίου, με τον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
και τον Ιρανό ηγέτη Εμπραχίμ Ραϊσί για συ-
νομιλίες που θα αφορούν κυρίως τη Συρία.
Σύμφωνα με τον Ρώσο πρεσβευτή στο Ιράν,
τον Λεβάν Ντζαγκαριάν, δηλώσεις του
οποίου μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέ-
ρωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει επίσης
δεκτός από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί
Χαμενεΐ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο σύμβουλος
εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου
Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε την περασμένη
Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφο-

ρίες, σύμφωνα με τις οποίες «η ιρανική κυ-
βέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει στη
Ρωσία πολλές εκατοντάδες drones», κά-
ποια από τα οποία είναι κατάλληλα για μά-
χη, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Τεχε-
ράνη αντέδρασε χθες στους ισχυρισμούς
αυτούς, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει «κα-
μία ιδιαίτερη εξέλιξη» στην τεχνολογική
συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και του
Ιράν. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Μόσχα συ-
νεχίζει τα περίεργα εκβιαστικά παιχνίδια
και με τον αγωγό Nord Stream 1, όπου πα-
ρά τις κυρώσεις της ΕΕ έχει καταφέρει να
πολλαπλασιάσει τα κέρδη της πουλώντας
λιγότερο φυσικό αέριο σε δυσθεώρητες τι-
μές. Με τον τρόπο αυτό ελέγχει πλήρως τη
ροή της ενέργειας στην ΕΕ, καθιστώντας
αναγκαίο τον Tourk Stream του συνέται-
ρού του Ταγίπ Ερντογάν.

Όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα δημιουρ-
γεί συνθήκες ασφυξίας στη Γηραιά Ήπει-
ρο, που δεν φάνηκε να είναι προετοιμα-
σμένη για ένα τόσο ισχυρό power game
που αγγίζει και ξεπερνά τα όρια του war
economy. 
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Η συμμαχία των τριών δικτατόρων 

Στα σχέδια Πούτιν - Ερντογάν
μπαίνει και ο Κιμ, που αποτελεί
τον Νο1 πυρηνικό κίνδυνο 
στην υφήλιο

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  Σ Ε  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α ,  Κ Α Υ Σ Ι Μ Α  Κ Α Ι  Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Με ανάρτησή του στους προσωπικούς του λο-
γαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεο-
δωρικάκος αναφέρθηκε στη θλιβερή
επέτειο 30 χρόνων από την άδικη δο-
λοφονία του μόλις 20 ετών Θάνου
Αξαρλιάν. Ο φοιτητής Θάνος Αξαρλιάν,
το μεσημέρι της 14ης Ιουλίου 1992,
έπεσε νεκρός στο κέντρο της Αθήνας,
τραυματισμένος θανάσιμα από τα θραύσμα-
τα της ρουκέτας που εκτόξευσε η τρομοκρατική
οργάνωση 17Ν κατά του αυτοκινήτου που μετέ-
φερε τον τότε υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Πα-

λαιοκρασσά. «Σαν σήμερα το 1992 ο Θάνος Αξαρ-
λιάν, μόλις 20 ετών, δολοφονήθηκε στο κέν-

τρο της Αθήνας. Είχε προηγηθεί χτύπη-
μα της τρομοκρατικής οργάνωσης
17Ν εναντίον του υπουργού Οικονο-
μικών Γιάννη Παλαιοκρασσά. Είχαν
το θράσος οι τρομοκράτες να μιλή-

σουν τότε κυνικά για παράπλευρη
απώλεια. Ο Θάνος δεν ήταν παράπλευ-

ρη απώλεια, ήταν θύμα μιας παράλογης τυ-
φλής βίας που δεν έχει θέση στην κοινωνία μας.
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.
Θεοδωρικάκος.
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Να είναι Αθήνα ο πρώην πρόεδρος και από τους ισχυ-
ρότερους πόλους ακόμα της πολιτικής στη Γαλλία Νι-
κολά Σαρκοζί και να μη συναντηθεί με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ήταν δύσκολο. Ο πρωθυπουργός ξέ-
κλεψε χρόνο και τα είπε με τον Σαρκοζί στο Μαξί-
μου το απόγευμα της Τετάρτης. Ο πρώην πρόεδρος
της Γαλλίας βρίσκεται για διακοπές για ακόμα μία φο-
ρά στην Ελλάδα, μαζί με την πάντα εντυπωσιακή Κάρλα
Μπρούνι και την κόρη τους. «Ένας από εμάς» ο Νικολά -ποιος θα ξεχάσει
την ομιλία του στη Βουλή και την αναφορά του στις ελληνικές ρίζες του-
έχει κι αυτός τα δικά του, αφού οι «Γκωλικοί» δυσκολεύονται να βρουν…
περπατησιά, ενώ και οι συζητήσεις με την πλευρά Μακρόν για συνεργασία,
τις οποίες ουσιαστικά συντόνιζε ο Σαρκοζί, δεν είχαν αίσιο τέλος. 

Τι έκανε στην Πεσκάρα 
ο Μπακογιάννης;

Σ
την Ιταλία βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, συναντώντας κορυφαία στε-
λέχη του πολιτικού κόσμου της γείτονος χώρας. Ο Κώστας Μπακογιάν-
νης πραγματοποίησε μια παραγωγική συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό

Εξωτερικών Λουίτζι ντι Μάιο, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με όλα
τα κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι ο εν εξελίξει πόλεμος στην Ουκρανία και η
επακόλουθη ενεργειακή κρίση. Έπειτα από πρόκληση του γερουσιαστή Λου-
τσιάνο ντ’ Αλφόνσο, ο Κώστας Μπακογιάννης συμμετείχε σε μια ανοιχτή συζή-
τηση με τον δήμαρχο της Πεσκάρα, Κάρλο Μασίτσι. Κατά τη διάρκεια των συ-
ναντήσεων ο δήμαρχος Αθηναίων είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το πλέγμα
δράσεων που υλοποιεί η δημοτική αρχή στους τομείς που έχουν προκαλέσει
μεγάλο ενδιαφέρον ως καλές πρακτικές. Οι συνομιλητές του δημάρχου έδει-
ξαν ζωηρό ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Αθήνα σε ό,τι
αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης και την πράσινη μετάβασή της,
ενώ αναγνώρισαν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει ο δήμαρχος, προκει-
μένου να καταστεί η πρωτεύουσα βασικός πρωταγωνιστής στο περιφερειακό
και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Είδε τον Σαρκοζί ο Μητσοτάκης

Στην Πράγα ο Αμυράς 
για τις μεταρρυθμίσεις 
στο περιβάλλον

Στην Πράγα βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Αμυράς, στην πρώτη άτυπη σύνοδο των

υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ
κάτω από την τσεχική προ-

εδρία. Ο δραστήριος Αμυράς
παρουσίασε τις περιβαλλον-
τικές μεταρρυθμίσεις της
χώρας μας, όπως τα «Απάτη-

τα Βουνά», τις «1.000 Παρθέ-
νες Παραλίες» και το «Εθνικό

Σχέδιο Αναδασώσεων». Σχετικά με την πρώτη
μεταρρύθμιση, είναι ένα πλέγμα διατάξεων που
απαγορεύουν κάθε διάνοιξη δρόμου ή τεχνητής
επιφάνειας σε έξι μεγάλα βουνά σημαντικά για τη
βιοποικιλότητά τους και θα ενταχθούν και άλλα
πενήντα. Στη δεύτερη μεταρρύθμιση έχει απαγο-
ρευτεί σε χίλιες πανέμορφες και απάτητες παρα-
λίες οποιαδήποτε παρέμβαση (δρόμοι, εγκατα-
στάσεις, μπαρ κ.λπ.). 

Μου λένε, δεν το έχω δει με τα μάτια μου, ότι πολιτικός η
οποία μας έχει απασχολήσει με τις σχέσεις της το προηγού-

μενο διάστημα προχώρησε σε αυξητική στήθους, ενώ, όπως
έμαθα, πριν από λίγο καιρό είχε κάνει και λεύκανση δοντιών. Μάλλον
για καλοκαιρινό ολικό λίφτινγκ πήγε η κυρία… 

Εγκαινίασε θέατρο 
ο Δήμας

Περιχαρής ήταν ο υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και βουλευτής Κοριν-
θίας Χρίστος Δήμας, καθώς ολοκληρώθη-
καν τα έργα για το νέο ανοι-
χτό θέατρο στο Χιλιομό-
δι, χωρητικότητας 800
θεατών, και σε λίγες
μέρες θα υποδεχτεί
τους επισκέπτες του.
Μάλιστα, έχουν σχε-
διαστεί εκδηλώσεις αλλά
και παραστάσεις που κάνουν
την περιοχή σημείο αναφοράς στα πολιτι-
στικά δρώμενα. Η πλήρης χρηματοδότηση
του έργου με το ποσό των 440.000 ευρώ
εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα Leader
με φορέα διαχείρισης την Αναπτυξιακή
Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ). Ο κ.
Δήμας είχε επαφές εχθές με τα στελέχη
της Τοπική Αυτοδιοίκησης σε Κόρινθο και
Χιλιομόδι, στελέχη από τη νομαρχιακή και
τοπική οργάνωση της ΝΔ και τους ευχαρί-
στησε για τη συνεργασία τους σε αυτό το
μεγάλο έργο… Το θέατρο θα ονομαστεί
«Ειρήνη Παππά», καθώς η μεγάλη ηθοποι-
ός κατάγεται από την περιοχή αυτή.

Έπαιξαν μπάσκετ 
οι γραμματείς για καλό σκοπό

Έπαιξαν μπαλίτσα οι γενικοί γραμματείς
της κυβέρνησης Μητσοτάκη εχθές στα
ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Δήμου Φα-
λήρου. Δημήτρης Σκάλκος, Λεωνίδας Χρι-
στόπουλος, Αλεξάνδρα Σδούκου, Γιάννης
Ξιφαράς και ο Γιώργος Σταμάτης πήραν
μέρος σε φιλανθρωπικό τουρνουά μπά-
σκετ της ΟΝΝΕΔ για την ενίσχυση του σω-
ματείου «Κιβωτός του Κόσμου». Όπως
μου είπαν αυτοί που είδαν τον αγώνα μπά-
σκετ, η Αλεξάνδρα Σδούκου, γενική γραμ-
ματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών, όχι μόνο ήξερε μπάσκετ, αλλά έβα-
λε τα γυαλιά στους άνδρες της παρέας… 

Μανιάτης με στενό
συνεργάτη του Μητσοτάκη

Σε ένα κοινό πάνελ βρέθηκε προχθές ο Γιάννης
Μανιάτης με τον στενό συνεργάτη του πρωθυ-
πουργού για θέματα Ενέργειας, Κλίματος, Περι-
βάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Γιώργο
Κρεμλή. Οι άνδρες ήταν προσκεκλη-
μένοι του συνεδρίου InvestGR -
Foreign Investments in
Greece από το οποίο πέρα-
σαν ουκ ολίγοι υπουργοί
και μίλησαν για τις πράσινες
επενδύσεις, με τον πρώην
υπουργό Ενέργειας να τονίζει
πόσο σημαντικό είναι να τρέξουν οι
επενδύσεις σε ΑΠΕ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση στο πά-
νελ συγκράτησαν την εικόνα Μανιάτη - Κρεμλή,
μια εικόνα που θα τη δούμε και στο μέλλον…

Δεν ξέχασε τον Αξαρλιάν ο Θεοδωρικάκος



Κ
ρατήστε την ημερομηνία, γιατί θα μας
απασχολήσει αρκετά: Η ΕΚΤ έχει ανα-
κοινώσει ότι στις 21 Ιουλίου 2022 θα

παρουσιάσει την πρότασή της για το εργαλείο
αντιμετώπισης της κρίσης στα ομόλογα, αφού η
αύξηση των επιτοκίων… τρομοκράτησε τις
αγορές εκτοξεύοντας τις αποδόσεις των ομο-
λόγων σε υψηλά ετών. Ήδη κάποιοι φίλοι οικο-
νομικοί αναλυτές με έχουν φοβίσει με αυτή την
ημερομηνία. 

Ακούγεται, λοιπόν, έντονα ότι ενδέχεται να
προταθεί ένα είδος νέου ενεργειακού μνημονί-
ου για τις χώρες που έχουν προβλήματα με τις
τιμές του ρεύματος. Βεβαίως, αυτά είναι σχέ-
δια και προτάσεις των «φίλων» μας των Γερμα-
νών. 

Τι προτείνουν, δηλαδή; Θέλετε στήριξη στα
ομόλογα, άρα λεφτά να σας δώσουμε; Θα υπο-
γράψετε μνημονιακές υποχρεώσεις, αφού
πρώτα προσφύγετε στον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Σταθερότητας (ESM). Βεβαίως, εδώ στην
Ελλάδα το έχουμε ξαναζήσει το «εργάκι». Ελ-
πίζω όλα τα παραπάνω να είναι ψευδή, διότι, αν
αληθεύουν, την κάτσαμε τη βάρκα. 

Είχαμε πολύ
καιρό να τον δού-
με και συνήθως
όποτε βγαίνει
στην επικαιρότη-
τα ο κ. Σωτήρης
Τσιόδρας τα
πράγματα μάλλον
δεν πάνε και τόσο
καλά…. Αυτήν τη
φορά μιλώντας
διαδικτυακά στην
ειδική επιτροπή
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για
την πανδημία της
Covid-19 που συ-
νεδρίασε στις Βρυξέλλες, επεσήμανε ότι η
πανδημία του κορονοϊού έχει έρθει για να μεί-
νει. Και δεν περιορίστηκε σε αυτό, εκτιμώντας
πως είναι πιθανή μια επιδείνωση των επιπτώ-
σεών της. Πρόσθεσε, όμως, ότι προς το παρόν οι
παραλλαγές είναι πέντε, αλλά μπορεί να δούμε
περισσότερες καθώς ο ιός εξελίσσεται. Σαφέ-
στατα ο κ. καθηγητής είπε ότι «υπάρχει παγκό-
σμια ανάγκη για νέα γενιά εμβολίων» και παρέ-
πεμψε στις συστάσεις του EMA και του ECDC
για δεύτερη ενισχυτική δόση για τους άνω των
60 και τις ευπαθείς ομάδες.

ΟΟι Τούρκοι διαφημίζουν 
την Αμμόχωστο 

Οι άνθρωποι το έχουν κάψει εντελώς… Τις
παλιές καλές ημέρες, όταν η Αμμόχωστος
ήταν πολυτελές θέρετρο, θυμούνται στην
Τουρκία, ελπίζοντας ότι αυτές οι εποχές θα
επανέλθουν. Μάλιστα, η εφημερίδα «Yeni Sa-
fak» αναφέρει: «Όταν ανοίξουμε, όλη την πό-
λη, θα επανέλθουν οι Φεράρι και οι Τζάγ-
κουαρ». Το ρεπορτάζ κάνει εκτενή αναφορά
στα πεντάστερα ξενοδοχεία που γέμιζαν από
κόσμο, τα θέατρα και τους κινηματογράφους
της περιοχής και τα καταστήματα.

Εδώ θα μα-
θαίνετε μόνο
την αλήθεια και
όλο το παρα-
σκήνιο. Λοιπόν,
είναι αληθές
ότι ο διοικητής
της Εθνικής
Αρχής Διαφά-
νειας Άγγελος
Μπίνης παραι-
τήθηκε από τη
θέση του και
έχουν αρχίσει διάφοροι κονδυλοφόροι-
νταραβεριτζήδες να γράφουν ένα σωρό
«δράκους» και να τον «χρεώνουν» ως κολ-
λητό του Κυριάκου Μητσοτάκη και διάφορα
άλλα κατασκοπικά σενάρια φαντασίας. Τί-
ποτα από αυτά δεν ισχύει. Μετά την καλή
δουλειά που έκανε εδώ, αναβαθμίζεται σε
αντίστοιχη θέση, εξίσου κρίσιμη, στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Η θέση του για έναν δυο
μήνες θα καλυφθεί υπηρεσιακά και το φθι-
νόπωρο θα επιλεγεί ο αντικαταστάτης του. 

Την ώρα
που στον
ΣΥΡΙΖΑ δυ-
σκολεύον-
ται να κα-
τ α δ ι κ ά -
σουν οτι-
δ ή π ο τ ε
έχει σχέση
με την τρο-
μοκρατία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αναφέρθηκε στον λογαριασμό
του στο Twitter στη συμπλήρωση 30 χρό-
νων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν
από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν. «Η
μνήμη του γίνεται η ευθύνη μας. Και το χα-
μόγελό του, η δύναμή μας απέναντι στους
εχθρούς της ζωής, της ενότητας και της
προόδου», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Γι’
αυτό σας λέω, άλλοι κόσμοι, εντελώς δια-
φορετικοί. 

Η κρίσιμη
ημερομηνία

Κάποιοι παλαιοί πασόκοι έσπευ-
σαν να μου θυμίσουν ότι ο νονός
του όρου «εκτσογλανισμός»
ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η

φράση που ειπώθηκε το 2013 σε
ομιλία τού τότε προέδρου του ΠΑ-

ΣΟΚ σε Πολιτική Επιτροπή και η ακριβής αναφορά
ήταν πως στον ΣΥΡΙΖΑ «καλλιεργούν το υπόστρωμα
του εκχυδαϊσμού» και «του εκτσογλανισμού της κοι-
νωνίας».
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Γιατί έφυγε ο Μπίνης;

Άλλοι κόσμοι…
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Επιθετικά βγαίνει 
η Ντόρα
στους
Τούρκους

Η Ντόρα Μπακο-
γιάννη, επικεφαλής
της ελληνικής αντιπρο-
σωπείας στο Συμβούλιο της
Ευρώπης, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο
της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμ-
βουλίου Τίνι Κοξ, στον πρόεδρο της Επιτροπής
Πολιτικών Υποθέσεων Ζολτ Νέμετ, καθώς και
στους επικεφαλής των 45+2 κρατών-μελών
του Συμβουλίου, με την οποία τους ενημερώνει
για την τουρκική προκλητικότητα και συγκε-
κριμένα για τον χάρτη του Μπαχτσελί. 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Ο ξάδερφος Τσίπρα και τα τρολ

Ο
ι συριζαίοι μαθαίνουν τις ειδήσεις από τα τρολ του διαδικτύου. Βεβαιώθηκα
επ’ αυτού ακούγοντας την γκάφα στην οποία υπέπεσε ο ξάδερφος του Αλέ-
ξη Τσίπρα, ο Γιώργος. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας, μιλώντας

στον ΣΚΑΪ, υπέπεσε σε γκάφα ολκής για την υπόθεση Λιγνάδη και αναγκάστηκε βε-
βαίως να ζητήσει συγγνώμη. 

Ο κ. Τσίπρας αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκτός των άλλων ευθύνεται και
για το ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό και αφέθηκε ελεύθερος, ως την έφεση, ο
Λιγνάδης, έστρεψε τα πυρά του και στον τηλεοπτικό σταθμό, πέφτοντας στην παγίδα
τρολ του διαδικτύου. 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε ανάρτηση στο διαδίκτυο που παρουσία-
ζε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ για την υπόθεση να προβάλλεται με τίτλο που ανέφερε ότι
«ο σκηνοθέτης αθωώθηκε για δύο βιασμούς και αφέθηκε ελεύθερος». 

Η αναφορά προκάλεσε την αντίδραση της παρουσιάστριας Μαρίας Αναστασο-
πούλου, που τον διόρθωσε στον τηλεοπτικό αέρα λέγοντάς του ότι αυτό που μετέφε-
ρε ήταν τρολ του διαδικτύου και προϊόν μοντάζ. 

Η Μαρία Αναστασοπούλου από την πλευρά της του απάντησε: «Είναι ντροπή αυτό
που λέτε, γιατί δεν το έχετε ψάξει, είναι μοντάζ, το διαβάσατε κάπου στο Twitter και
έρχεστε στο ΣΚΑΪ και μας λέτε για τα τρολ. Καλό θα είναι να ζητήσετε συγγνώμη για
αυτό που είπατε, γιατί δεν γράφτηκε ποτέ», του είπε η δημοσιογράφος, με αποτέλε-
σμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να ανακαλέσει και να πει «εννοείτε ότι δεν έχει γρα-
φτεί αυτό το πράγμα; Αν είναι έτσι, το παίρνω πίσω». 

Θλιβεροί τύποι… 

Ο Βόλος αγαπά τη Ζέττα
Μπορεί εκλογές να μη γίνουν το φθινόπωρο, αλλά η Ζέττα
Μακρή στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τον Βόλο, σαρώνει…
Εκεί, στο πάρκο Αναύρου, συγκεντρώθηκαν πάνω από
1.000 άτομα, ψηφοφόροι της ΝΔ, σε εκδήλωση που διορ-
γάνωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή. Με την
παρουσία τους, μάλιστα, την τίμησαν μεταξύ άλλων η Νί-
κη Κεραμέως, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο
Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, ο Παύλος Μαρινάκης, γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και ο Ορφέας Γεωργί-
ου, πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.
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Ο… άφαντος
Αλέξης 
με τον Θύμιο
Η είδηση από την παρέμβαση του
Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή
δεν ήταν τα όσα ορθά είπε περί
εκτσογλανισμού του δημόσιου βί-
ου, ούτε η ολομέτωπη επίθεση που
εξαπέλυσε προς τους Βερναρδά-
κηδες, τους Πολάκηδες και τους
Φίληδες. 
Η είδηση ήταν, βεβαίως, ο «εξαφα-
νισμένος» Αλέξης Τσίπρας που δεν
είχε το θάρρος να σταθεί απέναντι
στον πρωθυπουργό μετά τις αθλιό-
τητες των συνεργατών του. Δεν πή-
γε, λένε, στη Βουλή γιατί είχε άλλα
σημαντικά ραντεβού προγραμματι-
σμένα… Ποια ραντεβού; Με τον
Θύμιο Λυμπερόπουλο ήταν, τον
πρόεδρο του ΣΑΤΑ. Αυτό, λοιπόν,
ήταν το πολύ σοβαρό ραντεβού του
προέδρου Αλέξη. Να συναντηθεί
με τον φίλο του τον Θύμιο που έχει
και πολλά ψηφαλάκια… μιας και ο
Θύμιος είναι… γνωστός αριστερός.
Σαν να λέμε ο «Βελουχιώτης της
Δεξιάς».

Ο Σεπτέμβριος, όπως μου έλεγαν
«γαλάζια» στελέχη, θα είναι
κρίσιμος και χρειάζεται
ψυχραιμία. Βλέπετε, θα πιάσει
δουλειά η πανεπιστημιακή
αστυνομία και οι «επαναστάτες» θα
βγουν στα κάγκελα, όπως
συνηθίζουν, προκειμένου να
δημιουργήσουν συνθήκες έντασης. 

«Ριψοκίνδυνη» 
η μεταγραφή Κικίλια

Μου το έλεγαν και δεν το πίστευα. Ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας
πήρε στο γραφείο του πρώην στενή συ-
νεργάτιδα του Παύλου Πολάκη. Συγκεκρι-
μένα, προσέλαβε στο γραφείο του στο
υπουργείο Τουρισμού την Ορσαλία Φυτά,
διευθύντρια του γραφείου Τύπου του Παύ-
λου Πολάκη όταν ήταν αναπληρωτής
υπουργός Υγείας. Όπως και στο ποδό-
σφαιρο, αν η μεταγραφή ήταν καλή, θα το
δείξει ο χρόνος. 



Ο
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ) από το 1976 καλείται να εκδίδει
εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, συμβάλ-

λοντας έτσι στην ενίσχυση της οικονομίας. Το τε-
λευταίο διάστημα προσπαθούμε να περάσουμε
στο επόμενο στάδιο και να μετατρέψουμε τον ορ-
γανισμό σε «digital friendly». Στόχος μου είναι ο
ΕΛΟΤ να γίνει φιλικός προς τον χρήστη, ένα όραμα
που θα ολοκληρωθεί άμεσα και θα αφορά τους
πάντες.

Το πρώτο και βασικό βήμα προς αυτή την κατεύ-
θυνση ήταν η δημιουργία ενός φιλόξενου site, το
οποίο μπορεί να βρει κανείς πλέον στο elot.gr αλ-
λά και η δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης,
όπου ο χρήστης θα αναζητά πρότυπα εύκολα και
γρήγορα. Μέσω ενός προγράμματος που θα τρέξει
μέχρι το 2023, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυ-
νατότητα να ενημερωθούν, να ανατρέξουν και να
αγοράσουν πρότυπα, χωρίς όμως να έχουν καμία
επαφή με τον οργανισμό. Όλα αυτά φυσικά με την
άμεση αρωγή και στήριξη του υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης.

Βασικός στόχος μας είναι κάθε επιχείρηση να
απευθύνεται σε εμάς. Να είμαστε δίπλα της. Να
προωθήσουμε ξανά την τυποποίηση και να μετα-

φέρουμε την τεχνογνωσία μας στην κοινωνία και
τις επιχειρήσεις.

Το δεύτερο και σημαντικό κομμάτι στη διαδικα-
σία της περαιτέρω ανάπτυξης του οργανισμού
συνδέεται άρρηκτα με τη στήριξη της βιομηχανίας
και την ανάπτυξη της εθνικής ανταγωνιστικότητάς.
Σημαντικό μέρος της προσπάθειάς μας, σε άμεση
συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, συνιστά η
ενεργοποίηση των τεχνικών επιτροπών που δια-
βουλεύονται με εθνικούς φορείς, με απώτερο
σκοπό να εκπονήσουν ένα εθνικό πρότυπο, να εμ-
βαθύνουμε στις ανάγκες της αγοράς και να τις
στηρίξουμε. Έχοντας συστήσει μια νέα τεχνική
επιτροπή -για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια- και
αναδιοργανώνοντας τις ήδη υπάρχουσες, απο-
σκοπούμε στο να φέρουμε τον ΕΛΟΤ σε μια νέα
εποχή. Αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας
έναντι άλλων ευρωπαϊκών οικονομίων και ταυτό-
χρονα εκσυγχρονιζόμαστε.

Είμαστε σε έναν διαρκή διάλογο με διεθνείς φο-
ρείς για την τυποποίηση και στόχος μας είναι να
βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τόσο τις
ελληνικές αλλά και τις ξένες επιχειρήσεις που έρ-
χονται στη χώρα μας για να επενδύσουν, έχοντας

ανάγκη ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Παρά το γεγονός ότι ο ΕΛΟΤ είναι ένας μικρός ορ-
γανισμός, η προσπάθεια για την ψηφιοποίησή του
αποτέλεσε για εμένα ένα στοίχημα που ολοκλη-
ρώνεται με επιτυχία.

Ο ΕΛΟΤ έρχεται ξανά στο προσκήνιο εκσυγχρο-
νισμένος και αρωγός στο κυβερνητικό έργο. 

της
Γεωργίας 
Ρεμπούτσικα

Διευθύνουσα 
σύμβουλος 
του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ
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της
Μαριάνθης 

Δ. Καφετζή -
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος
ΕΟ & Κ. - 
Ζάππειο 

Μέγαρο, οικο-
νομολόγος,

ΜΒΑ, 
πολιτεύτρια της
ΝΔ στον Βόρειο

Τομέα Β1 
Αθηνών

Δύσκολες εποχές για πολιτικά παιχνίδια

Τ
ο τελευταίο διάστημα το θερμόμετρο των πο-
λιτικών αντιπαραθέσεων χτυπάει κόκκινο. Η
γνήσια και ουσιαστική αντιπολίτευση είναι

χρήσιμη αλλά και θεμελιώδης λίθος του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος. Όταν όμως αυτή διχάζει και
προκαλεί πόλωση και βίαια επεισόδια, τότε είναι
καταδικαστέα.

Δεν νοείται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
υπουργός Επικρατείας να παρομοιάζει υπουργό
της ΝΔ με τη Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κατηγο-
ρείται για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της,
Τζωρτζίνας. Επίσης, απολύτως καταδικαστέες είναι
η τρομοκράτηση των ΜΜΕ και η διακινδύνευση της
ζωής και της ασφάλειας των δημοσιογράφων, όπως
τις βιώσαμε πρόσφατα με το τυφλό χτύπημα στο
ραδιόφωνο του Real FM, το οποίο θα μπορούσε να
κοστίσει τη ζωή σε εργαζόμενη μητέρα δύο παι-
διών αλλά και την εργασία σε πολλούς υπαλλήλους.
Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για τις
Αξίες και τη Διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα χαρακτήρι-
σε «σοκαριστικό» το χτύπημα στο ραδιόφωνο του
Real FM κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έκθε-
σης της Επιτροπής για το κράτος δικαίου στις χώρες
της ΕΕ το 2022 από το Λουξεμβούργο.

Η προεκλογική περίοδος, όπως όλα δείχνουν, θα
διαρκέσει δέκα μήνες. Δέκα μήνες που η χώρα μας
καλείται να χειριστεί και να αντιμετωπίσει δυσκο-
λίες, όπως η ενεργειακή κρίση που προκαλείται

από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την έκρηξη των τι-
μών στα καύσιμα και το ρεύμα, τη γενικότερη ακρί-
βεια, τον πληθωρισμό αλλά και πολύ σοβαρά εθνι-
κά ζητήματα. Επιπλέον, η πανδημία και τα κύματα
έξαρσης και ύφεσης διαδέχονται το ένα το άλλο,
γεγονός που δεν μας επιτρέπει να ξεχνάμε ότι πλέ-
ον ζούμε με την πανδημία, το δε σύστημα υγείας
πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Καλό λοιπόν είναι οι
τόνοι της αντιπαράθεσεις να πέσουν, να μη διχά-

ζουν και να φτάνουμε σε ακραία επεισόδια και χα-
ρακτηρισμούς.

Το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης δεν είναι
ελληνικό, παρ’ όλα αυτά η χώρα μας έχει παράσχει
προς τους πολίτες της τη μεγαλύτερη οικονομική
στήριξη στην Ευρώπη απέναντι στην ενεργειακή
κρίση αναλογικά με το ΑΕΠ της, προκειμένου να
στηρίξει κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Όπως
επίσης δεν έχουμε αποκλειστικότητα στο θέμα του
πληθωρισμού, ο οποίος χτυπάει την πόρτα πέρα
από της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός κα-
τέγραψε ρεκόρ τον Ιούνιο στην ενιαία νομισματική
περιοχή του ευρώ, αφού μετρήθηκε στο 8,6%, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι χώρες της
Βαλτικής υφίστανται την πιο μεγάλη πίεση, ακο-
λουθούν η Σλοβακία (12,5%), η Σλοβενία με 10,8%, το
Βέλγιο με 10,5%, το Λουξεμβούργο με 10,3% και η
Ισπανία με 10%. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τον
Ιούνιο εκτιμάται πως έφτασε στο 12,1%. Εκτός των
χωρών της ζώνης του ευρώ, στη Μεγάλη Βρετανία,
που δεν επηρεάζεται τόσο από τις επιπτώσεις του
πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός κυμαίνε-
ται στο 9,1%, που είναι η χειρότερη επίδοση της χώ-
ρας από το 1982. Ενώ και στις ΗΠΑ, που επίσης δεν
επηρεάζονται άμεσα από τον πόλεμο, ο πληθωρι-
σμός είναι στο 8,6% (σύμφωνα με στοιχεία Μαΐου)
και πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από
τον Δεκέμβριο του 1981.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης εκσυγχρονίζεται
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Π ρακτικά αδύνατη επιχειρεί να καταστήσει την πώλη-
ση νέων F-16 στην Τουρκία αλλά και την αποδέ-

σμευση συστημάτων για τον εκσυγχρονισμό του υφιστά-
μενου στόλου της ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής γε-
ρουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων, μετά τη συνάντησή του με τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, «προσ-
γείωσε» απότομα τα σχέδια της Άγκυρας για νέα μαχητικά
θέτοντας αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

«Πουλάμε τα οπλικά μας συστήματα βασιζόμενοι σε
συγκεκριμένους κανόνες, όχι μόνο για το κέρδος, αλλά σε
όσους ασπάζονται τις ίδιες ιδέες και αξίες μαζί μας», διε-
μήνυσε ο κ. Μενέντεζ. Ο γερουσιαστής φρόντισε μάλιστα
να κόψει τα «φτερά» της Άγκυρας, συνδέοντας την πώλη-
ση F-16 με τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και τους ρωσικούς αντιαεροπορι-
κούς πυραύλους S-400, οι οποίοι παραμένουν σε τουρκι-
κό έδαφος. «Με την Τουρκία προφανώς έχουμε μια σειρά
από θέματα, από τους πυραύλους S-400 στις υπερπτήσεις
πάνω από το έδαφος της Ελλάδας. Οι σχέσεις με τη Ρωσία
και βέβαια οι συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Υπάρχουν περισσότεροι δημοσιογράφοι και
δικηγόροι στις τουρκικές φυλακές», σημείωσε ο Ρόμπερτ
Μενέντεζ, καταλήγοντας ότι «η λίστα είναι μακρά και προ-
κειμένου να πετύχουν την αγορά των F-16 θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν πρώτα αυτά τα ζητήματα».

«Ράπισμα» στην Άγκυρα
Κόλαφος για την Τουρκία ήταν και η εισήγηση του βου-

λευτή Φρανκ Παλόν, μέλους του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος, ο οποίος κατά την ομιλία του στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, όπου εισήχθη για κύρωση η τροπολογία του Κρις
Πάπας, τόνισε ότι «αποτελεί τεράστιο λάθος να επιτρέ-
ψουμε να προχωρήσει η πώληση των F-16 στην Τουρκία».
Ο κ. Παλόν μάλιστα αιτιολόγησε την τοποθέτησή του, λέ-
γοντας πως «ο τουρκικός στρατός διεξάγει επικίνδυνες

και προκλητικές παραβιάσεις της ελληνικής και κυπρια-
κής κυριαρχίας».

Σύμφωνα με όσα ορίζει η συγκεκριμένη τροπολογία, ο
πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να πωλήσει ή να εγκρίνει
άδεια για εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή κιτ εκσυγ-
χρονισμού στην Τουρκία, εκτός αν ο ίδιος παράσχει στην
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας ή της Βουλής
των Αντιπροσώπων επαρκή στοιχεία που διαβεβαιώνουν
πως δεν παραβιάζονται οι όροι, δηλαδή δεν χρησιμοποι-
ούνται από την Τουρκία για παραβιάσεις και υπερπτήσεις
πάνω από ελληνικά νησιά.

Αντιδρά η γείτονα
Οι δηλώσεις Μενέντεζ και η υιοθέτηση της τροπολογίας

του βουλευτή Κρις Πάπας, που συνδέει την παραβατική
συμπεριφορά της Άγκυρας με το θέμα των μαχητικών αε-
ροσκαφών, προκαλούν βέρτιγκο στην Τουρκία, η οποία
δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εκνευρισμό της. Ο φιλο-
κυβερνητικός Τύπος έκανε λόγο για «εχθρική ενέργεια
του ελληνικού λόμπι», με τη «Χουριέτ» να επισημαίνει
πως «τέθηκαν δύο όροι για την πώληση των F-16 στην
Τουρκία». Μέχρι στιγμής πάντως η τουρκική κυβέρνηση
τηρεί σιγή ιχθύος, καθώς ούτε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ούτε οι Τσαβούσογλου - Ακάρ έχουν σπάσει την «αφω-
νία» τους μετά τη Σύνοδο της Μαδρίτης.

Σταύρος Ιωαννίδης

ΤΟΥΡΚΙΚΑ F-16: Συνεχίζει τη «σκληρή άμυνα» ο Μενέντεζ 

Ο ισχυρός
άνδρας 
της αμερικανικής
διπλωματίας
προσγειώνει
απότομα τα
σχέδια 
των Τούρκων

Θ
ύελλα αντιδράσεων προκάλε-
σαν στη Βουλή οι αναφορές
του υφυπουργού Παιδείας
Άγγελου Συρίγου για έλλειψη

μαζικής συμμετοχής στην αντίσταση κα-
τά της χούντας των συνταγματαρχών αλ-
λά και στις διαστάσεις που έλαβε μετα-
πολιτευτικά η εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου. Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Παι-
δείας υποστήριξε ότι η δικτατορία δεν
έπεσε λόγω εσωτερικής αντίστασης αλ-
λά υπό το βάρος της κυπριακής τραγω-
δίας, ενώ υποστήριξε ότι «δημιουργήθη-
κε μια πολιτική μυθολογία που είχε και
έχει στο επίκεντρο το Πολυτεχνείο».

Σύμφωνα με τον κ. Συρίγο, η ψευτο-
κουλτούρα της αντιεξουσιαστικής Αρι-
στεράς βραχυκυκλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ με τη
στάση του να είναι «τόσο επαναστατική
όσο και οι εθιμοτυπικές του πορείες έξω
από την αμερικανική πρεσβεία, που κα-
ταλήγουν σε ταβέρνες με παϊδάκια και
αντάρτικα τραγούδια». Εναντίον του Άγ-
γελου Συρίγου εξαπέλυσαν ομαδικά πυ-
ρά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστι-
κό Κόμμα και το ΜέΡΑ25, ενώ η υπουρ-
γός Παιδείας απαντώντας επέλεξε να το-
ποθετηθεί με πολύ προσεκτική διατύπω-
ση και αναφορές στον Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή, παίρνοντας διακριτικές απο-
στάσεις από τον υφυπουργό.

Να τοποθετηθεί η ΝΔ αν την εκφρά-
ζουν οι ισχυρισμοί Συρίγου ζήτησε ο
Αλέξης Τσίπρας, εκτιμώντας ότι η τοπο-
θέτηση του υφυπουργού ενδεχομένως
να έγινε για να επανεκλεγεί από το ακρο-
δεξιό του ακροατήριο. Ανιστόρητο αφή-
γημα χαρακτήρισε τις δηλώσεις Συρίγου
ο Νίκος Βούτσης, ενώ ο Χάρης Καστανί-
δης έκανε λόγο για μεγάλο ολίσθημα και
έθεσε θέμα παραβίασης του κώδικα δε-
οντολογίας των βουλευτών. Οργισμένη
ήταν και η αντίδραση του Θανάση Παφίλη
από το ΚΚΕ και του Κλέωνα Γρηγοριάδη
από το ΜέΡΑ25. «Δεν τα ξέρετε; Δεν ξέ-
ρετε για αγρότες και οικοδόμους; Για τον
Παναγούλη;», είπε ο κ. Παφίλης. 

Διαστρέβλωση των λεγομένων του για
αλλαγή της ατζέντας κατήγγειλε ο Άγγελος
Συρίγος, ο οποίος υποστήριξε πως αυτό
που ανέφερε ήταν ότι το Πολυτεχνείο προ-
σέλαβε μυθικές διαστάσεις μετά το 1974.

Στ. Παπαμιχαήλ

Στο στόχαστρο ο Συρίγος
για το Πολυτεχνείο
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Α
κόμη και εντός του 2024 μπο-
ρεί να είναι έτοιμη η πρώτη ελ-
ληνική φρεγάτα FDI Belharra,
σύμφωνα με πηγές του Πολε-

μικού Ναυτικού, αφού οι Γάλλοι έχουν
πατήσει το «γκάζι» και στα ναυπηγεία της
Group Naval στη Λοριάν τρέχουν πλέον
με φρενήρεις ρυθμούς.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημο-
σιότητα δείχνουν τη σημαντική πρόοδο
που έχει συντελεστεί στα τμήματα που κα-
τασκευάζονται σε διαφορετικά σημεία
του ναυπηγείου και όπως φαίνεται, το με-
γαλύτερο μέρος της τρόπιδας και του κυ-
ρίως καταστρώματος είναι έτοιμα. Στη συ-
νέχεια, τα κομμάτια θα μπουν στη μεγάλη
δεξαμενή της Λοριάν, προκειμένου να συ-
ναρμολογηθούν και να ξεκινήσουν οι ερ-
γασίες στο εσωτερικό του πλοίου. Έτοιμο
είναι και το κεντρικό ιστίο της φρεγάτας
που περιλαμβάνει το πανίσχυρο ραντάρ
Sea Fire αλλά και τους υπερσύγχρονους
αισθητήρες, οι οποίοι μαζί με τον οπλισμό
αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα
της Belharra.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές του
Πολεμικού Ναυτικού αλλά και της κατα-
σκευάστριας εταιρείας, αν οι δοκιμές
στο γαλλικό πλοίο, που είναι και το πρώ-

το που θα βγει από το ναυπηγείο, ολο-
κληρωθούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήμα-
τα, τότε θεωρείται δεδομένο πως η πρώ-
τη ελληνική φρεγάτα θα παραδοθεί στο
Πολεμικό Ναυτικό πολύ νωρίτερα από
τον προκαθορισμένο χρόνο που προ-
βλέπει η συμφωνία.

Την πρόοδο των εργασιών είχε διαπι-
στώσει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτε-
λείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυλιανός
Πετράκης, ο οποίος επισκέφθηκε τις εγ-
καταστάσεις της Group Naval τον Ιούνιο,
ενώ στη Γαλλία βρίσκεται και ειδικό κλι-
μάκιο του Πολεμικού Ναυτικού που πα-
ρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμμα-
τος. Την Τετάρτη κόπηκε και το πρώτο
κομμάτι χάλυβα της δεύτερης ελληνικής
FDI Belharra, η οποία θα είναι έτοιμη εν-
τός του 2025.

Έρχονται τα UAV ελικόπτερα
Την ίδια στιγμή, θέμα ημερών φαίνεται

πως είναι η άφιξη των Μη Επανδρωμένων
Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού
που όχι μόνο θα αυξήσουν τις επιχειρη-
σιακές δυνατότητες του Στόλου, αλλά θα
«αποφορτίσουν» και τα επανδρωμένα
ελικόπτερα μαζί με τα πληρώματά τους.

Τα πέντε Altus Α900 που προμηθεύτηκε
ο Στόλος θα μεταφερθούν αρχικά στη βά-
ση ελικοπτέρων στο Κοτρώνι του Μαρα-
θώνα και θα αποτελούν οργανικά ελικό-
πτερα των ελληνικών φρεγατών. Ο βασι-
κός τους ρόλος θα είναι η επιτήρηση των
θαλάσσιων συνόρων ενώ θα αναλαμβά-
νουν και αποστολές αναγνώρισης και στο-

χοποίησης, τις οποίες μέχρι σήμερα εκτε-
λούσαν τα συμβατικά ελικόπτερα μαζί με
τις ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις και τις
αποστολές έρευνας και διάσωσης. Τα Al-
tus έχουν μεγάλη ακτίνα δράσης που φτά-
νει τα 25 χιλιόμετρα γύρω από τη μονάδα
όπου βρίσκεται ο σταθμός ελέγχου τους,
ενώ μπορούν να πετούν συνεχώς για τέσ-
σερις ώρες. Το μέγιστο υψόμετρο στο
οποίο επιχειρούν προσεγγίζει τα 10.000
πόδια και η ταχύτητά τους τα 58 χιλιόμε-
τρα ανά ώρα. Έχουν, μάλιστα, τη δυνατό-
τητα προσνήωσης και απονήωσης από κι-
νούμενο πλοίο, ενώ διαθέτουν και νατοϊ-
κή πιστοποίηση. Σε κάθε μονάδα που θα
φέρει Μη Επανδρωμένο Ελικόπτερο, θα
στήνεται ο σταθμός ελέγχου στον οποίο το
Altus μπορεί να μεταφέρει εικόνα από την
επιφάνεια της θάλασσας.

Χρόνοι-ρεκόρ
Η παραλαβή των πέντε Μη Επανδρω-

μένων Ελικοπτέρων έρχεται μόλις οκτώ
μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, ενώ μαζί με τις δοκιμαστικές
πτήσεις που έγιναν στον Μαραθώνα ολο-
κληρώθηκε και η εκπαίδευση των αξιω-
ματικών του Πολεμικού Ναυτικού που
θα αναλάβουν να πετούν και να συντη-
ρούν τα νέα UAV. Το κόστος για τα πέντε
ελικόπτερα Α900 ανήλθε σε 2 εκατομ-
μύρια ευρώ και σε αυτά συμπεριλαμβά-
νονται οι μονάδες, η εκπαίδευση, η συν-
τήρηση καθώς και τα συστήματα ελέγ-
χου που θα τοποθετηθούν στα πλοία του
Πολεμικού Ναυτικού.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Φτάνει νωρίτερα η πρώτη Belharra

Εντός του 2024
πιάνει λιμάνι 
στην Ελλάδα



Μετά το Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
επισκέπτεται από χθες τη Σαουδική Αραβία με κύριο
στόχο να ασκήσει πιέσεις για την αύξηση της παραγωγής
πετρελαίου ώστε να πέσουν οι τιμές.

«Είναι μια αποστολή υψηλού κινδύνου», εκτιμούν οι
«New York Times», γράφοντας ότι ο Μπάιντεν «έχει το
ένα μάτι στους στρατηγικούς στόχους των ΗΠΑ ως προς
τη γεωπολιτική και την ενέργεια και το άλλο στην εσω-

κομματική κριτική» από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι
θεωρούν την ανελεύθερη Σαουδική Αραβία «παρία» στο
διεθνές σύστημα. Προεκλογικά και ο Μπάιντεν είχε χα-
ρακτηρίσει «παρία» το αυταρχικό βασίλειο.

Ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε χθες τις προσδοκίες για
την υπογραφή συμφωνίας για το πετρέλαιο για να μη φα-
νεί ότι ο Μπάιντεν αγνοεί την ηθική ευθύνη του διαδόχου
του θρόνου πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στη δολο-

φονία του αντιφρονούντος Σαουδάραβα δημοσιογράφου
της «Washington Post» Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο
της Κωνσταντινούπολης το 2018.

Πολλά αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πάντως ότι οι
δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε μια «συμφωνία κυ-
ρίων», ώστε η Σαουδική Αραβία να αυξήσει την παραγω-
γή πετρελαίου από τον Σεπτέμβριο, εγκαίρως για τις κρί-
σιμες επαναληπτικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

«E
νας αδύναμος καγκελά-
ριος απέναντι στη θύελ-
λα μιας κοινωνικής
αναταραχής». Κάπως

έτσι συνοψίζει μεγάλο μέρος του γερ-
μανικού Τύπου τη θέση του Όλαφ Σολτς,
ο οποίος βλέπει τη δημοτικότητά του να
γκρεμίζεται εν μέσω λαϊκής δυσαρέ-
σκειας για την ενεργειακή κρίση και τη
ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν τους Σοσιαλδημοκράτες του
Σολτς κάτω από το 20%, πολύ πίσω από
τη συντηρητική αντιπολίτευση των Χρι-
στιανοδημοκρατών, που συγκεντρώνει
28% με ανοδικές τάσεις. Ακόμη χειρότε-
ρα, το 56% δηλώνει δυσαρέσκεια για το
έργο της κυβέρνησης, ενώ ένας στους
δύο πολίτες κρίνει αρνητικά τις επιδό-
σεις του καγκελάριου.

Αντιμέτωπος με κοινωνική 
αναταραχή

Η κυβέρνηση του 64χρονου Σολτς
βρίσκεται αντιμέτωπη με το αυξανόμενο
κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά,
που ενδέχεται να τριπλασιαστεί, καθώς
μειώνεται η παροχή ρωσικού φυσικού
αερίου. Εκπρόσωποι μεγάλων εταιρει-
ών ενέργειας αφήνουν ανοιχτό το ενδε-
χόμενο πρόκλησης κοινωνικής ανατα-
ραχής, εκτός και αν υπάρξει πλαφόν
στις τιμές. Προειδοποιούν ότι οι ετήσιοι
λογαριασμοί των 1.500 ευρώ είναι πιθα-
νό να αυξηθούν στις 4.700 ευρώ τον
Οκτώβριο. «Στην περίπτωση που προ-
κληθεί κοινωνική αναταραχή, το κράτος
δεν θα μπορεί να την αντιμετωπίσει»,
λένε Γερμανοί αναλυτές.

Το υπουργείο Ενέργειας δεν ανταπο-
κρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από
το πρακτορείο Reuters. Ο Σολτς είχε στο
παρελθόν απορρίψει εκκλήσεις για πλα-

φόν στις τιμές της ενέργειας, δηλώνοντας
ότι «το κράτος δεν μπορεί να αντισταθμί-
σει πλήρως τις αυξήσεις» και ότι «μια
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση
θα έστελνε το λάθος μήνυμα σχετικά με
την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας».

Αντίποινα και παροχολογία
Αλλά μόλις χθες ο πρόεδρος της πανί-

σχυρης Συνομοσπονδίας Γερμανών Ερ-
γοδοτών (BDA) προειδοποίησε ότι «βρι-
σκόμαστε ενώπιον της μεγαλύτερης
κρίσης που αντιμετώπισε ποτέ η χώρα».
«Πρώτα από όλα, θα χάσουμε την ευη-
μερία μας», είπε ο Ράινερ Ντούλγκερ,
αναφερόμενος στο ενδεχόμενο έλλει-
ψης φυσικού αερίου.

Μετά την ευημερία που επέτυχε για
δεκαετίες, εκμεταλλευόμενη και το
φτηνό ρωσικό αέριο, η μεγαλύτερη ευ-
ρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτω-
πη με μια κρίσιμη περίοδο για την ανα-

πτυξιακή πορεία της, καθώς η Ρωσία
μειώνει τη ροή από τον αγωγό Nord
Stream 1, σε αντίποινα για τις κυρώσεις
που επέβαλε η Δύση μετά την εισβολή
στην Ουκρανία.

Επιχειρώντας να ανατρέψει το δυσμε-
νές κλίμα, ο Σολτς υπόσχεται νέες οικο-
νομικές ελαφρύνσεις για φοιτητές και
συνταξιούχους και αύξηση του κατώτα-
του μισθού στα 12 ευρώ την ώρα από τον
Οκτώβριο. 

ΗΗ παραίτηση
Ντράγκι δεν έγινε
δεκτή από 
τον Ματαρέλα 
Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες
το βράδυ ο Ιταλός πρωθυπουργός Μά-
ριο Ντράγκι, βυθίζοντας σε πολιτική
κρίση τη χώρα. Αιτία είναι η απόσυρση
της εμπιστοσύνης του λαϊκιστικού Κι-
νήματος Πέντε Αστέρων, του μεγαλύ-
τερου εταίρου του κυβερνητικού συ-
νασπισμού, που απείχε από κρίσιμη
ψηφοφορία στη Γερουσία επικαλού-
μενο τη «λαϊκή δυσαρέσκεια».
Οι ραγδαίες εξελίξεις φέρνουν πιο
κοντά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλο-
γών στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρωζώνης εν μέσω ενεργειακής
κρίσης και ραγδαίας αύξησης του πλη-
θωρισμού.
Τα κόμματα που στηρίζουν από κοινού
τον Ντράγκι δεν επιθυμούν να χρεω-
θούν την κυβερνητική φθορά, την ώρα
που τα Πέντε Αστέρια αποχωρούν για
να μετατραπούν σε δεξαμενή ψήφων
αγανακτισμένων πολιτών.
Σύμφωνα με την «Corriere della
Sera», o Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Μα-
ταρέλα ζήτησε με έμφαση από τον τε-
χνοκράτη Ντράγκι να παραμείνει στη
θέση του, έστω με την υποστήριξη μιας
περιορισμένης κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας, αλλά εκείνος αρνήθηκε.
Οι εξελίξεις προκάλεσαν νευρικότητα
στους επενδυτές, με το χρηματιστήριο
στο Μιλάνο να υποχωρεί κατά 3%.

«Βρισκόμαστε ενώπιον 
της μεγαλύτερης κρίσης που
αντιμετώπισε ποτέ η χώρα»,
προειδοποίησε 
ο πρόεδρος της πανίσχυρης
Συνομοσπονδίας 
Γερμανών Εργοδοτών

Πιέσεις Μπάιντεν στη Σ. Αραβία να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου

Αμήχανος και αδύναμος ο Σολτς
απέναντι στη λαϊκή δυσαρέσκεια 
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Μ
πορεί να του επιβλήθηκε ποινή
κάθειρξης δώδεκα ετών, ωστό-
σο ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν
οδηγήθηκε στις φυλακές, κα-

θώς στο πρόσωπο του πρώην καλλιτεχνικού
διευθυντή του Εθνικού Θέατρου φαίνεται να
υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να του
επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι έως την εκ-
δίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Από το απόγευμα της περασμένης Τετάρ-
της, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για τον
Δημήτρη Λιγνάδη, έχει ξεσπάσει μια θύελλα
αντιδράσεων, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί ανα-
ρωτιούνται πώς ένας άνθρωπος που καταδι-
κάστηκε με δώδεκα χρόνια κάθειρξης για δύο
βιασμούς τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Και όλα
αυτά ενώ για 17 μήνες βρισκόταν προφυλακι-
σμένος. Μάλιστα, στο «παιχνίδι» της επανεξέ-
τασης της απόφασης μπήκε και η Εισαγγελία
Εφετών της Αθήνας, με την προϊσταμένη να
ζήτα να της διαβιβαστούν άμεσα τα πρακτικά
και η απόφαση του δικαστηρίου για να μελε-
τηθεί το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης.

Γιατί αποφασίστηκε 
η αναστολή εκτέλεσης ποινής

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, το δικα-
στήριο λειτούργησε στο πλαίσιο της νομιμότη-
τας. Εφάρμοσε, όπως αναφέρουν, άρθρο που
ίσχυε στο παρελθόν και ψηφίστηκε ξανά το
2019, όταν υπήρξε η τελευταία αλλαγή του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας από την κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, εφαρμόστη-
κε η παράγραφος 8 του άρθρου 497, το οποίο
δίνει το δικαίωμα στους δικαστές να αποφασί-
ζουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής όταν
ο κατηγορούμενος που καταδικάστηκε έχει
μόνιμη και γνωστή κατοικία στην Ελλάδα, δεν
είναι ύποπτος φυγής, δεν έχει προπαρα-
σκευάσει τη φυγή του στο εξωτερικό, δεν εί-
ναι φυγόποινος, δεν είναι φυγόδικος, δεν έχει
καταδικαστεί για κακούργημα και δεν υπάρ-
χει φόβος να διαπράξει εγκλήματα, αν μείνει
ελεύθερος. Βάσει όλων των παραπάνω φαί-

νεται να εκτιμήθηκε από τη σύνθεση του δικα-
στηρίου με 4-3 η επιβολή των περιοριστικών
όρων στους όποιους είπαν «ναι» δύο δικαστές
και δύο ένορκοι.

Όλη η διαδικασία στο μικροσκόπιο
Δεν πρόλαβαν όμως να περάσουν ούτε 24

ώρες από την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου και η προϊσταμένη της Εισαγγε-
λίας Εφετών Μαρία Γκανέ με επείγουσα πα-
ραγγελία της ζήτησε, εκτός από την απόφαση
και τα πρακτικά της δίκης, και την αναφορά
του εισαγγελέα της έδρας, στην οποία θα πε-
ριλαμβάνονται οι προτάσεις του για την ενοχή
του Δημήτρη Λιγνάδη, των ποινών και της
αναστολής εκτέλεσής τους.

Έτσι, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα
βάλει στο μικροσκόπιό της όλα τα στάδια της
διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης. Θα
μελετήσει αν αξιολογήθηκε το αποδεικτικό
υλικό και αν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι
αποφάσεις της πλειοψηφίας των δικαστών
τόσο για την αθώωση του πρώην καλλιτεχνι-
κού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου για τον
έναν από τους δύο βιασμούς, τις ποινές που
του επιβλήθηκαν για τους άλλους δύο βια-
σμούς που καταδικάστηκε όσο και για την
αναστολή εκτέλεσης της ποινής του έως ότου
φτάσει η υπόθεση στο Εφετείο.

Πάντως, με αφορμή τη δριμεία κριτική
στην απόφαση για τη δίκη του Δημήτρη Λι-
γνάδη, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει
μεταξύ άλλων: «Το τελευταίο χρονικό διά-
στημα παρατηρείται έντονα το φαινόμενο
της επίκλησης του κοινού περί δικαίου αι-
σθήματος. Η επίκληση και αξιοποίηση του
γενικού αισθήματος Δικαιοσύνης απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πολύ εύκολα μπο-
ρούμε να οδηγηθούμε σε εκτροπή προς τα
λαϊκά δικαστήρια και την πυρά για τις “μά-
γισσες” της κάθε εποχής...  Μόνη σταθερή
εγγύηση προστασίας έναντι των άνω φαινο-
μένων αποτελούν το Κράτος Δικαίου και οι
θεσμοί του, μεταξύ αυτών δε η Ανεξάρτητη
Δικαιοσύνη». 

Χθες το μεσημέρι ο Δημήτρης Λιγνά-
δης, αφού κατέβαλε την εγγύηση των
30.000 ευρώ, εξήλθε από τις φυλακές του
Κορυδαλλού συνοδευόμενος από τον δι-
κηγόρο του, τον Αλέξη Κούγια.  Ο ηθοποι-
ός και σκηνοθέτης θα πρέπει, σύμφωνα
με τους περιοριστικούς όρους που του
έχουν επιβληθεί, να εμφανίζεται στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής του τρεις
φορές τον μήνα, ενώ του έχει απαγορευ-
τεί και η έξοδος από τη χώρα. 
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Αντικρούει και αρνείται τα πάντα η Πισπιρίγκου

Ανάστατη η κοινή γνώμη 
- Ποιο το σκεπτικό της
απόφασης για την αποφυλάκιση
έως την έφεση
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Συνολικά 17 σελίδες απαρτίζουν το υπόμνημα με τις έγγραφες
εξηγήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατατέθηκε από τον δι-
κηγόρο της Όθωνα Παπαδόπουλο στο τμήμα Ανθρωποκτονιών
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, που διενεργεί την
προανάκριση για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας.

Στις παραπάνω σελίδες, που συνοδεύονται, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, και από μια έκθεση πραγματογνώμονα, ο δικηγόρος
της 33χρονης αναπτύσσει τα επιχειρήματα της πελάτισσάς του, η
οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι ήταν αυτή που προκάλεσε
τους ασφυκτικούς θανάτους στα δύο μικρότερα παιδιά της.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου προσπαθεί να αντικρούσει το πόρισμα
των ιατροδικαστών Καρακούκη - Καλόγρια. Μάλιστα, στην έκθε-
ση του τεχνικού της συμβούλου, που έχει καταθέσει, γίνεται ανα-
φορά στις εκδορές που έχουν εντοπιστεί στα πρόσωπα των δύο

παιδιών. Σε αντίθεση με τους δύο ιατροδικαστές, οι τεχνικοί σύμ-
βουλοι της Ρούλας Πισπιρίγκου υποστηρίζουν ότι τα σημάδια εί-
ναι μεταθανάτια και όχι προθανάτια. Γεγονός που σημαίνει, σύμ-
φωνα με την υπερασπιστική τακτική της ύποπτης για τους
θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, ότι οι εκδορές δη-
μιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάνηψης.

Στο υπόμνημα η Ρούλα Πισπιρίγκου περιγράφει με
κάθε λεπτομέρεια τη σχέση της με την Τζωρτζίνα από το
2013 που γεννήθηκε έως και το 2022 που έφυγε από τη
ζωή. Ωστόσο, αφήνει και κάποια υπονοούμενα, τα οποία τυγ-
χάνουν πολλών μεταφράσεων. Χωρίς να κατηγορεί για κάτι τον
εν διαστάσει σύζυγό της, αναφέρει με νόημα πως της έκανε εν-
τύπωση το πόσο γρήγορα έφτασε στο σπίτι μετά τον θάνατο της
Ίριδας. Όπως είναι γνωστό, το μόλις 6 μηνών κοριτσάκι βρέθηκε

νεκρό στις 11.30 το πρωί της 21ης Μαρτίου του 2021 στην κούνια
του από την αδερφή της μητέρας του, Δήμητρα Πισπιρίγκου. Αν

και στην πρώτη νεκροψία γινόταν λόγος για παθολογικά αί-
τια, οι ιατροδικαστές Καρακούκης - Καλογριάς στην

έκθεσή τους αναφέρουν ότι το παιδί βρήκε βίαιο και
ασφυκτικό θάνατο.

Στην αρχική κατάθεσή της η Ρούλα Πισπιρίγκου
δεν είχε την παραμικρή υποψία για το χρονικό διά-

στημα των δύο λεπτών που χρειάστηκε ο Μάνος Δα-
σκαλάκης για να φτάσει στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με

πληροφορίες, τώρα στις έγγραφες εξηγήσεις της η Ρούλα Πισπι-
ρίγκου εκφράζει τις απορίες της για το σύντομο διάστημα που
έφτασε στο σπίτι αλλά και γιατί βρισκόταν εκείνη την ώρα τόσο
κοντά στην οδό Μπιζανίου.

Γιατί αποφυλακίστηκε
ο Δημήτρης Λιγνάδης
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Ι
διαίτερη ανησυχία προκαλεί στους
ειδικούς η πορεία της πανδημίας,
καθώς οι μολύνσεις αυξάνονται ρα-
γδαία, αλλά παρατηρείται και αύξη-

ση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Για τα
αυξημένα κρούσματα, τη μεταδοτικότητα
της Όμικρον, αλλά και το αν διαφαίνεται
το τέλος της πανδημίας μίλησε στην εκ-
πομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ο
Αναστάσιος Σπαντιδέας, παθολόγος, δι-
δάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. 

Ο κ. Σπαντιδέας είπε αρχικά ότι «ο κο-
ρονοϊός όχι μόνο είναι εδώ, αλλά δεν φαί-
νεται και το τέρμα του», ενώ σημείωσε ότι
ακόμα δεν είμαστε στην κορύφωση του
κύματος της Όμικρον, αφήνοντας ανοιχτό
το ενδεχόμενο αυτό να γίνει στα τέλη Ιου-
λίου. «Η Όμικρον καλπάζει στην κοινότη-
τα. Έχει τεράστια μεταδοτικότητα», επι-
σήμανε ο κ. Σπαντιδέας, ενώ σημείωσε
ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται
και στην κατάργηση των μέτρων προστα-
σίας, όπως η χρήση μάσκας, η αποφυγή
συνωστισμού και το πλύσιμο των χεριών. 

Επιπρόσθετα, τόνισε ότι οι μεταλλάξεις
δημιουργούν προβλήματα στην αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων, ενώ αναφέρ-
θηκε και στην παραλλαγή «Κένταυρος»
για την οποία είπε ότι, αν εξελιχθεί παρό-
μοια με την Όμικρον 5, μπορεί να προκα-
λέσει νέα προβλήματα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. «Η
Όμικρον παρακάμπτει εύκολα την άμυνα
που προσφέρουν στον οργανισμό τα εμ-
βόλια», υπογράμμισε ο κ. Σπαντιδέας και
ανέφερε ότι η νέα παραλλαγή ξεκίνησε
από την Ινδία και πλέον έχουν καταγρα-
φεί περιστατικά σε 14 χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η μετάλλαξη
ΒΑ.2.75, που ονομάστηκε «Κένταυρος»,
ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στην Ινδία,
τον Μάιο. Ήδη τα κρούσματα αυξάνονται
με γοργούς ρυθμούς στις χώρες όπου εν-

τοπίστηκε, μεταξύ των οποίων η Βρετα-
νία, αλλά και δέκα τουλάχιστον άλλες,
όπως η Γερμανία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και
η Αυστραλία. Ο «Κένταυρος» διαθέτει με-
γάλο αριθμό μεταλλάξεων και ενισχυμέ-
νη ικανότητα μετάδοσης συγκριτικά με
άλλα στελέχη, όπως η υποπαραλλαγή της
Όμικρον, ΒΑ.5.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) παρακολου-
θεί την εξέλιξη του «Κενταύρου», ήδη
από την περασμένη εβδομάδα, γεγονός
που υποδεικνύει ότι υπάρχει ανησυχία
τόσο για την ικανότητα μετάδοσής του
όσο και για την πιθανότητα να προκαλεί
βαρύτερη νόσο από τις πιο ήπιες μεταλ-

λάξεις του κορονοϊού. Το ίδιο ισχύει και
για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο
επικεφαλής του, δρ Τέντρος Αντανόμ
Γκεμπρεγιέσους, δήλωσε την Τρίτη ότι «η
πανδημία δεν πλησιάζει στο τέλος της»
και εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την
κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων τις
τελευταίες εβδομάδες.

Παράλληλα, ο δρ Μάικλ Ράιν, επικεφα-
λής του ΠΟΥ για τις καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, τόνισε ότι το τελευταίο δεκα-
πενθήμερο τα κρούσματα αυξήθηκαν κα-
τά 30% παγκοσμίως, καθώς και ότι οι με-
ταβολές στην πραγματοποίηση διαγνω-
στικών τεστ παρεμποδίζουν την παρακο-
λούθηση της εξέλιξης της πανδημίας.

«Η αύξηση των κρουσμάτων
οφείλεται και στην κατάργηση
των μέτρων προστασίας, όπως
η χρήση μάσκας, η αποφυγή
συνωστισμού και το πλύσιμο
των χεριών»

Καλπάζει η Όμικρον 

Φωτιές σε Έβρο, Σάμο, Εύβοια - Σε εγρήγορση η Πυροσβεστική
Σε επιφυλακή βρίσκονται σήμερα η Πυρο-
σβεστική και όλα τα εναέρια πυροσβεστικά
μέσα ύστερα από τις φωτιές σε Έβρο, Λέ-
σβο, Εύβοια, Πρέβεζα και Κεφαλονιά και
τη σημαντική αναζωπύρωση στη Σάμο. Υπό
έλεγχο βρίσκεται η φωτιά στην Πρέβεζα
και στη Λέσβο χάρη στην άμεση κινητοποί-
ηση της Πυροσβεστικής, ενώ να σημειωθεί
ότι το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλω-
θεί 49 δασικές πυρκαγιές.

Πιο απειλητικά δείχνουν τα μέτωπα σε Σά-
μο, όπου καταγράφεται αναζωπύρωση
στον Μαραθόκαμπο, αλλά και στον Έβρο,
όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
έχουν ενισχυθεί και έχουν εκκενωθεί

προληπτικά τα Παιδικά Χωριά SOS. Η κινη-
τοποίηση για τη φωτιά, που έχει ξεκινήσει
από νωρίς το μεσημέρι στον Έβρο, είναι
μεγάλη, και αυτή την ώρα επιχειρούν 91
πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμη-
μάτων, 23 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελι-
κόπτερα. Παράλληλα, συνδράμουν μηχα-
νήματα έργου του Στρατού και υδροφόρες
ΟΤΑ. Το θετικό είναι πως η φωτιά δεν απει-
λεί κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, το ανά-
γλυφο της περιοχής και η πυκνή βλάστηση
κάνουν δύσκολη την προσπάθεια κατά-
σβεσης.

Όσον αφορά την Εύβοια, φωτιά ξέσπασε
στην περιοχή Πλατανιστός Καρύστου Ευ-

βοίας, όπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες
με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 14
οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελι-
κόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφό-
ρες ΟΤΑ. Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και
αναμένεται εντός λίγης ώρας να κατασβε-
σθεί χάρη στην άμεση επέμβαση που
υπήρξε.

Αναφορικά με την Κεφαλονιά, φωτιά εκ-
δηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Κων-
σταντίνου απέναντι από το Αργοστόλι. Στο
σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες
δυνάμεις, ενώ στο μέτωπο επιχειρούν 27
πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και τρία αε-
ροσκάφη, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.



Μ
ια σύνθετη και αντιφατική ει-
κόνα αναδύεται για τους νέ-
ους στην Ελλάδα, σύμφωνα
με την επεξεργασία στοιχεί-

ων μιας σειράς ερευνών που πραγματο-
ποίησε το Ινστιτούτο διαΝΕΟσις. Ενώ από
τη μια πλευρά εμφανίζονται ευρωπαϊστές,
πολιτικά μετριοπαθείς και οικονομικά -
κοινωνικά φιλελεύθεροι, από την άλλη
επιζητούν την εργασιακή ασφάλεια, επι-
θυμούν αυστηρότερη αντιμετώπιση του
Μεταναστευτικού, είναι επιφυλακτικοί
έναντι της επιστήμης και των εμβολίων,
αποφεύγουν την ενεργή συμμετοχή στα
κοινά και δυσπιστούν έναντι του πολιτικού
συστήματος.

Επίσης, ανησυχούν έντονα για τον πό-
λεμο, επιρρίπτοντας μεγαλύτερη ευθύνη
στη Ρωσία και υποστηρίζοντας ταυτόχρο-
να την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης στα ζητήματα άμυνας και εξωτε-
ρικής πολιτικής. Παράλληλα, εμφανίζον-
ται πιο αισιόδοξοι για το μέλλον τους σε
σχέση με τις παλαιότερες γενιές.

Η οικονομική απειλή
Οι νέοι στη μεγάλη τους πλειονότητα

υποστηρίζουν τον ευρωπαϊκό προσανατο-
λισμό της χώρας και κατ’ επέκταση τη δια-
δικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το
67,7% των πολιτών από 17 έως 24 και το
57% από 25 έως 39 αποτιμούν θετικά τη
συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ. Επίσης,
περισσότεροι από τους μισούς εκτιμούν
ότι η «ΕΕ αποτελεί πρόοδο και είναι ανα-
γκαία η παραμονή της Ελλάδας σε αυτήν»,
έναντι της μειοψηφίας που πιστεύει ότι
«έχει δομές και εκφράζει συμφέροντα
που δεν εξυπηρετούν την Ελλάδα και η
χώρα μας θα πρέπει να αποχωρήσει». Το
78,8% των νέων από 17 έως 24 και το 69,4%
από 25 έως 39 εκτιμούν ότι πρέπει η Ελ-
λάδα να παραμείνει στο ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, τόσο η
ομάδα 17-24 όσο και εκείνη των 25-39

εκτιμούν ότι η οικονομική κατάσταση της
χώρας αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή
για το μέλλον των Ελλήνων», σε αντίθεση
με τους μεγαλύτερους που δίνουν έμφα-
ση στο Δημογραφικό. Όσον αφορά τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην
εποχή μας, η συντριπτική πλειονότητα
προσδιορίζει ως σημαντικότερες προκλή-

σεις την ανεργία, την έλλειψη ευκαιριών,
τις χαμηλές αποδοχές και το αβέβαιο
επαγγελματικό και ασφαλιστικό μέλλον.
Για τον λόγο αυτόν άλλωστε περίπου 7
στους 10 δηλώνουν πως «θα μετανά-
στευαν στο εξωτερικό, αν έβρισκαν δου-
λειά με καλύτερες αποδοχές και καλύτε-
ρες συνθήκες». Η πλειονότητα προτιμά
περισσότερες και τις καλύτερα αμειβόμε-
νες θέσεις εργασίας (35,7%) παρά τη χο-
ρήγηση πάσης φύσεως επιδομάτων
(6,3%). Η πλειονότητα, σε αντίθεση με τους
μεγαλύτερους σε ηλικία, δείχνει να στρέ-
φεται σε φιλελεύθερες κατευθύνσεις. Το
56,2% των πολιτών από 17 έως 24 και το
57,6% από 25 έως 39 πιστεύουν πως «το
κράτος επεμβαίνει υπερβολικά και δεν
επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα της οικονο-
μίας να δημιουργήσει πλούτο και θέσεις
εργασίας». Αντίθετα, η πλειονότητα των
πολιτών άνω των 55 ετών επιζητά «περισ-
σότερο κράτος».

Ζητούν χαμηλή φορολόγηση
Στα ζητήματα φορολογίας πάνω από 6

στους 10 υποστηρίζουν ότι πρέπει «να εί-

ναι χαμηλή, έστω και αν υπάρχει λιγότερη
κρατική μέριμνα». Σε ό,τι αφορά τον πολι-
τικό τους προσανατολισμό, ιδεολογικά
στην πλειονότητά τους φαίνεται πως ανή-
κουν στον ευρύτερο «μεσαίο χώρο».
Αθροιστικά περίπου το 45% αυτοτοποθε-
τείται στον χώρο της Κεντροαριστεράς,
του Κέντρου και της Κεντροδεξιάς. Επί-
σης, οι περισσότεροι εμφανίζονται να δια-
τηρούν θετική στάση έναντι του φιλελευ-
θερισμού, σε μεγαλύτερο βαθμό συγκρι-
τικά με έννοιες όπως «νεοφιλελευθερι-
σμός», «σοσιαλισμός» και «κομμουνι-
σμός». Πιο αναλυτικά, το 56,2% στην ομά-
δα 17-24 και το 51,7% σε εκείνη από 25 έως
39 δηλώνουν ότι ο φιλελευθερισμός αντι-
προσωπεύει κάτι «καλό». Παράλληλα, η
πλειοψηφία εκφράζει αρνητική άποψη
τόσο για τον όρο «Αριστερά» όσο και για
τον όρο «Δεξιά». Ωστόσο, φαίνεται πως οι
νέοι δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα ενεργά
στα κοινά. Βάσει της έρευνας της διαΝΕΟ-
σις τον Φεβρουάριο του 2022, η εμπλοκή
τους αφορά κυρίως στην προσέλευσή
τους στην κάλπη των εκλογών. Ενδεικτικά,
το 56,3% των νέων από 17 έως 24 και το
48,9% από 25 έως 39 δηλώνουν πως
«απλώς ψηφίζουν στις εκλογές».

Εμπιστεύονται τους επιστήμονες
Αναφορικά με τις αντιλήψεις των νέων

για την πανδημία του κορονοϊού, στην
έρευνα του Ινστιτούτου διαΝΕΟσις η συν-
τριπτική πλειονότητα των νεότερων φαί-
νεται να έχει εμπιστοσύνη στους επιστή-
μονες. Είναι ενδεικτικό ότι το 62,5% όσων
είναι από 17 έως 24 και το 58,2% όσων εί-
ναι από 25 έως 39 υποστηρίζουν πως
«όταν συγκρούονται η επιστήμη και η
θρησκεία, δίκιο έχει η επιστήμη».

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, η βασική ευθύνη για το ξέσπασμα του
πολέμου δείχνει να βαραίνει τον Βλαντί-
μιρ Πούτιν. Ενδεικτικά, οι θετικές γνώμες
για το πρόσωπό του υποχώρησαν δραστι-
κά μετά τον πόλεμο. Στους νέους από 17
έως 24 σημείωσαν πτώση περίπου 11 μο-
νάδων - από 26,1% τον Δεκέμβριο 2019 στο
15,4% σήμερα. Αντίστοιχα στην κατηγορία
25-39 ετών καταγράφεται πτώση 16 μονά-
δων - από το 34,5% στο 18,5%.
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Το 67,7% των πολιτών από 17
έως 24 και το 57% από 25 έως
39 αποτιμούν θετικά τη
συμμετοχή της Ελλάδας στην
ΕΕ και εκτιμούν ότι είναι
αναγκαία η παραμονή της
χώρας μας σε αυτήν

Ευρωπαϊστές 
και φιλελεύθεροι 
οι νεοέλληνες



Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομι-
κών του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας, συνελήφθη
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 59χρονος Έλληνας για
παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαι-
οτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και
σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή της Καλαμαριάς,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: εκκλησιαστικές εικόνες,
βημόθυρα, σταυροί, κηροπήγια, κηροστάτες και ένα
άγιο δισκοπότηρο.

Η πρώτη εκτίμηση των αρχαιολόγων της Εφορείας
Αρχαιοτήτων είναι ότι ανήκουν στη βυζαντινή και μετα-

βυζαντινή περίοδο. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθε-
σης, προέκυψε ότι μέσω διαδικτυακής αγγελίας επιχεί-
ρησε να πουλήσει σε υποψήφιους αγοραστές ξυλόγλυ-
πτα τμήματα ιερού ναού, μία εκκλησιαστική εικόνα, ένα
κηροπήγιο, μεταλλικούς δίσκους και μεταλλικά δοχεία,
τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν.

Τα κατασχεμένα αντικείμενα θα σταλούν στην αρμόδια
Εφορεία Αρχαιοτήτων, για την περαιτέρω εξέταση και
αρχαιολογική εκτίμησή τους.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε
σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Θεσσαλονίκης.

Ένα ΦΕΚ που έφτασε στο γραφείο του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Πέτρου Λεκά-
κη, έφερε και πάλι τα πάνω κάτω στις συνεδριάσεις. Σε
μια προσπάθεια να περιοριστεί η πανδημία του κορο-
νοϊού, οι δημοτικοί σύμβουλοι επιστρέφουν και πάλι

άμεσα στο υβριδικό σύστημα, δηλαδή όσοι επιθυμούν
θα συμμετέχουν διά ζώσης με παρουσία στα έδρανα
και άλλοι μέσω τηλεδιάσκεψης. Μία συνεδρίαση, η
προηγούμενη, έγινε μόνο με άπαντες παρόντες στο
δημαρχείο. Τώρα, πάλι πίσω στους υπολογιστές!

Επιστροφή στο υβριδικό σύστημα λόγω κορονοϊού 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνάντηση 
…κορυφής
Ζήση - Ιγνάτιου  

Μια συνάντηση… κορυφής είχε ο
νέος πρόεδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης
Ιωακείμοβιτς. Και δεν είναι άλλη από
αυτή με τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, πρό-
εδρο της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχο Πυλαίας-
Χορτιάτη και πλέον, με νέα καθήκον-
τα, αναπληρωτή γραμματέα της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. Άλλωστε, όπως
είπε και ο κ. Ιωακείμοβιτς, από την
εμπειρία του Ιγνάτιου, που είναι στο
τιμόνι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για 25 ολόκληρα χρόνια, δεν έχεις
παρά να κερδίσεις.

Χαλκιδική…
χωρίς βουτιά  

Κλιμάκιο της ΝΔ με Κ. Καραμαν-
λή, Λ. Αυγενάκη και Ελ. Ράπτη με-
ταξύ άλλων περιόδευσε στη Χαλκι-
δική. Μαθαίνουμε ότι οι τοπικοί
φορείς παραδέχονταν τα όσα
έχουν γίνει -κυρίως για το ορφανό
χιλιόμετρο-, αλλά ζητούσαν πολλά
παραπάνω κυρίως στις υποδομές. 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με
εγκαίνια ασφαλτόστρωσης και
ανάπλασης φωτισμού στη Νέα
Καλλικράτεια. Και όχι με καμιά
βουτιά…

Ενδιαφέρον
Καραμανλή για 
το κρασί του βυθού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κρασί
του βυθού, τις φιάλες που ωριμά-
ζουν στον πάτο της θάλασσας, στις
πύλες του Αγίου Όρους και στη συ-
νέχεια ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο,
έδειξε ο υπουργός Μεταφορών και
Υποδομών Κώστας Καραμανλής κα-
τά την επίσκεψή του στην Ιερισσό. Ο
υπουργός επισκέφτηκε το οινοποι-
είο Agrovision συνοδευόμενος από
τον δήμαρχο Αριστοτέλη Στέλιο Βα-
λιάνο, τον αντιπεριφερειάρχη Χαλ-
κιδικής Γιάννη Γιώργο και τον βου-
λευτή της ΝΔ Γιώργο Βαγιωνά, όπου
-σύμφωνα με πληροφορίες- δοκί-
μασε το λευκό κρασί του βυθού, ενώ
ξεναγήθηκε στον χώρο και ενημε-
ρώθηκε για τις δράσεις της εταιρεί-
ας από τον υπεύθυνο του οινοποι-
είου Άγγελο Ζαμάνη.

Βυζαντινούς θησαυρούς έκρυβε 
στο σπίτι του ένας 59χρονος

Συμμαχίες ΠΑΣΟΚ 
ενόψει εκλογών

«Αγρίεψε» το σκηνικό στα πασοκικά δρώμενα
στη Β’ Θεσσαλονίκης. Οι αντιδράσεις που έφτασαν
στα αυτιά του προέδρου δίνουν τη θέση τους στις
συμμαχίες για τις εκλογές. Αναμένεται να δούμε δί-
δυμα στην προεκλογική εκστρατεία. Για Αρβανιτίδη
- Στοΐτσα και για Πετρίδη - Φεστερίδη μαθαίνει η
στήλη. Ο Γλαβίνας θα έχει ταίρι, άραγε;  

Όλοι δίπλα στον Φάνη

Άπαντες παρόντες στο καλοκαιρινό «πάρτι»
του Φάνη Παπά. O πρώην αντιπεριφερειάρχης
και υποψήφιος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με
τη Νέα Δημοκρατία υποδέχθηκε παλιούς κα-
λούς συνεργάτες του από την περιφέρεια. Από
τον Απ. Τζιτζικώστα και τη Β. Πατουλίδου μέχρι
και τον Π. Ψωμιάδη. Ο ίδιος ανέβασε πάνω από
70 φωτογραφίες στα social media. 

Γκάφα της ΕΡΤ
Στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ φιλοξενήθηκε

χθες ο υφυπουργός Εσωτερικών και ουσιαστικά
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Σταύρος Καλαφά-
της. Μόνο που στο desk δεν μάθανε την υπουργο-
ποίησή του και τον παρουσίασαν ως γενικό γραμ-
ματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δη-
μοκρατίας. 

«Χτίζει» την παράταξή του 
ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης

Το χτίσιμο της παράταξης με στόχο να κατέβει
στις δημοτικές εκλογές του 2023 και να διεκδι-
κήσει τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου ξεκίνησε
ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Ο πολιτικός μηχανι-
κός, και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
πλέον, ανακοίνωσε πως θα συμπλεύσει με τη
δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω Παναγιώτα Παυλί-
δου, καθώς μοιράζονται τις ίδιες κοινωνικές
ευαισθησίες και ανησυχίες για το παρόν και το
μέλλον του δήμου.
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Πρέσπες

Συνέδριο για το έργο
SmartWaterSave 

Πραγματοποιείται
σήμερα, Παρασκευή
15 Ιουλίου, στο Δη-
μαρχείο Πρεσπών,
στον Λαιμό, το τελικό
συνέδριο του έργου
SmartWaterSave,

που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πρεσπών και το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βασικός σκοπός του
συνεδρίου είναι η παρουσίαση της διαχείρισης των προ-
βλημάτων ύδρευσης ορεινών οικισμών με την προσέγγιση
του SmartWaterSave, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την
παρουσίαση των προβλημάτων, των επιστημονικών και τε-
χνικών λύσεων που εφαρμόστηκαν, των ωφελειών για
έναν μικρό δήμο της υπαίθρου όπως ο Δήμος Πρεσπών.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτε-
λέσματα της προσέγγισης SmartWaterSave, όπως εφαρ-
μόστηκε στον Δήμο Resen, της Βόρειας Μακεδονίας. Το
έργο SmartWaterSave συγχρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα
- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Νέα έργα αποκατάστασης
ζημιών στη Βόρεια Εύβοια

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάσσονται
πέντε έργα αποκατάστασης και βελτίωσης υποδομών της
Βόρειας Εύβοιας, συνολικού ύψους 39.752.000 ευρώ.

Μετά την υπογραφή των δύο πρώτων συμβάσεων κατα-
σκευής των έργων, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση
την προσπάθειά μας για την αποκατάσταση και την αναγέν-
νηση της Βόρειας Εύβοιας. Ένας στόχος ζωής, τον οποίο
θα κατακτήσουμε όλοι μαζί, με πρώτους τους κατοίκους
της Βόρειας Εύβοιας. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τις
συμβάσεις για το σύνολο των πέντε έργων μας».

Είκοσι δύο οινοποιεία της Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν
στο ταξίδι που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής

Ελλάδας στην Ιαπωνία και την Κορέα με στόχο να προβάλουν
και να προωθήσουν τους ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνους της περιοχής

στις εξαιρετικά σημαντικές και αναπτυσσόμενες αγορές της
Ασίας. Είναι η πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη

επιχειρηματική οινική αποστολή από την Ελλάδα ταξιδεύει
στις συγκεκριμένες αγορές, με τη συμμετοχή των ίδιων των

οινοποιών ή εκπροσώπων τους, στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου προγράμματος προβολής των κρασιών της

Δυτικής Ελλάδας. Καθοριστική είναι και η συμβολή των
Γραφείων ΟΕΥ Τόκιο και Σεούλ, με τα οποία συνεργάζεται

στενά η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση
των συγκεκριμένων δράσεων, και στην προσέλκυση

σημαντικού αριθμού κορυφαίων επαγγελματιών επισκεπτών
από Ιαπωνία και Κορέα.

Έντεκα δήμοι δημιούργησαν
τον Αναπτυξιακό Οργανισμό
«Πάρνωνας ΑΕ»

Πρωτοβουλία για τη διαχείριση της ακίνητης πε-
ριουσίας τους πήραν από κοινού οι Δήμοι Νότιας
Κυνουρίας, Μονεμβασίας, Ευρώτα, Βόρειας Κυ-
νουρίας, Ελαφονήσου, Ανατολικής Μάνης, Τρίπο-
λης, Άργους-Μυκηνών, Νεμέας, Επιδαύρου και Ερ-
μιονίδας. Η πρωτοβουλία των έντεκα δήμων μετου-
σιώθηκε σε πρόγραμμα με τίτλο «Realty Manager -
Ανατολικής Πελοποννήσου» και τελικά κατέληξε
στη δημιουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«Πάρνωνας ΑΕ».

Ο «Πάρνωνας ΑΕ» αξιολογήθηκε θετικά από την
Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος «Παρεμ-
βάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου»
και κατατάχθηκε στις προτάσεις προς άμεση χρη-
ματοδότηση, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σύμφωνα με το
έγγραφο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Ν. Ταγαρά.

Ο «Πάρνωνας ΑΕ» θα αρχίσει καμπάνια «Επενδύ-
στε στην Ανατολική Πελοπόννησο - Invest in Ea-
stern Peloponnese» για προσέλκυση επενδύσεων
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Ο περιφερειάρχης
παρουσίασε το πρόγραμμα
«Έξυπνες Πόλεις»

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Έξυπνες Πό-
λεις» σε ειδική σύσκεψη που έγινε στο Διοικητή-
ριο της Λάρισας με τον περιφερειάρχη Κώστα
Αγοραστό, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Θεό-
δωρο Λιβάνιο, τους βουλευτές Χρήστο Κέλλα και
Στέλλα Μπίζιου, τους δημάρχους της οικείας πε-
ριφέρειας και εκπροσώπους επαγγελματικών
φορέων.

Ο περιφερειάρχης περιέγραψε το πρόγραμμα
για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών
δημόσιων φορέων για εξυπηρέτηση πολιτών, με
χρηματοδότηση 3 εκατομμύρια ευρώ από το
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

«Τα προγράμματα ψηφιακής σύγκλισης χρη-
ματοδοτούνταν και στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν
πετύχαιναν τον σκοπό τους. Πάντα υπήρχε πρό-
βλημα στην αξιοποίηση της ψηφιακής σύγκλι-
σης, πάντα υπήρχε έλλειμμα απορροφητικότη-
τας. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια που προ-
σφέρετε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στον
Α’ και Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης», είπε ο περιφε-
ρειάρχης Κώστας Αγοραστός, απευθυνόμενος
στον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.
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Δυτική Ελλάδα

Στις αγορές του Τόκιο και της Σεούλ προβάλλονται 22 οινοποιεία



Ν
έα συνάντηση στο υπουργείο Με-
ταφορών και Υποδομών για την
πορεία κατασκευής της επέκτα-

σης της λεωφόρου Κύμης είχαν οι δήμαρ-
χοι Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος,
Λυκόβρυσης-Πεύκης Τάσος Μαυρίδης
και Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου
με τον υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι εξελί-
ξεις αναφορικά με το έργο, μετά και την
εύρεση ανάδοχου, πριν δε από την οριστι-
κοποίηση των μελετών, που θα ορίσουν
την τελική σχεδίαση των όρων κατα-
σκευής της επέκτασης της λεωφόρου. Ο κ.
Μπάμπαλος έθεσε εκ νέου στον υφυπουρ-
γό το αίτημα του Δήμου Ηρακλείου Αττι-
κής να σκεπαστεί το τμήμα της επέκτασης
της λεωφόρου Κύμης που θα διασχίσει την
πόλη, προκειμένου να αποφευχθεί η διχο-
τόμηση της περιοχής. Ο υφυπουργός δε-

σμεύθηκε, σε συνεργασία με την εταιρεία,
η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη και την
κατασκευή της επέκτασης της Κύμης, να
εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που υπάρχει,
ώστε να σκεπαστεί το τμήμα της επέκτα-
σης της λεωφόρου που θα περάσει από τα
όρια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Ακόμη οι τρεις δήμαρχοι ανέδειξαν και
το ζήτημα της σύνδεσης της νέας Κύμης
με την οδό Πλαπούτα - Βύρωνος, ζητών-
τας να πληροφορηθούν τι προβλέπει σχε-
τικά η σχεδίαση του έργου και εάν υπάρ-
χουν στοιχεία μελέτης για όλα τα πιθανά
σενάρια. Ο κ. Καραγιάννης αναγνώρισε το
βάσιμο της ανησυχίας των δήμων και υπο-
σχέθηκε να μεταφέρει τα αιτήματα στους
αναδόχους κατασκευής του έργου, ώστε
να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες, οι οποί-
ες, στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν στους
δήμους.

H Περιφέρεια Αττικής
δίπλα στα παιδιά 
με αναπηρία

Το «πράσινο φως» για τη δημιουργία ή
αναβάθμιση παιδικών χαρών για τη φιλοξε-
νία παιδιών με ειδικές ανάγκες σε πέντε
δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πει-
ραιά, με χρηματοδότηση της περιφέρειας
συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, δόθηκε μετά την υπογραφή της σχετικής
προγραμματικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και τους πέντε δη-
μάρχους. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση
εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων και λοιπών υλικών για τη δη-
μιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Πειραιά, με στόχο την εξασφάλιση υποδειγματικών χώρων παιχνιδιού που
θα προωθούν τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι, χωρίς αποκλεισμούς, σε συν-
θήκες απόλυτης ασφάλειας. Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν οι δήμαρχοι Πει-
ραιά Γιάννης Μώραλης, Δραπετσώνας-Κερατσινίου Χρήστος Βρεττάκος, Κορυδαλλού Νί-
κος Χουρσαλάς, Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης και Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη Γιώργος
Ιωακειμίδης. 

Το μεγαλύτερο
αντιπλημμυρικό 
στη Νίκαια
Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες ενός
από τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρι-
κά έργα που έχουν πραγματοποι-
ηθεί στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου
Ιωάννη Ρέντη, στο οποίο προβλέ-
πεται η ανάπτυξη 19 αγωγών ομ-

βρίων μή-
κους 6,7 χλμ
και κατα-
σκευάζεται
δυτικά του
Κηφισού,
στη διασταύ-
ρωση των
λεωφόρων

Θηβών - Πέτρου Ράλλη και Γρηγο-
ρίου Λαμπράκη. Το έργο, το οποίο
έχει συνολικό προϋπολογισμό
7.250.000 ευρώ, υλοποιείται με
χρηματοδότηση από την Περιφέ-
ρεια Αττικής. Με αφορμή την έναρ-
ξη των εργασιών ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης εξέφρασε την
ικανοποίησή του, γιατί το έργο συμ-
βάλλει στην επίλυση πλημμυρικών
προβλημάτων που ταλαιπωρούν
χρόνια τους κατοίκους της περιο-
χής. Από την πλευρά του ο δήμαρ-
χος Γιώργος Ιωακειμίδης επισήμα-
νε: «Ένα πάγιο αίτημα, εδώ και αρ-
κετές δεκαετίες, γίνεται πραγματι-
κότητα, καθώς ο δήμος μας έχει τα-
λαιπωρηθεί σε περιόδους έντονων
βροχοπτώσεων με σοβαρές ζημιές
σε καταστήματα και κατοικίες».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, νέος
υποψήφιος δήμαρχος αισθάν-
θηκε την ανάγκη να βάλει στον
τίτλο του συνδυασμού του τη
λέξη «μπλε», ώστε να είναι σί-
γουρος για το στίγμα που δίνει;
Ύστερα από αυτό, μάλιστα, οι
κακές γλώσσες τού απέδωσαν
και ευθύνες για τις φήμες που
κυκλοφόρησαν πρόσφατα και
ήθελαν τον «κραταιό γαλάζιο»
δήμαρχο της πόλης να έχει
προβλήματα με την Πειραιώς
και να κάνει «ανοίγματα» προς
τον ΣΥΡΙΖΑ! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Νέο βραβείο 
για το περιβάλλον 
Ένα νέο βραβείο για το περιβάλλον και
τον τιμητικό τίτλο του «Πρεσβευτή Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης» έλαβε ο Δήμος Ιλίου
στον ετήσιο θεσμό διαλόγου και ανά-
δειξης των πρωτοβουλιών που προ-
ωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, BRAVO
Sustainability Dialogue & Awards
2022. Ο Δήμος Ιλίου απέσπασε βραβείο
στον πυλώνα Bravo Environment για το
αστικό δασάκι (urban forest) που έχει
δημιουργηθεί στη συμβολή των οδών
Ήρας και Ναυσικάς, ενώ τιμήθηκε επι-
πλέον με τον τίτλο του «Πρεσβευτή
Βιώσιμης Ανάπτυξης» για τις συνολι-
κές πρωτοβουλίες του. Όπως επισήμα-
νε ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος: «Το νέο
βραβείο που προστέθηκε στη μακρά
συλλογή μας αποτελεί μία ακόμα έμ-
πρακτη αναγνώριση των πρωτοβουλιών
που λαμβάνουμε διαχρονικά, με στόχο
την αισθητική και κλιματική αναβάθμι-
ση της πόλης».

Στο πολιτικό φόρουμ
του ΟΗΕ ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ

Από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε
στις εργασίες του Παγκόσμιου Πολιτι-
κού Φόρουμ του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου εξήρε
τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ως παράγοντα αλληλεγγύης, σταθερό-
τητας και ανάπτυξης. Συγκεκριμένα ο
κ. Παπαστεργίου συμμετείχε ως ομιλη-
τής στο «Fifth Local and Regional Go-
vernments Forum on the 2030 Agen-
da», στη Νέα Υόρκη, που αφορούσε την
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση
με τους αναπτυξιακούς στόχους των
Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε
διεξοδικά στον σημαντικό ρόλο που κα-
λείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτο-
διοίκηση, ως ο πλησιέστερος στον πο-
λίτη θεσμός, στη διάδοση και υλοποί-
ηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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Δρομολογείται η επέκταση 
της λεωφόρου Κύμης
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ναρτήθηκαν τα ποσά του
Power Pass που θα πιστω-
θούν στους τραπεζικούς
λογαριασμούς από αύριο,

ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό
του υπουργείου Οικονομικών οι πλη-
ρωμές θα γίνουν σταδιακά.

Αναλυτικά ενημερωτικά εκκαθάρι-
σης αναρτώνται σταδιακά από την Πέμ-
πτη το βράδυ στη σχετική πλατφόρμα
του Power Pass, που υλοποιήθηκε από
την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ
(ΚτΠ ΜΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Γενι-
κή Γραμματεία Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Πα-
ράλληλα, αποστέλλεται και ενημερωτι-
κό e-mail για την ανάρτησή τους στους
δικαιούχους.

Οι αιτήσεις
Συνολικά έχουν υποβληθεί 2.952.778

αιτήσεις, που αφορούν 2.530.597 φυσι-
κά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι ένας δι-
καιούχος είχε το δικαίωμα να υποβάλει
αίτηση πέραν της κύριας κατοικίας και
για μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενου
τέκνου που σπουδάζει στο εσωτερικό.
Από τα 2,5 εκατ. φυσικά πρόσωπα,
αναρτώνται άμεσα ενημερωτικά εκκα-
θάρισης για τα περίπου 1,9 εκατ., τα
οποία αναμένεται να πληρωθούν σήμε-
ρα, με το ποσό να ανέρχεται σε περίπου
230 εκατ. ευρώ. 

Για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα
συνεχίζεται ο έλεγχος των στοιχείων
και όσα εξ αυτών είναι δικαιούχοι ανα-
μένεται να πληρωθούν την ερχόμενη
εβδομάδα, μετά την έκδοση των σχετι-
κών ενημερωτικών εκκαθαριστικών.
Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπό-

θεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι η
συνολική αύξηση των λογαριασμών
ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της
χρονικής περιόδου αναφοράς να υπερ-
βαίνει τα 30 ευρώ. Με βάση τα μέχρι
στιγμής στοιχεία, υπολογίζεται ότι το
συνολικό ποσό της έκτακτης οικονομι-
κής βοήθειας για τους λογαριασμούς
που έχουν εκδοθεί την περίοδο από 1η
Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022
ανέρχεται σε περίπου 260 εκατ. ευρώ.

Δωράκι…
Με βάση τις αιτήσεις που έχουν ήδη

υποβληθεί στην πλατφόρμα Power
Pass και χωρίς να απαιτείται υποβολή
νέας αίτησης, το επόμενο διάστημα θα

ληφθούν από τους παρόχους ενέργειας
τα στοιχεία για τους λογαριασμούς που
έχουν εκδοθεί εντός Ιουνίου. Οι λογα-
ριασμοί του Ιουνίου θα συσχετιστούν
με τις δηλώσεις κύριας κατοικίας και
φοιτητικής κατοικίας που έχουν ήδη
δηλώσει οι δικαιούχοι για τον μήνα
Μάιο στην πλατφόρμα.

Κατόπιν, θα επανυπολογιστεί το σύ-
νολο της ενίσχυσης για την περίοδο
από 1η Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου, και
το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί στους
τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν
ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι, έως το τέ-
λος Αυγούστου ή το αργότερο αρχές
Σεπτεμβρίου.

Οι διασταυρώσεις των στοιχείων θα

συνεχιστούν και μετά την πίστωση των
ποσών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή
στοιχεία για τη λήψη της οικονομικής
ενίσχυσης, τότε το ποσό είναι απαιτητό
και μάλιστα σε ύψος διπλάσιο από
εκείνο της ενίσχυσης.

Για παράδειγμα, αν κάποιος λάβει
ενίσχυση 300 ευρώ και έχει δηλώσει
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, τότε θα
κληθεί να πληρώσει 600 ευρώ.

Δεν θα χρειαστεί νέα
αίτηση - Από σήμερα 
η καταβολή των ποσών

P O W E R  P A S S

Έρχεται «δώρο» με…
επιπλέον πληρωμή

Τέλος στο «χαρτοβασίλειο» και την ταλαιπωρία των
φορολογουμένων αναμένεται να δώσει ο Ηλεκτρονι-
κός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου, ο οποίος σε
συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώ-
σεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών και δω-
ρεών στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ θα δι-
ευκολύνει όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Το έργο
εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με απόφαση που
υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θόδωρος Σκυλακάκης, στην οποία αναφέρεται ότι

στόχος είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδι-
κασίας για τη μεταβίβαση ακινήτων. 

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη μιας διαδικτυα-
κής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου Ηλεκτρο-
νικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου, ο οποίος θα
διασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκ-
περαίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων
με πλήρως ηλεκτρονικό τρόπο. Η νέα πλατφόρμα
θα στηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και θα «τρέχει» στην ψηφιακή πύλη του Δη-

μοσίου gov.gr. Μέσω της πλατφόρμας θα συλλέγον-
ται ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται στη σύνταξη των συμβολαίων για τις μετα-
βιβάσεις ακινήτων. Η ηλεκτρονική συλλογή των εγ-
γράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται από τον συμ-
βολαιογράφο. Όταν τα έγγραφα και δικαιολογητικά
«κλειδώσουν» στην πλατφόρμα, τότε θα υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά η δήλωση και η διαδικασία θα ολο-
κληρώνεται με την ηλεκτρονική μετεγγραφή του
ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Mεταβιβάσεις-εξπρές στα ακίνητα - Τέλος στο «χαρτοβασίλειο»



Μ
ε 11 στοχευμένες δράσεις
επιχειρεί το υπουργείο
Εργασίας να δημιουργή-
σει συνθήκες ίσων ευκαι-

ριών απασχόλησης. Ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο
συνέδριο με θέμα «Ίσες Ευκαιρίες στην
Εργασία», ανέφερε ότι «είναι ανήθικο
και βαθιά άδικο κάποιοι συνάνθρωποί
μας να υφίστανται διακρίσεις λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους ή αυ-
τών που πιστεύουν». Ειδικότερα, οι
δράσεις είναι οι εξής:
1. Δημιουργία 50.000 νέων θέσεων

σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και
9.000 θέσεων σε Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης. 
2. Δημιουργία δομών φροντίδας για

βρέφη και νήπια σε 120 μεγάλες επιχει-
ρήσεις.
3. Επέκταση του ολοήμερου σχολεί-

ου μέχρι τις 17.30 με στήριξη του όλου
προγράμματος κατά 50% από πόρους
του υπουργείου Εργασίας.
4. «Οι νταντάδες της γειτονιάς» για

την πιστοποιημένη φροντίδα και φύλα-
ξη βρεφών και νηπίων ως 2,5 ετών, σε
32 δήμους όπου δεν υπάρχει πυκνότη-
τα βρεφονηπιακών σταθμών.
5. Τα προγράμματα του Ταμείου Ανά-

καμψης για τη δημιουργία 74.000 θέσε-
ων εργασίας για άτομα που αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά
εργασίας (νέοι χωρίς εργασιακή εμπει-
ρία, μητέρες που έχουν μείνει εκτός
αγοράς για να φροντίσουν το παιδί τους,
πολίτες με αναπηρία, τοπικές κοινω-
νίες που καλούνται να προσαρμοστούν
σε νέα δεδομένα).
6. Τα προγράμματα που χρηματοδο-

τούνται από το νέο ΕΣΠΑ και τους εθνι-
κούς πόρους που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ
για νέες θέσεις εργασίας για νέους, γυ-
ναίκες και άτομα με αναπηρία.
7.Μεγάλο επιμορφωτικό πρόγραμμα

για την ισότητα και τη διαφορετικότητα
για πάνω από 1.500.000 εκατομμύριο
εργοδότες και εργαζόμενους του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα.
8.Η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο

Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των
Ρομά 2021-2030.
9.Η Κάρτα Αναπηρίας που θα βοηθή-

σει τους ευάλωτους πολίτες στις συναλ-

λαγές τους με το Δημόσιο.
10.Ο Προσωπικός Βοηθός, που ξεκι-

νά σε πρώτη φάση για 1.000 άτομα με
αναπηρία. 
11. Η υποστηριζόμενη απασχόληση

για τους αναπήρους.
Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η Ελ-

λάδα είναι μέσα στην πρώτη δωδεκάδα
παγκοσμίως που αναγνώρισε νομικά την
ισότητα ανδρών και γυναικών, σύμφωνα
με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα, όπως η
παροχή γονικής άδειας και στους δύο
γονείς, το επίδομα τοκετού 2.000 ευρώ,
η πρόσβαση στην τηλεργασία για άτομα
με ειδικές ανάγκες, ο νόμος για τη βία
και τη σεξουαλική παρενόχληση και η
υποχρεωτική παρουσία γυναικών σε πο-
σοστό 25% στα διοικητικά συμβούλια των
εισηγμένων εταιρειών. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η ΕΕ «ψηλώνει» 
στο 4% 
την ανάπτυξη 
για την Ελλάδα 
Η ισχυρή δυναμική του τουρι-
σμού, των επενδύσεων και των
εξαγωγών κατά το α’ εξάμηνο
του έτους οδηγεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην αναθεώρηση του
στόχου για την πορεία της ανά-
πτυξης φέτος στην Ελλάδα στο
4%, έναντι προηγούμενης πρό-
βλεψης 3,5%. 
Στην έκθεση εαρινών προβλέ-
ψεων, η Κομισιόν εμφανίζεται
αισιόδοξη για την πορεία του ελ-
λείμματος και του δημόσιου
χρέους, λόγω της ταχύτερης
ανάπτυξης το 2022, ωστόσο,
αναθεωρεί προς τα κάτω την αν-
τίστοιχη πρόβλεψη για την επό-
μενη χρονιά. Στην έκθεση ανα-
φέρεται ότι το 2023 η αύξηση του
Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόν-
τος θα διαμορφωθεί στο 2,4%,
έναντι προηγούμενης πρόβλε-
ψης 3,1%. 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, το
μεγάλο «αγκάθι» για την Ελλάδα
θα είναι ο πληθωρισμός. Φέτος,
ο τιμάριθμος αναμένεται να δια-
μορφωθεί σε μέσα επίπεδα στο
8,9%, έναντι μέσου όρου 7,6%
στην Ευρωζώνη και 8,3% στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να
σημειωθεί ότι, για την Ελλάδα, η
Επιτροπή προέβλεπε τον Μάιο
χαμηλότερο πληθωρισμό για το
2022 στο 6,3% και στο 1,9% το
2023.
Στην έκθεση απονέμονται τα
εύσημα στην ελληνική κυβέρ-
νηση, τόσο για τα μέτρα αντιμε-
τώπισης της πανδημίας και οι-
κονομικής στήριξης όσο και για
τις παρεμβάσεις που έχουν γί-
νει στο πλαίσιο της ενεργειακής
κρίσης, προκειμένου να περιο-
ριστεί το κόστος για τα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται
με θετικά λόγια στην έξοδο της
Ελλάδας από την ενισχυμένη
εποπτεία, αλλά συστήνει προς
τις ελληνικές Αρχές να παρα-
μείνουν προσηλωμένες στην
πορεία μείωσης του ελλείμμα-
τος και στην εφαρμογή των απα-
ραίτητων διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων, προκειμένου να
ενισχυθεί περαιτέρω η θετική
δυναμική στην οικονομία. 
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Η Ελλάδα είναι μέσα 
στην πρώτη δωδεκάδα
παγκοσμίως που αναγνώρισε
νομικά την ισότητα ανδρών και
γυναικών, σύμφωνα με έκθεση
της Παγκόσμιας Τράπεζας

«Είναι ανήθικο και άδικο 
να υπάρχουν διακρίσεις»

ΚΩΣΤHΣ ΧΑΤΖΗΔAΚΗΣ
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«Α
γαπητοί Γερμανοί, περάστε τον χει-
μώνα σε εμάς, στην παραλία!». Με
αυτό τον τίτλο και με υπέρτιτλο
«Τώρα οι Έλληνες θέλουν να μας

βοηθήσουν» η εφημερίδα «Bild» αναφέρεται σε
σχετική δήλωση-πρόσκληση του υπουργού Τουρι-
σμού σε συνταξιούχους από τη Γερμανία να περά-
σουν στην Ελλάδα τον δύσκολο -λόγω της ενεργει-
ακής κρίσης- χειμώνα που έρχεται.

«Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι Γερ-
μανοί έσωσαν τους Έλληνες με δισεκατομμύρια -
τώρα θέλουν να μας ανταποδώσουν κάτι: η Ελλάδα
προσφέρει άσυλο στους Γερμανούς που υποφέρουν
από το σοκ των τιμών και τον φόβο για την ενέργεια»,
γράφει η γερμανική εφημερίδα και φιλοξενεί δήλω-
ση του κ. Κικίλια: «Για το φθινόπωρο και τον χειμώνα
θα ήταν μεγάλη χαρά για εμάς τους Έλληνες να κα-
λωσορίσουμε Γερμανούς συνταξιούχους που θέ-
λουν να ζήσουν έναν “μεσογειακό χειμώνα” με ελλη-
νική φιλοξενία, ήπιο καιρό και παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας. Θα σας περιμένουμε εδώ», δη-
λώνει ο υπουργός Τουρισμού στην «Bild».

Ο δήμαρχος Χανίων
Στο ίδιο δημοσίευμα φιλοξενούνται ακόμη σχετι-

κές δηλώσεις του δημάρχου των Χανίων Παναγιώτη
Σημανδηράκη: «Καλούμε κάθε Γερμανό που θέλει
να έρθει κοντά μας αυτό τον χειμώνα να ζήσει εδώ -
μακριά από τις κρίσεις. Τα Χανιά είναι το τέλειο μέ-
ρος για να αντιμετωπίσει κανείς έναν χειμώνα κρί-
σης: ζεστοί, φιλικοί άνθρωποι και ίσως το καλύτερο
κλίμα όλο τον χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν
χρειαζόμαστε καν θέρμανση στο σπίτι», δηλώνει χα-
ρακτηριστικά ο δήμαρχος των Χανίων.

Ο μεσίτης ακινήτων στην Κρήτη Γιάννης Κριαράς
δηλώνει από την πλευρά του στη γερμανική εφημε-
ρίδα ότι «εδώ δεν υπάρχει κρίση στο φυσικό αέριο»
και προσθέτει ότι μπορεί κανείς να νοικιάσει εξοχι-
κές κατοικίες ή διαμερίσματα τον χειμώνα από 300
ευρώ (για ένα υπνοδωμάτιο) και να υπενοικιάσει το
σπίτι του στην πατρίδα του.

Τιμές βασικών προϊόντων
Οι ρεπόρτερ της γερμανικής εφημερίδας μεταφέ-

ρουν επίσης τις τιμές βασικών προϊόντων που βρή-
καν σε λαϊκή αγορά των Χανίων, όπως 0,80 ευρώ/κι-

λό για πατάτες και 0,70 ευρώ/κιλό για τις τομάτες,
ενώ επισημαίνουν ότι στην περιοχή υπάρχουν και
εκπτωτικά σουπερμάρκετ αλλά και Γερμανοί για-
τροί. Το δημοσίευμα κλείνει με δήλωση του δημάρ-
χου Χανίων: «Κανένας Γερμανός δεν θα ξεπαγιάσει
στην Ελλάδα».

Την πρόσκληση του υπουργού
Τουρισμού Β. Κικίλια παρουσιάζει 
η γερμανική εφημερίδα «Bild»

«Η επόμενη καμπάνια για τον βιώσιμο
τουρισμό θα ξεκινήσει από την Κρήτη»
Τον φιλόδοξο στόχο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 365 μέρες
τον χρόνο, με την καμπάνια για τον βιώσιμο τουρισμό να ξεκινά από τα ορεινά
της Περιφέρειας Κρήτης, προανήγγειλε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κι-
κίλιας από το νησί όπου πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία.
Προαναγγέλλοντας τη νέα ισχυρή τάση του τουριστικού προϊόντος παγκο-
σμίως από το νησί-κιβωτό σπάνιας φυσικής ομορφιάς, ο Βασίλης Κικίλιας
διαβεβαίωσε πως η Κρήτη διαθέτει όλα τα εχέγγυα να γίνει δωδεκάμηνος του-
ριστικός προορισμός. Τρανταχτή απόδειξη αποτελούν οι δυναμικές επιδόσεις
από τις τουριστικές αφίξεις στην πόλη του Ηρακλείου, οι οποίες τον Ιούνιο άγγιξαν τις
597.800. Από τη Γερμανία καταγράφηκε αύξηση 14,16%, από τη Μ. Βρετανία 14,17% και από την Αυ-
στρία 26% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, «μετρώντας» καθημερινά 16.000 ταξιδιώτες - αριθμός
που αυξάνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. «Μιλάμε για σχεδόν ένα γήπεδο που έρχεται
καθημερινά μόνο στο Ηράκλειο, αν επιχειρούσαμε να κάνουμε τον παραλληλισμό αυτόν. Και κατα-
λαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν τα μεγέθη αυτά για την οικονομία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την
πρωτογενή παραγωγή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Τουρισμού.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

«Ξεχειμωνιάστε στην Ελλάδα»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Ε  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ο Υ Σ
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Σ
τα έργα που υλοποιεί το
υπουργείο Υποδομών στην
Περιφερειακή Ενότητα Χαλ-
κιδικής, συνολικού προϋπο-

λογισμού 165.000.000 ευρώ, και αλλά-
ζουν την εικόνα της περιοχής, δίνον-
τας οριστική λύση στα ζητήματα ασφα-
λούς και εύκολης πρόσβασης, καθώς
και στο μείζον ζήτημα της υδροδότη-
σης, αναφέρθηκε ο αρμόδιος υπουρ-
γός Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο
των επισκέψεων κλιμακίων της ΝΔ σε
ολόκληρη τη χώρα, με βασικό στόχο
την προβολή του κυβερνητικού έργου.

Αναβαθμίζεται ο οδικός άξονα Θεσ-
σαλονίκης - Πολυγύρου, στο τμήμα
Θέρμη - Γαλάτιστα, σε ένα τμήμα 12,5
χλμ, ιδιαίτερα προβληματικό και επι-
κίνδυνο. Το έργο ωρίμασε και δημο-
πρατήθηκε και, ήδη από τον Δεκέμ-
βριο του 2021, έχει παραδοθεί ένα ση-
μαντικό μέρος του. Το σύνολο του έρ-
γου, διαβεβαίωσε ο υπουργός, προ-
χωρά γρηγορότερα από τα χρονοδια-
γράμματα και θα παραδοθεί ως το τέ-
λος της χρονιάς.

Στον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκη -
Νέα Μουδανιά - Ποτίδαια έκλεισε μια
εκκρεμότητα 15 ετών, του επονομαζό-
μενου «ορφανού χιλιομέτρου», και
ήδη παραδόθηκε η διαπλάτυνση του
δρόμου από την προηγούμενη εβδο-
μάδα του τριημέρου του Αγίου Πνεύ-
ματος.

Επιπλέον 10.000.000 ευρώ διέθεσε
το υπουργείο για τη συντήρηση του
οδικού δικτύου σε ολόκληρο τον νομό,
μέσω του Προγράμματος Επεμβάσε-
ων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, έρ-
γο το οποίο δημοπρατείται άμεσα.

Προχωρά η βελτίωση του λιμανιού
του Νέου Μαρμαρά, με προϋπολογι-

σμό 12.000.000 ευρώ, ενώ προχωρά
και το μεγάλο έργο ύδρευσης του
φράγματος Χαβρία, το οποίο υλοποιεί-
ται μέσω ΣΔΙΤ και θα μπορεί να καλύ-
ψει μόνο του το 33% των συνολικών
υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών
της Χαλκιδικής. Η επένδυση των
85.400.000 ευρώ αναμένεται να έχει
προσωρινό ανάδοχο το φθινόπωρο και
κατόπιν θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
Επίσης, προχωρά και η διαδικασία για
την ωρίμανση των μελετών που αφο-
ρούν το φράγμα Πετρένια.

«Το φράγμα Χαβρία πόσα χρόνια το

συζητάτε στην περιοχή; Είκοσι χρό-
νια. Ξέρετε πότε αυτό το έργο θα έχει
προσωρινό ανάδοχο; Σε τρεις μήνες
από τώρα. Δηλαδή, θα υπάρχει εργο-
λάβος, ο οποίος θα ξεκινήσει το έργο
αρχές του 2023», τόνισε ο Κώστας
Καραμανλής.

Ο υπουργός διεμήνυσε πως το
υπουργείο δεσμεύεται για την υλοποί-
ηση των έργων με πράξεις χωρίς να
προχωρά σε μεγάλα λόγια και πως θα
ανακοινώνει κάθε φορά όσα εξαγγέλ-
λονται με χρονοδιαγράμματα και συγ-
κεκριμένη χρηματοδότηση.

Προχωρούν οι εργασίες
του φράγματος Χαβρία, 
το οποίο μπορεί να
καλύψει μόνο του 
το 33% των συνολικών
υδρευτικών και
αρδευτικών αναγκών 
της Χαλκιδικής. 
Επένδυση που φτάνει 
τα 85.400.000€

«Στη Χαλκιδική υλοποιούμε
έργα 165 εκατ. ευρώ»

Από σταθμούς κάθετης προσγείωσης και απογείωσης, χωρίς να
απαιτείται διάδρομος, θα λειτουργήσουν και στην Ελλάδα, μέχρι το
2026, τα «ιπτάμενα ταξί» ηλεκτρικής προώθησης eVTOL.

Τα σχεδόν αθόρυβα αεροταξί, μηδενικών εκπομπών ρύπων, θα
μπορούν να μεταφέρουν μέχρι έξι επιβάτες, με το κόστος ανά χι-
λιόμετρο να είναι απολύτως συγκρίσιμο με αυτό ενός συμβατικού
ταξί, προσφέροντας αυτονομία η οποία υπολογίζεται στα 240 χι-
λιόμετρα.

Τα αεροσκάφη έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επιχειρούν στα
αστικά κέντρα επιτρέποντας την απρόσκοπτη, αποδοτική και ταχύ-
τατη μεταφορά των επιβατών, με απόλυτα βιώσιμο και περιβαλ-
λοντικά φιλικό τρόπο.

Η πλατφόρμα της διαχειρίστριας εταιρείας Orama Ventures
LLC, με έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ, θα ξεκινήσει με την κατα-

σκευή σταθμών Vertiport σε κεντρικά σημεία και προάστια της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε περισσότερα από εί-
κοσι περιφερειακά αστικά κέντρα και νησιά.

Η ανάπτυξη του δικτύου της θα συνεχιστεί με την εγκατάσταση
περισσότερων από εκατό μικρών σταθμών επιβίβασης και αποβί-
βασης επιβατών σε όλη την Ελλάδα και με στόχο να επεκτείνει το
δίκτυό της, ώστε να δημιουργήσει εναέρια διασύνδεση μέσω προ-
γραμματισμένων ή on demand δρομολογίων με κάθε γωνιά της
ελληνικής επικράτειας.

Η Orama Nexus αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια άνω των
500.000.000 ευρώ για το πρώτο μέρος της επένδυσης, ενώ το συ-
νολικό ύψος αυτής προβλέπεται να ξεπεράσει τα 2.000.000.000
ευρώ, τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Έρχονται στην Ελλάδα τα… ιπτάμενα ταξί!

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛHΣ:
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Π
αλεύει για υψηλότε-
ρα το ελληνικό χρη-
ματιστήριο, με την

πλειονότητα των αναλυτών να
εμφανίζεται επιφυλακτική
και να επισημαίνει ότι το
ενεργειακό πρόβλημα στην
Ευρώπη ακυρώνει κάθε διά-
θεση ανάληψης επενδυτικού
ρίσκου, ενώ με αυτούς τους
τζίρους το ΧΑ δεν μπορεί να
πάει πολύ ψηλότερα, ακόμη
και αν δραστηριοποιηθούν
«αναρχοαυτόνομες δυνά-
μεις». Τεχνικά για τον Γενικό
Δείκτη θετική ένδειξη όσο δί-
νει κλεισίματα υψηλότερα
των 788 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), όμως για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας θέλει συνεχόμενα κλεισί-
ματα υψηλότερα των 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και κίνηση προς τις 845 και 872 - 888 μονάδες (συγκλίνουν
οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι 900 μονάδες παραμένουν το απόλυτο σημείο αναφοράς. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλι-
ξης και κλεισίματος χαμηλότερα των 788, οι επόμενες στηρίξεις στις 780 και 740 μονάδες. Στην περίπτωση του δείκτη
υψηλής κεφαλαιοποίησης, για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας απαιτείται ανοδική διαφυγή υψηλότερα των
1.940 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2.042 και 2.050 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). 

ΟΛΠ: Διανομή μερίσματος
0,628 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,628
ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 57%
σε σχέση με το 2020, αποφάσισε μεταξύ
άλλων η τακτική Γενική Συνέλευση της
ΟΛΠ ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης με απαρτία που ανήλθε
στο 78,66%. Κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης, σύμφωνα με την εταιρεία,
υπήρξε εποικοδομητική επικοινωνία με
τους μετόχους και ενημέρωση για τις
τρέχουσες εξελίξεις. Επίσης, οι μέτοχοι
της ΟΛΠ ΑΕ σχολίασαν θετικά τις οικονο-
μικές επιδόσεις της εταιρείας, ενώ όλα τα
θέματα της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθη-
καν με υψηλά ποσοστά.

Βράβευση της Space Hellas
Με τη διάκριση «Partner of the Year»
για τέταρτη φορά αλλά και «Εxcellence
in Customer Experience» βραβεύτηκε
η Space Hellas στην ετήσια εκδήλωση
«Dell Technologies Partner Awards
2022», που διοργάνωσε η εταιρεία για
να τιμήσει και να αναγνωρίσει τις προ-
σπάθειες των συνεργατών της στην Ελ-
λάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η τελετή
διεξήχθη σε μια ξεχωριστή βραδιά, πα-
ρουσία των συνεργατών της Dell Tech-
nologies, στις 7 Ιουλίου.

Attica Group: Παραλαβή του
Aero 3 Highspeed

Η Attica Group, μέλος του Ομίλου Mar-
fin Investment Group, ανακοινώνει την
παραλαβή του νεότευκτου catamaran
Aero 3 Highspeed που ναυπηγήθηκε στα
ναυπηγεία Brodrene Aa της Νορβηγίας.
Το Aero 3 Highspeed ολοκληρώνει την
παραγγελία τριών υπερσύγχρονων πλοί-
ων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα
δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργο-
σαρωνικού στις αρχές Αυγούστου και θα
καλύψουν τις συνδέσεις του Πειραιά με
την Αίγινα, το Αγκίστρι, τον Πόρο, την
Ύδρα, τις Σπέτσες, την Ερμιόνη και το
Πόρτο Χέλι με έως 17 καθημερινά δρομο-
λόγια, αντικαθιστώντας παλαιότερης τε-
χνολογίας πλοία του ομίλου στους συγ-
κεκριμένους προορισμούς.

Το ύψος των διοδίων και το κόστος του χρήμα-
τος είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που θα καθο-
ρίσουν πόσα χρήματα θα βάλει στα ταμεία του το
κράτος από την παραχώρηση της Αττικής Οδού. Ως
προς το κόστος του χρήματος, όσο πιο υψηλά είναι
τα επιτόκια τόσο μικρότερο θα είναι το τίμημα, κα-
θώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυπολογί-
σουν και τα δικά τους κόστη. Το πιο σημαντικό
όμως είναι το ύψος των διοδίων που θα καθορι-
στεί στη σύμβαση. Γιατί άλλο είναι τα διόδια να κα-
θοριστούν στα 2 ευρώ, άλλο στα 3 και άλλο στα 5.

Το οποίο σημαίνει ότι το κράτος λίγο πολύ μπορεί να υπολογίσει τα χρήματα που θα πάρει μέσω αυτών που ζη-
τά από τους οδηγούς. Όλα αυτά θα τα μάθουμε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν και θα δοθεί στους ενδιαφε-
ρόμενους η Σύμβαση Παραχώρησης με όλα τα στοιχεία.

Οι επενδύσεις της CM Lemos

Βαρίδι ο χαμηλός τζίρος στο χρηματιστήριο

Το τίμημα της Αττικής Οδού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η ναυτιλιακή CM Lemos, συμφερόντων της οικογένειας Λαιμού, θα
κτίσει στα ναυπηγεία της Hyundai στην Κορέα όχι ένα ούτε δύο αλλά
τρία δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων μεγάλης κλίμακας (LR2). Η
κατασκευή των δεξαμενοπλοίων νέας τεχνολογίας θα διαρκέσει έως το
2025 και η συνολική επένδυση αγγίζει τα 200 εκατ. δολάρια. H CM Le-
mos είναι δημιούργημα του Κώστα Λαιμού, ο οποίος συγκαταλέγεται
στους «χρυσούς» Έλληνες της μεταπολεμικής άνθησης της ναυτιλίας
από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε τη φήμη ιδιοφυΐας και με
πολλούς τρόπους ξεπέρασε τους περισσότερο δημόσια γνωστούς εφο-
πλιστές της εποχής του. Μέχρι το 1980 ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εφοπλιστής στην Ελλάδα. Αργότερα πού-
λησε τα περισσότερα από τα πλοία του και ασχολήθηκε με την κτηματαγορά, τον τουρισμό και τις ασφάλειες.
Τις τελευταίες δεκαετίες τη CM Lemos την «τρέχει» ο γιος του Κώστα Λαιμού, ο Μιχάλης Λαιμός.
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Cero Generation (Cero), κορυφαίος επεν-
δυτής ηλιακής ενέργειας που δραστηριο-
ποιείται σε όλη την Ευρώπη και θυγατρική

της Macquarie, ανακοίνωσε την έναρξη των εργα-
σιών ενός φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 100 MW
στην Προσοτσάνη Δράμας σε εκδήλωση παρουσία
του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστα
Σκρέκα, του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και του υφυπουργού Χω-
ροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νικόλαου Τα-
γαρά. Το έργο -γνωστό ως Project Delfini- είναι το
πρώτο ηλιακό έργο στην Ελλάδα με ιδιωτικό Συμ-
φωνητικό Πώλησης της Παραγόμενης Ενέργειας,
παρέχοντας βεβαιότητα εσόδων χωρίς επιδότηση
για το περιουσιακό στοιχείο και προσφέροντας
στους τελικούς καταναλωτές άμεση πρόσβαση σε
φθηνότερη, καθαρή ενέργεια. Βοηθώντας στην πα-
ροχή καθαρής ενέργειας σε κοινότητες και επιχει-
ρήσεις σε όλη την Ελλάδα, το έργο θα επιταχύνει
την πρόοδο προς τους στόχους της χώρας να φτά-
σει το 70% του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώ-
νεται τοπικά έως το 2030.

Αυξήθηκε στα 97 εκατ. 
ο τζίρος της Elton

Σύμπραξη ΟΣΕ με τη Hellenic Train
Μ ν η μ ό ν ι ο

Αμοιβαίας Κα-
τανόησης και
Συνεργασίας με
σκοπό την υλο-
ποίηση κοινών
δράσεων, προς
όφελος των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στον
επιβάτη και στις επιχειρήσεις, υπέγραψαν την
Παρασκευή 1 Ιουλίου ο πρόεδρος της Hellenic
Train Ντάριο Λο Μπόσκο, o διευθύνων σύμ-
βουλος της Hellenic Train Μαουρίτσιο Καπο-
τόρτο και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας
Σπυρίδων Πατέρας. Μέσω του μνημονίου αυ-
τού, οι δύο εταιρείες, ΟΣΕ και Hellenic Train,
συμφώνησαν να συνεργαστούν στη μελέτη και
την προετοιμασία λύσεων που σχετίζονται με
δύο βασικούς στρατηγικούς τομείς: τη βελτίω-
ση της εμπειρίας της επιβατικής κοινότητας
και τη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηρο-
δρομικών μεταφορών.

Επένδυση 10 εκατ. 
για την Box Now

Επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ ολοκληρώ-
νει μέχρι το τέλος του έτους η Box Now με
στόχο την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου
αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμά-
των στην Ελλάδα. Συμπληρώνοντας έναν χρό-
νο από την έναρξη λειτουργίας της, η Box
Now, θυγατρική του Emma Capital Group -με
επενδύσεις στην ελληνική αγορά, όπως στον
ΟΠΑΠ, στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Pro-
farm-, έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από
20.000 καταναλωτές, σημειώνοντας ταυτό-
χρονα αύξηση στον αριθμό των μεμονωμένων
δεμάτων με γεωμετρική πρόοδο που σε ποσο-
στό από την αρχή λειτουργίας της έχει αγγίξει
το +1.000%.

Πιστοποίηση έλαβε το «Butterfly»
της Noval Property
Η Noval Property, παραμένοντας σταθερή
στις δεσμεύσεις της για την ανάπτυξη πρά-
σινων και έξυπνων κτιρίων, έλαβε νέα πι-
στοποίηση για το κτίριο γραφείων «Butter-
fly» στο Χαλάνδρι, όπως σημειώνει η εται-
ρεία σε ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα, το
«Butterfly» αποτελεί το πρώτο κτίριο στην
Ελλάδα, το οποίο διακρίνεται με τη διεθνώς
αναγνωρισμένη πιστοποίηση WiredScore.
Η πιστοποίηση WiredScore αφορά τα συ-
στήματα ψηφιακής τεχνολογίας των ακινή-
των, τις υφιστάμενες υποδομές και την
αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής με
σκοπό την ολοκληρωμένη ψηφιακή συνδε-
σιμότητά τους.

Megaplast: Αύξηση 70% 
στα κέρδη

Ισχυρές επιδόσεις επέδειξε ο Όμιλος Me-
gaplast κατά το 2021, αναδεικνύοντας ότι η
εξωστρεφής στρατηγική του δημιουργεί δυ-
ναμικές προοπτικές. Αναλυτικότερα, ο κύ-
κλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 44,4
εκατ. ευρώ, έναντι 35,9 εκατ. ευρώ το 2020,
καταγράφοντας αύξηση 25%. Το EBITDA του
ομίλου ανήλθε στα 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,6
εκατ. ευρώ με σημαντική αύξηση 43%. Τα δε
κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν
σε 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ ση-
μειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο 70%. 

Ξεκινούν εργασίες για 
το φωτοβολταϊκό 100MW
της Cero στη Δράμα

Πειραιώς: Συμμετοχή στην κατασκευή
φωτοβολταϊκού πάρκου

H Τράπεζα Πειραιώς, ηγέτιδα στον κλάδο ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας, χρηματοδότησε την κατα-
σκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου (Project
Delfini) της Cero Generation στην Ελλάδα, συνολικής
δυναμικότητας 100ΜW. Όπως αναφέρεται, το Project
Delfini είναι η πρώτη επένδυση που συνδυάζει την
πώληση της παραγόμενης ενέργειας σε ανεξάρτητο
ιδιώτη αγοραστή (μέσω Corporate PowerPurchase
Agreement) και τη συγχρηματοδότηση μέσω του Τα-
μείου Ανάκαμψης και για τους λόγους αυτούς είναι
ορόσημο για την εγχώρια αγορά ενέργειας.

O  Όμιλος El-
ton, συνεχίζον-
τας την πετυχη-
μένη και ανοδική
τάση της προ-
ηγούμενης χρή-
σης 2021, βασι-
ζόμενος στα
πραγματικά δεδομένα έως τα τέλη Ιουνίου 2022,
ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού
κοινού ότι, σύμφωνα με αυτά, ο κύκλος εργασιών
για το α’ εξάμηνο του έτους ανέρχεται στα 97
εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο
της τάξεως του 37% σε σχέση με το αντίστοιχο
εξάμηνο της περσινής χρήσης. Μολονότι οι θετι-
κές αυτές επιδόσεις αφορούν όλες τις εταιρείες
του ομίλου εκτός της Ουκρανίας λόγω των γνω-
στών δυσμενών συνθηκών, αξίζει να αναφερθεί
ότι με την ελεγχόμενη επανεκκίνηση των λει-
τουργιών που έλαβε χώρα στα μέσα Απριλίου η
ουκρανική θυγατρική σημείωσε προοδευτική
ενεργοποίηση των πωλήσεων, επιτυγχάνοντας
να ανακτήσει για το α’ εξάμηνο του 2022 το 66%
του αντίστοιχου μεγέθους της περσινής συγκρι-
τικής περιόδου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Ο Μπαλτάκος αρνήθηκε 
να τον δεχτεί ως
αντιπρόεδρο της ΕΠΟ,
διαφωνεί με την προκήρυξη,
στον «αέρα» το πρωτάθλημα
της Super League 1

Μαρινάκης 
χωρίς… γραφείο!
Η

Super League 1 ανακοί-
νωσε το format της προσε-
χούς αγωνιστικής σεζόν
καθώς και το καλαντάρι,

και ένας νέος γύρος σκληρής αντιπα-
ράθεσης ανοίγει μεταξύ του προ-
έδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη και του
προέδρου της ΕΠΟ Παναγιώτη Μπαλ-
τάκου. Αν και στην προκήρυξη ανα-
φέρεται ότι και πάλι φέτος θα πέφτει
απευθείας μία από τη Super League 1
και η προτελευταία της βαθμολογίας
θα δίνει διπλούς αγώνες μπαράζ με
τον έναν εκ των δύο πρωταθλητών των
ισάριθμων ομίλων της Super League
2, είναι σίγουρο ότι ο Μπαλτάκος θα
την απορρίψει! Έχει ήδη συνταχθεί
με τη Super League 2 που από πέρσι
επέμενε οι δύο πρωταθλητές των ομί-
λων να ανέρχονται απευθείας στη Su-

per League 1 και να υποβιβάζονται
ισάριθμες από τη μεγάλη κατηγορία.
Την περασμένη σεζόν, για παράδειγ-
μα, πρωταθλήτρια στον Βόρειο Όμιλο
αναδείχθηκε η Βέροια και στον Νότιο
ο Λεβαδειακός. Έπαιξαν μεταξύ τους
μπαράζ και κέρδισε την άνοδο ο Λε-
βαδειακός. Δεν είναι άδικο ο πρωτα-
θλητής να μην ανεβαίνει απευθείας;
Προφανώς.
Πού θα οδηγηθεί αυτή η νέα κόντρα
του Μπαλτάκου με τον Μαρινάκη; Η
ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει
τη διοργάνωση από τη Super League
1 και να γίνει αυτή διοργανώτρια. Η
ΕΠΟ απλώς έχει εκχωρήσει τη διορ-
γάνωση στη Super League 1.
Αυτή η αντίδραση του Μπαλτάκου
έχει να προστεθεί σε μία, ακόμα, που
έκανε έξαλλο τον Μαρινάκη. Στη δή-

λωση του προέδρου της Super Lea-
gue 1 και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού
ότι θα ζητήσει γραφείο στην ΕΠΟ κα-
θότι είναι εξ οφίτσιο αντιπρόεδρός
της, ο Μπαλτάκος απάντησε ότι δεν
υπάρχει διαθέσιμος… χώρος. Το βέ-
βαιο είναι ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ
με Μπαλτάκο, Μαρινάκη να κοντρά-
ρονται επάνω στο σκήνωμα του ποδο-
σφαίρου.
Κατά τα άλλα, το πρωτάθλημα, όπως
βλέπετε στον σχετικό πίνακα, θα γίνει
σε δυο δόσεις, λόγω του Μουντιάλ του
Κατάρ τον χειμώνα, που αρχίζει στις
21 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 18
Δεκεμβρίου με τον τελικό.
Η κλήρωση των αγώνων της Super
League 1 θα πραγματοποιηθεί στις 25
Ιουλίου και η έναρξη στις 20 Αυγού-
στου.

Οι ημερομηνίες του πρωταθλήματος
Έναρξη: 
20 Αυγούστου 2022
Λήξη πρώτου γύρου: 
13 Νοεμβρίου 2022
Έναρξη δεύτερου γύρου: 
21 Δεκεμβρίου 2022
Λήξη κανονικής περιόδου: 
12 Μαρτίου 2023
Έναρξη πλέι οφ / πλέι άουτ: 
18 Μαρτίου 2023
Λήξη πλέι οφ / πλέι άουτ: 
14 Μαΐου 2023



Μ
ε ελληνοϊσπανικές ανα-
μετρήσεις θα αρχίσει η
νέα EuroLeague τον
προσεχή Οκτώβριο. Ο

Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Ρε-
άλ στο ΟΑΚΑ (6/10), ενώ ο Ολυμπια-
κός θα παίξει στην έδρα της Μπαρ-
τσελόνα (7/10). Ο Ολυμπιακός, που
σε μία εβδομάδα από τώρα θα γνω-
ρίζει αν θα μείνει ο Βούλγαρος διε-
θνής άσος Βεζένκοφ, που έχει πρό-
ταση από τους Σακραμέντο Κινγκς,
είδε και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να φεύ-
γει για το ΝΒΑ. Πήρε τον Άλεκ Πί-
τερς, τον Κάαν και τον Μπόλομποϊ.
Και οι τρεις είναι καλοί παίκτες. Στό-
χος των «ερυθρολεύκων» και την
προσεχή σεζόν είναι να παίξουν στο
Final-4, όπως πέρσι.

Ο Παναθηναϊκός, από τη μεριά
του, μπορεί να έχασε τον Νέντοβιτς,
που υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα,

αλλά τον αντικατέστησε με τον
Γουόλτερς, ενώ έβαλε στη μηχανή
του και τον Λιθουανό Μάριους
Γκριγκόνις.

Η 1η αγωνιστική της EuroLeague:
Βιλερμπάν - Αρμάνι, Παναθηναϊκός

- Ρεάλ, Μακάμπι - Ζαλγκίρις, Βα-
λένθια - Μπασκόνια, Μπάγερν - Φε-
νέρμπαχτσε, Εφές - Ερυθρός Αστέ-
ρας, Άλμπα - Παρτιζάν, Βίρτους
Μπολόνια - Μονακό, Μπαρτσελόνα -
Ολυμπιακός.

EuroLeague: Μπάρτσα - Θρύλος, ΠΑΟ - Ρεάλ Πρόταση στον Πλάνιτς 
η ΑΕΚ

Πρόταση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ έκανε η ΑΕΚ στη
Μακάμπι Χάιφα (αντίπαλο του Ολυμπιακού στον
2ο προκριματικό γύρο του Champions League)
για την απόκτηση του Σέρβου στόπερ Μπόγκνταν
Πλάνιτς. Σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα
One.co.il, οι πρωταθλητές της χώρας απέρριψαν
πρόταση 1 εκατ. ευρώ της Ένωσης για τον Σέρβο
στόπερ, αλλά η ΑΕΚ επανήλθε. Οι διαπραγματεύ-
σεις συνεχίζονται.

Και τραγούδι ραπ ο Γιάννης

Και τραγούδι έγινε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από
τον διάσημο Αμερικανό ράπερ Τρέζορ. Το πόστα-
ρε ο ίδιος ο άσος του ΝΒΑ. Μερικοί από τους στί-

χους του τραγουδιού: «Μιλάω με γεγονότα, ας
είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει καλύτε-
ρος παίκτης από τον Γιάννη, 50 πόντους στο
Game 6. Είμαι ένας Έλληνας θρύλος όπως

ο Άδωνις». Το τραγούδι περιέχει αιχμές για
τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Μπούκερ. 

Μεγάλα φιλικά η Εθνική
Σπουδαία φιλικά ματς θα δώσει η Εθνική ομάδα

μπάσκετ τον προσεχή Αύγουστο. Στις 9/8, στις
19.00, Ελλάδα - Ισπανία. Στις 17-19/8 το τουρνουά
«Ακρόπολις», με τη συμμετοχή των εθνικών ομά-
δων Γεωργίας, Πολωνίας και Τουρκίας. Στις 28/8 θα
γίνει το Ελλάδα - Βέλγιο για τη Β’ προκριματική φά-
ση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Τα παιχνίδια
θα μεταδοθούν όλα από την ΕΡΤ. Υπάρχει μια μικρή
πιθανότητα να παίξουν τα αδέρφια Αντετοκούνμπο.

Οι επόμενοι αντίπαλοι 
του Ολυμπιακού

Εύκολους αλλά και δύσκολους αντιπάλους θα
αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον 3ο προκριματι-
κό γύρο του Champions League, αν, φυσικά, προ-
κριθεί εις βάρος της Μακάμπι Χάιφα, την οποία
αντιμετωπίζει στο Ισραήλ την προσεχή Τετάρτη. Οι
υποψήφιοι αντίπαλοί του στην επόμενη φάση:
Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος), Λουντογκόρετς
(Βουλγαρία) ή Σάμροκ (Ιρλανδία), Μάριμπορ (Σλο-
βενία) ή Σέριφ (Μολδαβία), Πιουνίκ (Αρμενία) ή
Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο), Λίνφιλντ (Βόρεια
Ιρλανδία) ή Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία), Φερεν-
τσβάρος (Ουγγαρία) ή Σλόβαν (Σλοβακία).

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Τόμας, 
παίρνει Σολτέδο
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον 27χρονο Ισπανό σέντερ φορ Μπράντον Τόμας
Λάμας, που έμεινε ελεύθερος από τη Μάλαγα. Θα αντικαταστήσει τον Αντό-
νιο Τσόλακ που μετακόμισε στη Ρέιντζερς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα ο «δι-
κέφαλος του Βορρά» ενδέχεται να συμφωνήσει και με τον διεθνή επιθετι-
κό από τη Βενεζουέλα Χέφερσον Σολτέδο, από τη μεξικάνικη Τίγκρες. Εί-
ναι 25 ετών, με ύψος 1,58 μ., αλλά πραγματικός ζογκλέρ.

Ρονάλντο, 
εξωφρενική πρόταση 
από Σ. Αραβία

Είναι από τα απίστευτα. Ο 37χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο έχει
πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ύψους 250 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια! Αυτό
αποκάλυψαν ταυτόχρονα τα πορτογαλικά μέσα TVI και CNN. Τόνισαν, ακόμη, ότι τα
χρήματα προς τη Μάντσεστερ φτάνουν τα 30 εκατ. ευρώ. Ο Ρονάλντο, όπως είναι γνωστό,
διεμήνυσε ότι δεν ξαναπαίξει για τους «μπέμπηδες».
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Π
ανικός στο «νησί των ανέμων» για μια
«χρυσή» θέση στο live του διάσημου
ράπερ 50 Cent! Έλληνες και ξένοι bil-
lionaires φημολογείται πως καπάρω-

σαν ήδη τα πανάκριβα τραπέζια των 50.000 ευρώ
στην πρώτη σειρά, εξασφαλίζοντας την παρουσία
τους στο πιο hot concert του καλοκαιριού.

Η άφιξη του Αμερικανού ράπερ, που θα λάβει
το αστρονομικό ποσό των 300.000 ευρώ για μια
δίωρη εμφάνιση, έχει προγραμματιστεί για το
Σάββατο 13 Αυγούστου, με Άραβες μεγιστάνες,
VIP του διεθνούς τζετ σετ και εγχώριους επιχει-
ρηματίες να ετοιμάζουν από τώρα την απόβασή
τους στη Μύκονο, με ιδιωτικά αεροπλάνα και πο-
λυτελείς θαλαμηγούς.

Πληροφορίες της «Political» αναφέρουν πως
πίσω από την οικονομική συμφωνία-μαμούθ βρί-
σκεται ο ηθοποιός Μάνος Γαβράς. Ο Έλληνας,

καλλιτέχνης που διαπρέπει στο Χόλιγουντ, είναι ο
ιδιοκτήτης του δημοφιλέστατου κλαμπ-ρεστοράν
«SantAnna» (διαθέτει και ξενοδοχείο) όπου θα
εμφανιστεί ο 50 Cent, με συνιδιοκτήτες Αμερικα-
νούς ζάπλουτους συνεργάτες του που επένδυσαν
επιχειρηματικά στο «νησί του ανέμων».

Όσο για το deal του καλλιτέχνη, πληροφορίες
αναφέρουν πως θα ταξιδέψει με ιδιωτική πτήση
κόστους 50.000 ευρώ από την Αμερική στην Ελ-
λάδα με επιστροφή και πως το έξοδο αυτό περι-
λαμβάνεται στην αμοιβή του, όπως αναγράφεται
στο συμβόλαιό του.

Το τιμολόγιο εισόδου για το one night live ξε-
κινά με γενική είσοδο τα 100 ευρώ! Μια θέση
στο μπαρ της πισίνας κοστίζει 250 ευρώ κατ’
άτομο, ενώ ακολουθούν -όπως αναφέρει και η
ανακοίνωση των ρεζερβέ- τραπέζια 10 ατόμων
με ελάχιστη δαπάνη τις 6.000 ευρώ ή για 20

άτομα τις 20.000 ευρώ. Δημοφιλέστατα κλαμπ
της Μυκόνου, μετά την ανακοίνωση άφιξης του
θρυλικού ράπερ στο νησί, πέρασαν στην αντεπί-
θεση προσκαλώντας κορυφαία ονόματα της
παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, μεταξύ των
οποίων τη Νοτιοκορεάτισσα Peggy Gou, η οποία
θα εμφανιστεί στις 3 Αυγούστου (με αποδοχές
100.000 ευρώ τη βραδιά) και τον DJ David Guet-
ta με αμοιβή 150.000 ευρώ για ένα live.

Θα λάβει το αστρονομικό ποσό 
των 300.000 ευρώ 
για μια δίωρη εμφάνιση 
το Σάββατο 13 Αυγούστου

Ο 50 Cent 
στη Μύκονο 
για «ματσό» 
θαυμαστές



Καλοκαίρι στο Αιγαίο

Τα ελληνικά νησιά επέλεξε για τις καλοκαιρι-
νές της διακοπές η Μαριάννα Γουλανδρή-Λαι-
μού. Η σχεδιάστρια κοσμημάτων μαζί με την οι-
κογένειά της βρίσκεται στην «αρχόντισσα του Ιο-
νίου», την Κέρκυρα, απολαμβάνοντας μοναδικές
στιγμές. Στη φωτογραφία που ανάρτησε από την
παραλία Αυλάκι, η επιχειρηματίας πόζαρε με
υπέροχο, μαύρο ολόσωμο μαγιό που αγκάλιαζε
την τέλεια σιλουέτα της, ενώ στο ενσταντανέ εμ-
φανίζονται ο σκύλος της αλλά και η κατάξανθη
κορούλα της να παίζει στην αμμουδιά φορώντας
εμπριμέ μακρυμάνικο μαγιό.

Οικογενειακά 
στο Πόρτο Χέλι

Κοσμικό πάρτι στο Πόρτο Χέλι διοργάνωσε η
Λιβανέζα εκατομμυριούχος Έμα Φαράχ με VIP
καλεσμένους. Ο πρίγκιπας Νικόλαος και η σύ-
ζυγός του ήταν ανάμεσα στους αριστοκράτες
που έδωσαν το «παρών» και έτυχαν ιδιαίτερης
υποδοχής από την οικοδέσποινα, καθώς η Τα-
τιάνα Μπλάτνικ είναι νονά του γιου της, Μαξ. «Η
Emma Farah είναι μια φίλη της ελληνικής βασι-
λικής οικογένειας, αλλά πάνω από όλα μια εξαι-
ρετική γυναίκα με εξαιρετική ευγένεια», έγραψε
η όμορφη Τατιάνα στην κοινή φωτογραφία με
την οικογένεια.

Αγκαλιά με τον πατέρα της Νί-
κο πόζαρε η Σοφία Καρβέλα, η
οποία ήρθε από την Αμερική
στην Ελλάδα για καλοκαιρινές
διακοπές. Ήταν μια οικογενει-
ακή έξοδος για φαγητό σε δημο-
φιλές ρεστοράν της Κηφισιάς,
παρέα με τη μητέρα της Άννα
Βίσση και τον γνωστό PR man
Χάρη Σιανίδη που διατηρεί εξαι-
ρετικές σχέσεις τόσο με τον εκ-
κεντρικό μουσικοσυνθέτη όσο
και με την ποπ σταρ.

Μπαμπάς 
και κόρη

Ε
υτυχισμένες στιγμές για την Ντόρα Μπακογιάννη και
τον Ισίδωρο Κούβελο στην Κρήτη. Το αγαπημένο ζευ-
γάρι γιόρτασε την 24η επέτειο των γάμων του με μια
οικογενειακή γιορτή που διοργανώθηκε στο σπίτι της

πολιτικού στα Χανιά. Η αδελφή του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη μοιράστηκε στο διαδίκτυο φωτογραφίες από τη βρα-
διά, ποζάροντας με τον σύζυγό της χαμογελαστοί, μπροστά στην
τεράστια λευκή τούρτα με «τυπωμένη» φωτογραφία από τα πρώ-
τα χρόνια της συμβίωσής τους. «Χαιρόμαστε μαζί την κάθε ημέ-
ρα!», έγραψε με ενθουσιασμό η Ντόρα Μπακογιάννη στο εν-
σταντανέ, για να εισπράξει χιλιάδες ζεστές ευχές από τους follo-
wers της. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 10
Ιουλίου του 1998 και οι φήμες λένε πως έπεσαν περισσότερες
από 30.000 μπαλοθιές!

Παρέλαση αστέρων
Ούτε ο Σάμιουελ Τζάκσον δεν κατάφερε να αντισταθεί στις ομορ-
φιές της Ελλάδας. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός κατέφθασε στη
χώρα μας ινκόγκνιτο, αλλά τον πρόδωσε η κοινή φωτογραφία με
τον Μάτζικ Τζόνσον και τον θρύλο της ραπ LL Cool J στη Ζάκυνθο.
Η διάσημη παρέα απόλαυσε φρέσκο ψάρι σε δημοφιλή ταβέρνα
του νησιού και έπειτα πόζαραν σε ένα αναμνηστικό ενσταντανέ,
όπου έγινε και η αποκάλυψη.

Το εστιατόριο του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
επισκέφθηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην
Αντίπαρο και έμεινε ενθουσιασμένος από τα
γαστρονομικά πιάτα. Ο παρουσιαστής παρα-
θερίζει στο νησί και μια επίσκεψη στο ρε-
στοράν του «Masterchef» ήταν κάτι παραπά-
νω από επιβεβλημένη. «Συγκλονιστικό φα-
γητό διά χειρός του μάγου σεφ, που η υπέ-
ροχη θέα του συναγωνίζεται τις θεϊκές γεύ-
σεις του. Ευχαριστούμε, σεφ. Είσαι μοναδι-
κός!», σχολίασε ο δημοσιογράφος στην κοι-
νή τους φωτογραφία. 
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Επέτειος γάμου

Διά χειρός
«Masterchef»



Δ
υστυχώς, χιλιάδες άνθρωποι, αθλητές
και αθλούμενοι, παρουσιάζουν το σύν-
δρομο κοιλιακών προσαγωγών ή αλ-
λιώς κήλη των αθλητών. Πρόκειται για

μια πάθηση σε άνδρες και γυναίκες. Τα συμπτώ-
ματα περιλαμβάνουν άλγος στην περιοχή της
βουβωνικής χώρας και στην ηβική σύμφυση, τό-
σο έντονο μερικές φορές, που στο παρελθόν έχει
αναγκάσει μεγάλους αθλητές να διακόψουν την
καριέρα τους. 

Η κήλη αυτού του τύπου αποτελεί το 2%-5%
όλων των αθλητικών τραυματισμών. «Ο αιτιολογι-
κός μηχανισμός αυτής της πάθησης είναι ο οξύς ή
χρόνιος τραυματισμός που μπορεί μεν να συμβεί
σε κάθε αθλήτρια ή αθλητή, αλλά, λόγω συγκε-
κριμένων κινήσεων, φαίνεται να “προτιμά” ποδο-
σφαιριστές (πολλά σουτ) και καλαθοσφαιριστές
(πολλά άλματα). Έτσι, έχουμε διάχυτο άλγος επι-
δεινούμενο με την άσκηση και ιδιαίτερα κατά την
έκταση των ισχίων, το στρίψιμο και τη στροφή»,
επισημαίνει ο γενικός χειρουργός δρ Διαμαντής
Θωμάς. 

Ο πόνος αντανακλά στον προσαγωγό ή στους
όρχεις, και γίνεται εντονότερος με τον βήχα, το
φτέρνισμα, ή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής
επαφής. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα της χαλά-
ρωσης του έξω βουβωνικού στομίου, της ρήξης
της απονεύρωσης του έξω λοξού μυός, του δια-
χωρισμού του βουβωνικού συνδέσμου, της ρήξης
του κοινού καταφυτικού τένοντα ή της ρήξης της
απονεύρωσης του εγκάρσιου κοιλιακού. Η διε-

ρεύνηση του βουβωνικού άλγους στους αθλητές
απαιτεί μεγάλη εμπειρία από τον ιατρό, καθώς η
ανατομία της περιοχής είναι πολύπλοκη και συ-
νήθως συνυπάρχουν δύο με τρεις διαφορετικοί
τραυματισμοί. 

Κλινικά είναι δύσκολο να γίνει διαχωρισμός
ανάμεσα στην κήλη των αθλητών και στα άλλα αί-
τια βουβωνικού άλγους. Για τη διαφοροδιάγνωση

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακτινογραφίες,
υπέρηχοι, κηλογραφίες, μαγνητική τομογραφία,
ώστε να αποκλειστούν άλλες αιτίες. Η συντηρητι-
κή θεραπεία με φάρμακα και φυσιοθεραπεία συ-
νήθως αποτυγχάνει, αλλά μπορεί να δοκιμαστεί
σε περιπτώσεις αβέβαιης διάγνωσης. Ωστόσο, η
κατεξοχήν θεραπεία είναι επεμβατική. 

Η επέμβαση, τα τελευταία χρόνια, πραγματο-
ποιείται ρομποτικά ή λαπαροσκοπικά με την τε-
χνική e-TEP, δηλαδή με εξωπεριτοναϊκή προσπέ-
λαση, και αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυ-
τήν τη στιγμή παγκοσμίως για τη θεραπεία αυτού
του προβλήματος. Η εξέλιξη της ιατρικής και της
τεχνολογίας έχει βοηθήσει να ξεπεραστούν με
επιτυχία τα όποια προβλήματα του παρελθόντος,
με αποτέλεσμα σήμερα η αποκατάσταση της κή-
λης ρομποτικά ή λαπαροσκοπικά με εξωπεριτο-
ναϊκή προσπέλαση (e-TEP) να διαρκεί μόλις 40 με
50 λεπτά και να έχει ποσοστό επιτυχίας που ξε-
περνά το 98%. Η προσπέλαση αυτή με τη χρήση
πλέγματος προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε
σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο και έχει καθιε-
ρωθεί πλέον ως μέθοδος επιλογής. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν
άλγος στην περιοχή 
της βουβωνικής χώρας και 
στην ηβική σύμφυση

Γρήγορη αποθεραπεία
Το σημαντικότερο, είναι το γεγονός ότι η πα-
ραμονή της αθλήτριας ή του αθλητή στο νο-
σοκομείο περιορίζεται σε λίγες μόνο ώρες
μέχρι το πολύ μία μέρα. Το χειρουργημένο
άτομο μπορεί να περπατήσει και να καθίσει
την ίδια μέρα, ενώ η επιστροφή του στις κα-
θημερινές του δραστηριότητες, όπως είναι
το μπάνιο, το ανέβασμα μιας σκάλας, η οδή-
γηση, το σήκωμα βάρους μέχρι πέντε κιλά,
ακόμα και οι σεξουαλικές δραστηριότητες,
γίνεται μέσα σε διάστημα τριών με πέντε
ημερών. Επιπλέον, η ρομποτική ή η λαπαρο-
σκοπική επέμβαση εγγυάται άριστο αισθη-
τικό αποτέλεσμα, αφού δεν υπάρχει ουλή,
ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ελαχιστοποί-
ηση των φλεγμονών, των μετεγχειρητικών
λοιμώξεων και αποφυγή τραυματισμού των
σπλάχνων.

Σύγχρονη αντιμετώπιση
για την κήλη των αθλητών

Δρ Διαμαντής Θωμάς, 
γενικός χειρουργός 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, οι σχέσεις σας σήμερα θα
έχουν μερικές παραφωνίες, εφόσον θα σας φέ-
ρουν κάποιοι σε δύσκολη θέση. Ίσως μάλιστα ένα
οικονομικό θέμα γίνει η αιτία να ψυχραθούν οι
σχέσεις σας με ένα πρόσωπο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Λίγο αναστατωμένους σας βρίσκει το τελείωμα
αυτής της εβδομάδας, εφόσον κάποια πράγματα
δεν μπορούν να πάρουν τη σειρά που εσείς θα θέ-
λατε. Λίγο οι σχέσεις σας, λίγο τα επαγγελματικά
βάρη, έχετε πιεστεί αρκετά και μάλλον θα πρέπει
να σκεφτείτε μια απόδραση για ξεκούραση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια μέρα που μάλλον σας ταιριάζει, εφόσον οι
αλλαγές θα σας ανανεώσουν και μέσα από και-
νούργια δεδομένα θα βρεθείτε σε καταστάσεις
που σας ταιριάζουν. Αν πρέπει να κάνετε ένα νέο
επαγγελματικό βήμα, μην παραλείψετε να μελε-
τήσετε τους όρους ή τις συμφωνίες, γιατί μπορεί
να κρύβουν κάποιες παγίδες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς του δεύτερου και τρίτου δεκαημέρου
κάποια πράγματα μάλλον θα έχουν αλλαγές που
δεν τις περιμένατε. Είναι η στιγμή που θα πρέπει
να συζητήσετε με τους άλλους ό,τι πραγματικά
σας έχει ενοχλήσει.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια του δεύτερου κυρίως δε-
καημέρου υπάρχουν πολλά πράγματα που θα σας
προβληματίσουν για μια σχέση σας. Είναι καιρός
να αντιδράσετε και να βρείτε τις αλήθειες σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν
έντονα, ενώ νιώθετε την ανάγκη να επαναστατή-
σετε και να πείτε πράγματα που πιστεύετε, αλλά
θα φέρουν αναστάτωση στους άλλους και κακές
σχέσεις με το περιβάλλον σας. Έτσι οι περισσότε-
ροι από εσάς θα διαχειριστείτε αυτή την κατάστα-
ση με πολλή σκέψη και θα πρυτανέψει η λογική.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μάλλον καλό θα σας κάνει το πέρασμα της Σελή-
νης από το ζώδιο του Υδροχόου, εφόσον θα δώσει
μια διαφορετική νότα στην προσωπική σας ζωή.
Θα προσέξετε βέβαια τα οικονομικά σας, που
μάλλον χρειάζονται καλύτερη διαχείριση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, η μέρα σας
θα είναι αρκετά δύσκολη και έντονη. Αφήστε τα
πολύπλοκα για άλλες μέρες και μην εκτίθεστε
αυτό το διάστημα σε κινδύνους, που μπορεί να
σας βάλουν σε δυσάρεστες καταστάσεις.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα να δώσετε προσοχή στα λόγια που θα
μοιραστείτε με δικά σας πρόσωπα, γιατί θα είναι
εύκολο να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Μια
μετακίνησή σας θα έχει κάποιες εκπλήξεις που
δεν θα σας είναι ευχάριστες.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του δεύτερου και τρίτου δεκαημέρου οι
εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές σε προσωπικά
ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των οικονομι-
κών σας. Αν πρέπει να πάρετε αποφάσεις για τη
σχέση σας, το σίγουρο είναι ότι τώρα ήρθε η
στιγμή.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο θα σας κά-
νει ανήσυχους και έντονα ασυμβίβαστους. Ίσως
πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα, για να ανακτή-
σετε τις δυνάμεις σας και να ξεκουραστείτε, μα-
κριά από τις υποχρεώσεις σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, θα υπάρξει σήμερα και αύ-
ριο η ανάγκη για μια απόδραση από τις καθημε-
ρινές σας υποχρεώσεις. Φροντίστε να πάρετε
αποστάσεις από ψυχολογικές αναστατώσεις,
παράπονα και κακές συμπεριφορές των άλλων.
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Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του
Υδροχόου, μια θέση όχι εύκολη, εφόσον
δεν μπορεί να εκφράσει τα
χαρακτηριστικά της, όταν μάλιστα

δέχεται και τη δύσκολη όψη του Ουρανού μετά 
το μεσημέρι. Είναι μια απαιτητική μέρα για να
θεωρήσετε κάποια πράγματα μόνιμα και
αμετακίνητα.



Δ
υσκολότερη απ’ ό,τι ίσως ανέμεναν
στην Κουμουνδούρου αποδεικνύεται
η -αναγκαία για τα σχέδιά της- αλίευ-
ση ψήφων από τον κεντρώο χώρο, ο

οποίος παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από τη με-
τριοπάθεια, την πολιτική λογική και την απέχθεια
στις ακρότητες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρι-
σμός «μεσαίος χώρος», όνομα που είχε επιχει-
ρήσει να προσδώσει στον συγκεκριμένο χώρο ο
Κώστας Καραμανλής, σε μια προσπάθεια να ξε-
φύγει από ετικέτες του παρελθόντος. Ο κεν-
τρώος χώρος όμως παραμένει εκεί ως χώρος
της σύνεσης, της σύνθεσης και του μέτρου.

Η ιστορία με τον πρώην υπουργό του κ. Τσίπρα
Χριστόφορο Βερναρδάκη, όπως και αν εξελιχ-
θεί, άφησε μια ακόμη «μουτζούρα» στην εικόνα
που η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να οικοδο-
μήσει εσχάτως. Παρότι με τα λεγόμενά του το
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ερέθισε βάναυσα τα ανα-
κλαστικά της πλειονότητας των πολιτών -κάτι
που παραδέχτηκε χθες και ο ίδιος άλλωστε, λέ-
γοντας ότι έκανε ζημιά στο κόμμα του- το πολιτι-
κό πρόβλημα για το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι
πολύ μεγαλύτερο. Υπαρξιακό, για την ακρίβεια.

Διότι η ακρότητα του κ. Βερναρδάκη δεν είναι
η μοναδική το τελευταίο διάστημα. Προ καιρού
ήταν η εκπάγλου πολιτικής... καλλονής δήλωση
του Πάνου Σκουρλέτη ότι σύσσωμο το αμερικα-
νικό Κογκρέσο χειροκροτούσε όρθιο τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «γιατί διασκέδα-
ζε με τα λεγόμενά του», άποψη που ούτε ο Ερν-
τογάν σκέφτηκε. Και πριν από αυτήν, ήσαν ων
ουκ έστιν αριθμός δημόσιες παρεμβάσεις του

Παύλου Πολάκη για τους πάντες και τα πάντα.
Άρα, δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: Ή αυτός

είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να ξεφύγει από τον
εαυτό του ή πείθεται με τον καιρό ότι η μάχη του
Κέντρου είναι χαμένη και στρέφεται πλέον προς
τα Αριστερά του.

Το δεύτερο, αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
υπαρκτό ενδεχόμενο με δεδομένο τον τρόπο με τον
οποίο κινείται μέχρι σήμερα η αξιωματική αντιπολί-
τευση σε όλα τα ζητήματα μείζονος σημασίας, παραεί-
ναι «αυτοκτονικό» για να γίνει αποδεκτό. Μπορεί άρα-
γε να διεκδικούν ξανά την εξουσία και να ελπίζουν ότι
θα την κατακτήσουν μόνο με τη στήριξη μέρους των
ψηφοφόρων του Γιάνη Βαρουφάκη, ίσως κάποιων
από το ΚΚΕ και από την εξωκοινοβουλευτική Αριστε-
ρά; Δύσκολο.

Με αυτές τις σκέψεις ο νους επιστρέφει στο
πρώτο ενδεχόμενο. Ότι δηλαδή αυτός είναι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα επί με-
γάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν κατάφερε να
ωριμάσει πολιτικά. Που έπεσε στις τελευταίες
εκλογές και δεν μπορεί να σηκωθεί, παρότι έχει
απέναντί του μια κυβέρνηση που μόνο επέλαση
ακρίδων από τη Λατινική Αμερική δεν κλήθηκε
να αντιμετωπίσει. Που αδυνατεί να απαλλαγεί
από τη στενομυαλιά  και τις ιδεοληψίες του κόμ-
ματος του 3%. Άλλωστε, πώς μπορείς να απαλλα-
γείς από τη μήτρα που σε γέννησε…

Προφανώς ο Χριστόφορος Βερναρδάκης έκα-
νε ζημιά στο κόμμα του (και συνεχίζει). Δεν είναι
όμως μόνο αυτός το πρόβλημα. Ούτε ο Πάνος
Σκουρλέτης. Είναι το ίδιο το κόμμα που ετοιμά-
ζεται να διεκδικήσει ξανά την εξουσία, που

ασπάστηκε μέχρι κεραίας τις «απόψεις» ενός
φυλακισμένου τρομοκράτη για την εξωτερική
πολιτική. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που εξακολουθεί να
αναζητεί πού υπάρχει πολιτικός βούρκος για να
απλώσει τα ψηφοθηρικά του «καλάμια» στα θο-
λά του νερά.

Μόνο που ξεχνάει το βασικότερο. Ότι η κρίσιμη
μάζα που του έδωσε το 2015 την ώθηση για να
φτάσει μέχρι τα σκαλιά της εξουσίας δεν διαβιοί
πολιτικά σε «θολά νερά». Ήταν πολίτες που κου-
ρασμένοι από τη συνεχή εναλλαγή των μέχρι τότε
δύο κομμάτων εξουσίας, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ,
και την ευθύνη που είχαν τα συγκεκριμένα κόμ-
ματα για την οικονομική κρίση, είπαν να δώσουν
μια ευκαιρία σε ένα κόμμα και κυρίως σε έναν
αρχηγό νέο, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, με
μόνη ελπίδα να μη αποδειχτεί σαν τους άλλους.

Για αυτό ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα
οι ψηφοφόροι που έκαναν τη νικηφόρα διαφορά
το 2015. Οι περισσότεροι εξ αυτών αποχώρησαν
ησύχως το 2019. Παρέμεινε ωστόσο ένα σημαν-
τικό κομμάτι του εκλογικού σώματος. Για την
ακρίβεια το 31,5% όσων προσήλθαν στις κάλπες.

Δεν χρειάζονται μαγικές ικανότητες για να αν-
τιληφθεί κανείς ότι η πλειονότητα των ψηφοφό-
ρων αυτών θέλησε να δώσει μια δεύτερη ευκαι-
ρία στον ΣΥΡΙΖΑ να ανασυνταχθεί, να αυτοθερα-
πευτεί και να επανέλθει δριμύτερος.

Μόνο που και εδώ μπερδεύτηκαν στην Κου-
μουνδούρου. Πίστεψαν, αφελώς μάλλον, ότι το
μόνο μήνυμα της κάλπης ήταν ότι το 31,5% το εί-
χαν «στην τσέπη».

Μα, δεν...

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Υπαρξιακό το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ

Ή δεν μπορεί 
να ξεφύγει από
τον εαυτό του 
ή πείθεται με
τον καιρό ότι 
η μάχη 
του Κέντρου
είναι χαμένη
και στρέφεται
πλέον προς 
τα Αριστερά 


