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Ο
αξιότιμος αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα
σχόλιο για την πυρκαγιά στην Πεντέλη κα-
τηγορώντας ουσιαστικά τον πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη για τις φωτογραφίες που έβγαλε
στο οδοιπορικό που έκανε στα καμένα. «Τόσα χαμό-
γελα και τόση ευτυχία, τόσες ομαδικές φωτογραφίες
χαράς με φόντο τα καμένα δεν έχω ξαναδεί. Ένα τους
θέμα σοβαρό είναι η ανεπάρκεια. Ένα άλλο όμως
ακόμη θλιβερότερο, το πάνδηλο έλλειμμα ενσυναί-
σθησης». 

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε βεβαίως να είναι
πιο προσεκτικός όταν μιλάει για ενσυναίσθηση με 100
νεκρούς στο Μάτι και 24 νεκρούς στη Μάνδρα. Όταν ο

ίδιος πήγε στη σύσκεψη στο Μάτι στις 11 το βράδυ και
δήθεν δεν ήξερε τίποτα για νεκρούς… Η σιωπή και η
σεμνότητα κάποιες φορές είναι χρυσός. Δεν λέω, αν-
τιπολίτευση πρέπει να κάνει, αλλά ας βρει τουλάχι-
στον σοβαρά επιχειρήματα να κατηγορήσει τον Μη-
τσοτάκη, όχι για χαμόγελα και φωτογραφίσεις. Να
βρει πολιτικά επιχειρήματα να τον ρίξει στα σχοινιά
και να τον χτυπήσει, για να αλλάξουν προς το καλύτε-
ρο κάποια πράγματα. Με περιπαικτικά σχόλια, ειρω-
νείες και κατινίστικα σχόλια κουλτούρας καφενείου
δεν παράγεις πολιτικό έργο. Αυτή η στάση του Αλέξη
Τσίπρα δείχνει καθαρή ένδεια επιχειρημάτων. Δεί-
χνει ότι ο «ηγέτης» είναι γυμνός και το ρίχνει στο «τρα
λα λα» και στο «τρα λα λο». Δείχνει ότι μάλλον δεν κα-

τάλαβε τι ακριβώς έγινε επί δικής του θητείας και,
συνεπώς, δεν έχει ούτε μια στάλα ενσυναίσθησης. Ας
τον ενημερώσει κάποιος ότι το αντίθετο της ενσυναί-
σθησης είναι η εμπάθεια, η οποία είναι χειρότερη
από την έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης. Το
αρνητικό έντονο πάθος του προέδρου Αλέξη αγγίζει
τα όρια της ψυχοπαθολογίας. Γίνεται σύνδρομο και
εμμονή με την ιατρική έννοια των όρων. Σίγουρα θα
πρέπει να το «κοιτάξει», να μην το αφήσει έτσι… Γί-
νεται πλέον πάνδηλο ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει
πολύ κακούς συμβούλους, οι οποίοι τον παρασύρουν
σε λογικές «μαρουλιών» και τον ανακατεύουν με πί-
τουρα. Ξέρετε τι παθαίνει όποιος ανακατεύεται με τα
πίτουρα; 
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Στο σπίτι του «κρεμασμένου»
δεν μιλάνε για σχοινί

Ο «ηγέτης» είναι γυμνός επιχειρημάτων 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IOYΛIOY 2022

ΡOLITICAL 3

Σ
το σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλό-
μενο επιχειρηματικό περιβάλλον
της Ελλάδας του 2022, οι ελληνι-
κές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

καλύπτοντας το 99% του συνολικού αριθμού
των επιχειρήσεων στη χώρα, αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας και
κρατούν το κλειδί για την ανάπτυξη της αγο-
ράς. Σε αυτή την «online» εποχή που δια-
νύουμε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός απο-
τελεί μονόδρομο για να αναπτυχθούν και να
παραμείνουν ανταγωνιστικές.

H COSMOTE παραμένει ο κατεξοχήν εξι-
δεικευμένος συνεργάτης στο πλευρό των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων προσφέροντας
εκπαίδευση, καθοδήγηση και καινοτόμες λύ-
σεις για το «ψηφιακό τους ταξίδι». Στο πλαί-
σιο αυτό, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ψη-
φιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που προσφέρει
επιδότηση 90% σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ελληνικές
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 ερ-
γαζόμενους και επιθυμούν να κάνουν το
επόμενο βήμα για την επιχείρησή τους και να
μπουν στην ψηφιακή εποχή. Για τη διαδικα-
σία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο
πρόγραμμα, αλλά και για τα προτεινόμενα
ψηφιακά εργαλεία, οι επιχειρηματίες μπο-
ρούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικά δια-
μορφωμένης σελίδας της COSMOTE. Οι εν-
διαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βάλουν την αίτησή τους έως και τις 14 Σε-
πτεμβρίου 2022. Το πρόγραμμα τρέχει υπό
τη μορφή χορήγησης κουπονιών (vouchers)
στους δικαιούχους, με δυνατότητα επιδότη-
σης λύσεων από 1 έως 3 χρόνια.

Επιπλέον, οι επαγγελματίες μπορούν να
συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ειδική
φόρμα και ένας εξειδικευμένος εκπρόσω-
πος της COSMOTE θα επικοινωνήσει μαζί
τους, για να τους καθοδηγήσει, να τους συμ-
βουλέψει και να τους βοηθήσει να αξιοποι-
ήσουν την επιδότηση του προγράμματος,
επιλέγοντας τα κατάλληλα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που ταιριάζουν στη δική τους επι-
χείρηση και θα τους οδηγήσουν με επιτυχία
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Οι τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες
που προσφέρει η COSMOTE στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία για
ΜμΕ» αφορούν στην ενίσχυση της συνεργα-
σίας μέσω cloud, της απομακρυσμένης ερ-
γασίας, της ασφάλειας στο διαδίκτυο, της πα-
ρακολούθησης οχημάτων από οπουδήποτε,

του ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά. Ενδεικτικά,
τα ψηφιακά εργαλεία που προτείνει η CO-
SMOTE είναι τα ακόλουθα:

• Δημιουργία e-shop - COSMOTE 
New E-shop4U:

Υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στους
επαγγελματίες να αποκτήσουν άμεσα e-sh-
op, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχεί-
ρησής τους, μέσω έμπειρης ομάδας, που
αναλαμβάνει τη δημιουργία και υποστήριξή
του. Επιπλέον, η υπηρεσία COSMOTE Υοur
Business online δίνει τη δυνατότητα στους
επαγγελματίες να δημιουργήσουν μόνοι

τους το e-shop τους με λίγα, απλά βήματα
και τους πρώτους 6 μήνες δωρεάν.

• COSMOTE Fleet Tracker - 
Παρακολούθηση εταιρικών οχημάτων: 

Υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθη-
σης εταιρικού στόλου οχημάτων, που βασί-
ζεται στην τεχνολογία Internet of Things
(ΙοΤ). Με την υπηρεσία οι επαγγελματίες
γνωρίζουν κάθε στιγμή τη θέση και την κατά-
σταση των οχημάτων τους, από οπουδήποτε
κι αν βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό ενι-
σχύουν την παραγωγικότητά τους μειώνον-
τας παράλληλα τα λειτουργικά τους κόστη.

• COSMOTE Digital Office - Ενιαία 
πλατφόρμα Cloud συνεργασίας και 
επικοινωνίας: 

Υπηρεσία που παρέχει εργαλεία συνεργα-
σίας μέσω cloud, τα οποία επιτρέπουν στους
εργαζομένους να διαμοιράζονται αρχεία, να
κάνουν audio και video διασκέψεις, chat και
screen sharing, από όπου κι αν βρίσκονται.
Έτσι, οι επιχειρήσεις αποκτούν μεγαλύτερη
ευελιξία και γίνονται πιο ανταγωνιστικές.

• Μicrosoft 365:

Το γνωστό λογισμικό Office στο cloud, πάντα
στην τελευταία του έκδοση, εμπλουτισμένο
με όλα τα εργαλεία παραγωγικότητας για την
επιχείρηση. Με τα ψηφιακά εργαλεία Word,
Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Mi-
crosoft Teams κ.ά. δίνεται η δυνατότητα ευέ-
λικτης και αποτελεσματικής συνεργασίας
από οπουδήποτε. Επιπλέον, διατίθεται δωρε-
άν η υπηρεσία Premium Support από εξειδι-
κευμένους μηχανικούς, ώστε να ξεκινήσει
άμεσα η χρήση του εταιρικού σας email στη
νέα πλατφόρμα της Microsoft.

• Microsoft Defender:

Ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας επόμενης
γενιάς, για προστασία από ιούς και κακόβου-
λες ενέργειες (antivirus & amp endpoint
προστασία), για όλες τις εταιρικές συσκευές.
Το Microsoft Defender μπορεί να λειτουργή-
σει συμπληρωματικά με το Microsoft 365 ή
και μόνο του.

• Microsoft Azure:

Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η πλατ-
φόρμα Azure περιλαμβάνει μία σειρά από
λύσεις υποδομών πληροφορικής στο cloud,
καθώς και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για
την ομαλή και ασφαλή μετάβαση της επιχεί-
ρησης σε υποδομές cloud. Αποτελεί μία ολο-
κληρωμένη λύση που προσφέρει ευελιξία,
αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας και ενισχύει
την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Η COSMOTE συμβάλλει στην ψηφιακή
μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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Συντονισμένο «όχι» 
στον «κόφτη» της Κομισιόν

Ο
«κόφτης» που θέλει να επιβάλει η Κομισιόν
βρίσκει αντίθετες την Ελλάδα, την Ισπανία και
την Πορτογαλία, καθώς οι τρεις αυτές χώρες
θεωρούν το εν λόγω μέτρο «δυσανάλογο».

Την αντίθεσή της εκφράζει η Αθήνα, διά στόματος του
κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, στην
πρόταση της Κομισιόν για μείωση 15% της κατανάλωσης
του φυσικού αερίου, υπό τη σκιά του φόβου μιας επικεί-
μενης διακοπής των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
«Η κυβέρνηση δεν συμφωνεί επί της αρχής με την πρό-
ταση της Κομισιόν για μείωση 15% της κατανάλωσης του

φυσικού αερίου». Αυτό έκανε γνωστό ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντα-
κτών, υπενθυμίζοντας ότι «έχουμε καταθέσει προτάσεις
και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η κατεύθυνση αυ-
τή μπορεί να δώσει λύσεις».

Η Ισπανία καθιστά σαφές ότι αντιτίθεται στην πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της χρήσης αερί-
ου. «Η ισπανική κυβέρνηση δεν θα ζητήσει από τους πο-
λίτες να περιορίσουν την κατανάλωση αερίου», δήλωσε η
υπουργός Ενέργειας και Οικολογικής Μετάβασης Τερέ-
σα Ριμπέρα, σημειώνοντας ότι η πρόταση αυτή δεν είναι

κατ’ ανάγκην ούτε «δίκαιη» ούτε «αποτελεσματική».
«Δεν θα εισαγάγουμε νόμο με την υποχρέωση να καθο-
ρίζεται η θερμοκρασία στους θερμοστάτες των κατοι-
κιών», δήλωσε η υπουργός σε συνέντευξή της στον τοπι-
κό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER. 

Στο ίδιο μήκος κύματος με την Ισπανία, η πορτογαλική
κυβέρνηση δεν θα υποστηρίξει το σχέδιο που παρουσία-
σαν την Τετάρτη οι Βρυξέλλες. «Η Πορτογαλία θα αντιτε-
θεί στο δυσανάλογο αυτό μέτρο», δήλωσε ο Ζοάου Γκα-
λάμπα, αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Publico».

Η απόκριση του νέου δόγματος, που διέπει
τις συντονισμένες προσπάθειες αντιμετώπι-
σης των πυρκαγιών σε μια ομολογουμένως
πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο που βρί-
σκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, μπαίνει στο
στόχαστρο των επιτελών στο Μέγαρο Μαξί-
μου και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
μετά τις ικανοποιητικές επιδόσεις της κρατι-
κής μηχανής στην κατάσβεση της πυρκαγιάς,
που απείλησε εκ νέου την Ανατολική Αττική
την προηγουμένη Δευτέρα και Τρίτη. 

Οι back to back δημόσιες τοποθετήσεις του
πρωθυπουργού το βράδυ της Τετάρτης μετά
τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου
στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αλλά
και χθες το πρωί κατά την αυτοψία του κυβερ-
νητικού κλιμακίου στις πληγείσες περιοχές
μαρτυρούν αφενός την ανακούφιση του κυ-
βερνητικού επιτελείου για την άμεση κατά-
σβεση της πυρκαγιάς, αφετέρου την ικανο-
ποίηση για την αποτελεσματική αντίδραση του
κρατικού μηχανισμού σε μια «πραγματικά δύ-

σκολη πυρκαγιά, η οποία κατά την εκδήλωσή
της εμφάνιζε διαβολικές ομοιότητες με την
αντίστοιχη στο Μάτι ως προς τις καιρικές συν-
θήκες», όπως ανέφερε στην «Political» ανώ-
τερος κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος
βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο War Ro-
om του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Μάθαμε από τα λάθη μας
Κατ’ ουσίαν, η πυρκαγιά που ξέσπασε το

απόγευμα της προηγούμενης Τρίτης στο Ντα-
ού Πεντέλης χρησίμευσε ως… πεδίο δοκιμής
του επικαιροποιημένου δόγματος της Πολιτι-
κής Προστασίας, που εξαντλείται στο τρίπτυχο
«πρόληψη - προετοιμασία - ετοιμότητα» μετά
τη μάλλον αρνητική αλλά και συνάμα πολύτι-
μη παρακαταθήκη που άφησε η περσινή περι-
πέτεια των καταστροφικών πυρκαγιών σε Βα-

ρυμπόμπη και Εύβοια. 
Κυβερνητικοί επιτελείς δίδουν ιδιαίτερη

έμφαση στις αλλεπάλληλες αναφορές του
Κυριάκου Μητσοτάκη στον καλύτερο συντο-
νισμό που διαπιστώθηκε κατά τη συνδυασμέ-
νη κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστι-
κής, της ΕΛΑΣ, των Ενόπλων Δυνάμεων και
των εθελοντών, ως το κλειδί της επιτυχίας να
υπάρξουν οι λιγότερες δυνατές επιπτώσεις
από μια πυρκαγιά, που στα πρώτα δέκα λεπτά
από την εκδήλωσή της διήνυσε επτά χιλιόμε-
τρα και εισέβαλε εντός του οικιστικού ιστού.
Επιπλέον, στο Μέγαρο Μαξίμου εξηγούν ότι
επί του πεδίου φάνηκε πως υπήρχε συγκε-
κριμένο και εύστοχο σχέδιο και ότι το δόγμα
της έγκαιρης παρέμβασης μέσω της συνολι-
κής κινητοποίησης των δυνάμεων στο μέτωπο
της Ανατολικής Αττικής απέδωσε, υπό την έν-

νοια ότι περιορίστηκαν αισθητά οι δυνητικά
καταστροφικές επιπτώσεις μιας πολύ επικίν-
δυνης πυρκαγιάς.

Ακραίες οι συνθήκες
Μάλιστα, ανώτερη κυβερνητική πηγή επέ-

μενε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί δεν
επιτρέπει στην πολιτική ηγεσία να... μπλέκει
τα πόδια της στο έργο των επιχειρησιακών επί
του πεδίου, δημιουργώντας σύγχυση και σε
πολλές περιπτώσεις καθυστέρηση κατά την
επέμβαση στα διάφορα μέτωπα. Πάντως, η
ικανοποίηση που επικρατεί στα ηγετικά κλι-
μάκια της κυβέρνησης δεν συνεπάγεται επ’
ουδενί λόγω εφησυχασμό, καθώς άπαντες
γνωρίζουν πως οι επόμενες εβδομάδες θα εί-
ναι πολύ κρίσιμες σε ό,τι αφορά την αντιμετώ-
πιση ακραίων φαινομένων ελέω της κλιματι-
κής αλλαγής.

«Η πυρκαγιά ήταν πολύ δύσκολη, είχα την
ευκαιρία να περιοδεύσω σε όλη την έκτασή
της. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όσους
πάλεψαν στο πεδίο, σε πραγματικά πρωτοφα-
νείς συνθήκες, διότι οι άνεμοι ήταν όντως
ακραίοι», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο οποίος βρέθηκε χθες στις πληγείσες
περιοχές και είχε την ευκαιρία να ευχαριστή-
σει από κοντά τις γυναίκες και τους άνδρες
των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Ικανοποίηση στην κυβέρνηση - Το δόγμα της έγκαιρης παρέμβασης

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
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Τα ειρωνικά σχόλια 
κατά του πρωθυπουργού

Μ
ε φόντο τις φλόγες της Πεντέ-
λης εξελίσσεται μεταξύ Νέας
Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ η πο-
λιτική αντιπαράθεση των ημε-

ρών, με τις βολές περί ευθυνών του τώρα και
του 2018 να... πέφτουν κατά ριπάς.

Χθες Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης επισκέφτηκε τις πληγείσες από
την πυρκαγιά περιοχές. Σχολιάζοντας την
επίσκεψή του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης
Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά πως τόσα
χαμόγελα και τόση ευτυχία δεν έχει ξαναδεί:
«Τόσα χαμόγελα και τόση ευτυχία, τόσες
ομαδικές φωτογραφίες χαράς με φόντο τα
καμένα δεν έχω ξαναδεί. Ένα τους θέμα σο-
βαρό είναι η ανεπάρκεια. Ένα άλλο όμως,
ακόμη θλιβερότερο, το πάνδηλο έλλειμμα
ενσυναίσθησης».

Την ίδια ώρα, πηγές της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης μιλώντας στην «Political» τονί-
ζουν πως η κυβέρνηση, αντί να προσλάβει
πυροσβέστες που τόσο ανάγκη έχει η Πολι-
τική Προστασία της Ελλάδας, προσλαμβάνει
παπάδες, που δεν τους έχει ανάγκη κανείς.
«Δεν ξεχνάμε πως η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας έπνιξε τους πυροσβέστες με
χημικά όταν εκείνοι διαδήλωναν για τα δι-
καιώματά τους», λένε στην Κουμουνδούρου.
Το θέμα των ιερέων είναι ένα ζήτημα που

στον ΣΥΡΙΖΑ το χρησιμοποιούν ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και το «προσθέτουν»
όπου μπορούν.

«Να παραιτηθεί ο Στυλιανίδης»
Επιπλέον η αξιωματική αντιπολίτευση κά-

νει focus στον Ελληνοκύπριο υπουργό Κλι-

ματικής Αλλαγής. «Ο κ. Στυλιανίδης ήταν
απαράδεκτος στις δηλώσεις του. Έπρεπε
ήδη ο κ. Μητσοτάκης να τον έχει... παραιτή-
σει. Η επιτελική του ικανότητα φάνηκε και
πέρσι αλλά και φέτος στην Πεντέλη. Τι άλλο
πρέπει να γίνει δηλαδή;», αναφέρουν οι
ίδιες πηγές.

«Η καταστροφική πυρκαγιά σε Ανθού-
σα, Ντράφι, Διώνη και Πεντέλη ανέδειξε
τη σπέκουλα στην οποία επιδόθηκε η κυ-
βέρνηση ως αντιπολίτευση το 2018 στο
Μάτι. Γιατί δεν έφερε η κυβέρνηση τον κύ-
ριο Συνολάκη, που έλεγε πως θα εκκένω-
νε το Μάτι σε δέκα λεπτά; Εμείς βεβαίως
και δεν ασκούμε την ίδια τοξική πολιτική.
Αλλά οι ευθύνες της Πολιτικής Προστα-
σίας είναι μεγάλες», τονίζουν πηγές της
Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ,
σχολιάζοντας τον συντονισμό της Πολιτι-
κής Προστασίας στη μεγάλη πυρκαγιά της
Πεντέλης, που είχε ως αποτέλεσμα να χά-
σει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να γί-
νουν στάχτη δεκάδες σπίτια και εκατοντά-
δες στρέμματα δάσους. 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι χάθηκε
πολύτιμος χρόνος από την ώρα που ξέ-
σπασε η πυρκαγιά μέχρι την ώρα που «ση-
κώθηκε» το πρώτο αεροπλάνο κατάσβε-
σης, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήμα-
τα για την ετοιμότητα της Πολιτικής Προ-
στασίας. 

Με αποστάσεις από την αδιέξοδη κριτική αλλά και από
εκείνους που εκφράζουν ικανοποίηση για τον τρόπο αντιμε-
τώπισης των πυρκαγιών, ειδικά αυτής που κατέκαψε την
Πεντέλη, διατηρεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αναμένοντας, όπως
λένε, να υπάρξει μια συνολική εικόνα. 

«Η Πεντέλη δεν είναι ένας ασυνήθιστος τόπος πυρκαγιών.
Έχει καεί άλλες δύο φορές και αναρωτιέται κανείς αν δεν
μπορούμε να σώσουμε την Πεντέλη, τι μπορούμε να σώσου-
με εντέλει;», αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινή-
ματος Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε μιλώντας στην
πρωινή εκπομπή του Open: «Θα συνιστούσα περισυλλογή
και αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τόσο την κριτική όσο και
τον πανηγυρισμό στη διαχείριση της πυρκαγιάς. Θα πρέπει
να περιμένουμε τον αναλυτικό απολογισμό και μια αναλυτική
ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη, ποιες είναι οι συνέπει-
ες αυτής της πύρινης περιπέτειας όσον αφορά την οικολογι-
κή καταστροφή».  Υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του προκά-
λεσε το άνοιγμα της συζήτησης για τον κλιματικό νόμο και
έβαλε την κλιματική ατζέντα στη δημόσια συζήτηση της χώ-
ρας, υποστήριξε πως «όταν μιλούσαμε για την κλιματική αλ-

λαγή, μας έλεγαν για πράσινα άλογα τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Δεν είναι δικαιολογία η κλιματική κρίση για τις συντο-
νιστικές ή επιχειρησιακές ανεπάρκειες του κράτους. Είναι
αιτία για δράση». Στο πλαίσιο αυτό και με το βλέμμα στην
επόμενη μέρα, ο κ. Μάντζος αναφέρθηκε στην ανάγκη για
λήψη συγκεκριμένων δράσεων σε πολύ βασικούς άξονες.
«Θα πρέπει να δούμε μια Πολιτική Προστασία με έναν κεν-
τρικό συντονισμό. Συμφωνούμε στην ύπαρξη του υπουργεί-
ου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά με
αποκεντρωμένες αρμοδιότητες», προσθέτοντας με επικριτι-
κή διάθεση ότι «δεν μπορεί κανείς να καυχιέται, ειδικά η κυ-
βέρνηση, για το δήθεν επιτελικό κράτος, όταν δεν είναι γνω-
στές εκ των προτέρων οι διαδικασίες και οι βασικές αρμο-
διότητες, όπως το κλάδεμα και ο καθαρισμός των οδών. Χρει-
άζεται έμφαση στην πρόληψη και όχι μόνο στην αποκατάστα-
ση των ζημιών, καλό είναι να αποκαθιστούμε τις ζημιές, αλλά
θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να τις προλαμβάνουμε, άρα και οι
πόροι που διατίθενται στην πρόληψη θα πρέπει να διατίθεν-
ται με διαφανείς διαδικασίες, με λογοδοσία και διαφάνεια». 

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην αυτοθυσία και την υπερπρο-

σπάθεια του Πυροσβεστικού Σώματος, υπογραμμίζοντας το
γεγονός ότι χαίρει κοινωνικής αναγνώρισης, ενώ ζήτησε
ενίσχυση της αξιοκρατίας και του ανθρώπινου δυναμικού.

ΚΚΕ: «Κάθε χρόνο τα ίδια»
Τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στους πολίτες που δοκιμάστη-

καν από τις πυρκαγιές εξέφρασε ο γραμματέας του ΚΚΕ, μι-
λώντας σε κομματική εκδήλωση παρουσία συνδικαλιστών.
Ταυτόχρονα όμως έβαλε στο στόχαστρό του τις πολιτικές για
την αντιπυρική προστασία που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμε-
ρα. «Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Για μια ακόμα χρονιά ζούμε
τη διάψευση των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων για την
πλήρη ετοιμότητα και επάρκεια του κρατικού μηχανισμού.
Ζούμε τις συνέπειες από αυτή την “επάρκεια”. Ένα διαρκές
έγκλημα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν!
Και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ», είπε ο κ. Κου-
τσούμπας και ζήτησε από την κυβέρνηση έστω και τώρα να
υπάρξουν η άμεση καταγραφή των ζημιών, η αποκατάσταση
και η πλήρης αποζημίωση όλων των πληγέντων.

Αντώνης Αντωνόπουλος

«Περισυλλογή και αυτοσυγκράτηση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Εμμονές του ΣΥΡΙΖΑ με τους
παπάδες και τους πυροσβέστες



A
νοιξε μεν, αλλά με εκβιασμό.
Τα δεδομένα της ροής φυσι-
κού αερίου για τον αγωγό
Nord Stream 1 άλλαξαν και

πάλι, με τη Μόσχα να ανοίγει το πρωί της
Πέμπτης (21/7) τις στρόφιγγες του Nord
Stream 1 μετά από 10 ημέρες. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο αγωγός είχε παραμείνει
κλειστός τις τελευταίες 10 ημέρες για
«προγραμματισμένες εργασίες συντή-
ρησης», όπως είχε ανακοινώσει ο δια-
χειριστής.

Μολονότι η Ρωσία άνοιξε τη στρόφιγ-
γα φυσικού αερίου, η ροή του αερίου
προχωρά με το σταγονόμετρο, καθώς ο
αγωγός λειτουργεί μόλις στο 30% της
χωρητικότητάς του, σύμφωνα με τις
γερμανικές αρχές. Ειδικότερα, τα δεδο-
μένα της ροής φυσικού αερίου για τον
αγωγό Nord Stream 1 και αναφορικά με
τις παροχές από τη Ρωσία προς τη Γερ-
μανία καταγράφηκαν στις 29.284.591
κιλοβατώρες (kwh) ανά ώρα σήμερα το
πρωί (07.00-08.00 ώρα Ελλάδας), έναντι
μηδενικής ροής κατά τις προηγούμενες
ώρες, όπως δείχνουν τα στοιχεία από
την ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας
που διαχειρίζεται τον αγωγό.

Οι εργασίες
Σήμερα μάλιστα αναμένεται ότι θα

ολοκληρωθούν οι εργασίες για την ετή-
σια συντήρηση του αγωγού, με τις ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις να προετοιμά-
ζονται για το ενδεχόμενο εφαρμογής
περαιτέρω ενεργειακών περικοπών, γι’
αυτό και η Ευρώπη βρίσκεται σε επα-
γρύπνηση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να
ληφθούν υπόψη και τα σχόλια του Σεργ-
κέι Λαβρόφ για διεύρυνση του αντικει-
μενικού σκοπού των ρωσικών πολεμι-
κών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. 

Ειδικότερα, ο Σεργκέι Λαβρόφ -χθες
στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA
Novosti- προέβη στην εξής δήλωση: «Οι
στόχοι των πολεμικών επιχειρήσεων
της Ρωσίας στην Ουκρανία, τώρα, ξε-
περνούν την περιοχή του Ντονμπάς στα
ανατολικά της χώρας».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι αντικειμενικοί
σκοποί των πολεμικών επιχειρήσεων
της Μόσχας θα διευρυνθούν περαιτέρω,
σε περίπτωση που η Δύση εξακολουθή-
σει να προμηθεύει το Κίεβο με όπλα μα-
κράς ακτίνας δράσης, όπως τα συστή-
ματα εξελιγμένων ρουκετών πυροβολι-
κού (HIMARS).

Αγωνία
Και από την άλλη, είναι και οι δηλώ-

σεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, τις οποίες οι
Ευρωπαίοι πολίτες παρακολουθούν
πάντα καθηλωμένοι λόγω της αγωνίας

τους για την εξέλιξη του φυσικού αερί-
ου και για να μην αποδειχθούν φρούδες
οι ελπίδες τους. Αναλυτικότερα, ο Ρώ-
σος πρόεδρος μιλώντας στους δημοσιο-
γράφους μετά την επίσκεψή του στην
Τεχεράνη δήλωσε: «Η Gazprom είναι
έτοιμη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της αναφορικά με τις εξαγωγές φυσι-
κού αερίου». 

Μία δήλωση που συγκέντρωσε σω-
ρεία ερωτημάτων και αντιδράσεων, με
τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναρωτι-
ούνται αν πρόκειται για ένα βρόμικο
παιχνίδι του Πούτιν ή αν όντως αυτή τη
φορά θα αποδειχθεί αντάξιος των δε-
σμεύσεών του.

Συντήρηση
Σύμφωνα μάλιστα με τον Ρώσο πρό-

εδρο, άλλη μία τουρμπίνα του Nord
Stream 1 θα πρέπει επίσης να πάει για
συντήρηση, γιατί διαφορετικά ο αγωγός
θα λειτουργήσει στο 20% της χωρητικό-
τητάς του. «Αν έρθει και η δεύτερη
τουρμπίνα, θα λειτουργήσει πλήρως ο
αγωγός. 

Αν όχι, μόνο 30 εκατομμύρια κυβικά
μέτρα θα ρέουν κάθε ημέρα», υπογράμ-
μισε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο ίδιος τόνισε
ότι η Gazprom δεν ευθύνεται για τη μεί-
ωση των ροών φυσικού αερίου, συμπε-
ριλαμβανομένης της διακοπής από το
Κίεβο της διαμετακόμισης μέσω Ου-
κρανίας στην Ευρώπη, ενώ επεσήμανε
ότι η Gazprom είναι έτοιμη να εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά
με τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Η γερ-
μανική Tagesschau, πάντως, εκτιμά ότι
ο Πούτιν θα συνεχίσει τις πιέσεις για να
αναγκάσει τη Γερμανία και την ΕΕ να
λειτουργήσουν τον Nord Stream 2.

Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, το
χειρότερο σενάριο παραμένει ακόμα
πάνω στο τραπέζι και μιλάμε βεβαίως
για την πλήρη διακοπή των παραδόσεων
μέσω του Nord Stream 1 - είτε με νέες
δικαιολογίες είτε χωρίς εξήγηση από
την Gazprom. 

Είναι επίσης πιθανό η Μόσχα, κατά
παράβαση της σύμβασης, να θελήσει να
επιβάλει νέους όρους σε περαιτέρω πα-
ραδόσεις φυσικού αερίου, που οι πελά-
τες δεν θα μπορούν ή δεν θα θέλουν να
εκπληρώσουν.

ΡOLITICAL ΘΕΜΑ6
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Κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει το εφιαλτικό
σενάριο της πλήρους
διακοπής στο άμεσο μέλλον

Το μαρτύριο
της σταγόνας
παίζει ο Πούτιν 

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 30%
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Το παρασκήνιο
από το Κέντρο
Επιχειρήσεων

Ε
ντονο είναι το παρασκήνιο των όσων διημείφθησαν στο Ενι-
αίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων, όπου έφτασε ο πρωθυπουργός το απόγευμα, όταν
άρχισε να εξαπλώνεται η φωτιά στην περιοχή της Πεντέλης.

Όπως μάθαμε, μαζί με τον πρωθυπουργό ήταν οι Λευτέρης Οικονό-
μου, Άκης Σκέρτσος και Στέλιος Πέτσας, ο Χρήστος Στυλιανίδης, ο
Γιάννης Οικονόμου, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πο-
λιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι αρχηγοί της Πυρο-
σβεστικής, ενώ αργότερα κατέφτασε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. 

Κατά ομολογία πολλών, υπήρχε σχέδιο δράσης -δεν έγινε τίποτα
στην τύχη- να μην περάσει η φωτιά το ρέμα της Ανθούσας και επε-
κταθεί μέχρι την Αττική Οδό. Δυστυχώς οι δυνατοί άνεμοι, που άλ-
λαζαν συνέχεια κατεύθυνση, δεν ήταν σύμμαχοι. Ωστόσο, η εικόνα
το πρωί ήταν πολύ καλύτερη και σε αυτό συνέβαλαν οι βραδινές
προσπάθειες των πυροσβεστών στις κατοικημένες περιοχές. Το
πρωί της επόμενης μέρας τα εναέρια μέσα, παρά τους δυνατούς
ανέμους, έκαναν τη δουλειά τους. Όσοι βρέθηκαν στην πρωινή σύ-
σκεψη παρατήρησαν ότι ο πρωθυπουργός ήταν ικανοποιημένος με
τις ενέργειες του υπουργού Στυλιανίδη και σχεδόν συγκινημένος
γιατί μέσα του ένιωθε ότι είχε δικαιωθεί που επέμεινε τόσο στην αυ-
τοτέλεια της Πολιτικής Προστασίας όσο και στο πρόσωπο του Στυ-
λιανίδη, παρά τα όσα είχαν ακουστεί. Αυτό το λέω, διότι κάποιοι τον
είχαν έτοιμο για... ανασχηματισμό. 

Σε λειτουργία το νέο σύγχρονο
ΚΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα καλύπτει
δυνητικά πληθυσμό 1.500.000 πολιτών, εγκαι-
νίασε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης. Έτσι γίνεται ένα ακόμη βήμα για τη βελτίω-
ση της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών με
αναπηρία. Σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει και η
διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία ΚΕ-
ΠΑ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με προϋπολο-
γισμό 1,2 εκατ. ευρώ. Με στοχευμένες κινήσεις
του κ. Χατζηδάκη αλλάζει η καθημερινότητα των
συνανθρώπων μας με αναπηρία, ενώ, όπως δή-
λωσε ο ίδιος, «από το φθινόπωρο καταργούνται
χιλιάδες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ και απλοποιείται
το σύνολο της διαδικασίας, απαλλάσσοντας χι-
λιάδες συμπολίτες μας από την ταλαιπωρία της
καθημερινότητας». 

Όχι άλλος πολιτικαντισμός
Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα της Ολυμπιονίκη

Κατερίνα Στεφανίδη, η Ζωή Βαρέλη, για την
αναστάτωση που έφεραν και κυρίως για την πο-
λιτικοποίηση της πυρκαγιάς τόσο αυτή όσο και
ο άνδρας της που επέκριναν στον τηλεοπτικό
αέρα τον κρατικό μηχανισμό και τον περιφερει-
άρχη Γιώργο Πατούλη. Η κυρία Βαρέλη ήταν
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τη Ρέ-
να Δούρου αλλά και υποψήφια βουλευτής με
τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Κατανοητή
η αγωνία κάποιου για να σώσει την περιουσία
του, όπως έγινε στην περίπτωση της κυρίας Βα-
ρέλη, το σπίτι της οποίας σώθηκε, αλλά δεν εί-
ναι κατανοητή η προπαγάνδα ακόμη και την
ύστατη στιγμή που η Πυροσβεστική βρισκόταν
στη μάχη με τις φλόγες. 

Συνάντηση Θεοχάρη με
Σταϊκούρα και δημάρχους

Συνάντηση είχε τις τελευταίες μέρες ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Χάρης
Θεοχάρης με τους δημάρχους Ανδρέα Κον-
δύλη (Άλιμος), Γιάννη Κωνσταντάτο
(Ελληνικό - Αργυρούπολη) και
Γιώργο Παπανικολάου (Γλυ-
φάδα), όπου συζήτησαν για
τις προοπτικές της μεγάλης
επένδυσης στο Ελληνικό.
Προχθές μάλιστα υπήρξε και
μια δεύτερη συνάντηση των πα-
ραπάνω, αυτήν τη φορά πα-
ρουσία και του υπουργού Οι-
κονομικών Χρήστου Σταϊ-
κούρα. Το Ελληνικό δεν μπο-
ρεί να είναι μόνο μια επένδυση
που θα «κόβει» χρήμα, θα πρέπει
να αντανακλά και την αναβάθμιση της ζωής
των δημοτών στις γύρω περιοχές. Αυτό ήταν
το ρεζουμέ της πρωτοβουλίας Θεοχάρη. 

Προς ψήφιση 
τέσσερα νομοσχέδια

Η επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία που
θα μείνει ανοικτή η Βουλή και η κυβέρνηση θα
στείλει προς ψήφιση στην Ολομέλεια τέσσερα
(παρακαλώ) κρίσιμα νομοσχέδια. Το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης θα φέρει το νομοσχέδιο για
τη Δικαστική Αστυνομία, ένα νέο Σώμα που θα
διεκπεραιώνει σημαντικές υποχρεώσεις που
μέχρι τώρα έκανε η Ελληνική Αστυνομία. Επί-
σης, θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση νομοσχέ-
διο για την αναμόρφωση της Σχολής Αξιωματι-
κών από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
ενώ και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας θα στείλει προς ψήφιση το νέο νομοσχέ-
διο για τα Αιολικά Πάρκα και το νέο πλαίσιο για
τα δασικά. Τέλος, το υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης θα στείλει προς ψήφιση το νέο νο-
μοσχέδιο για τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Τεχνολογιών. Όλα θα ψηφι-
στούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι Πέτσα - Παπαγεωργίου
στις εστίες φωτιάς

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων υπήρξαν και οι αφανείς ήρωες αυτής της μά-
χης με τη φωτιά, πέρα από τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Όπως έμαθα, στις 5.30
το πρωί ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον Βασίλη Παπαγεωργίου και στον Στέλιο
Πέτσα -που ξέρει την περιοχή- να κάνουν επιτόπιους ελέγχους στα καμένα για να δουν
πού υπάρχουν εστίες φωτιάς, καθώς και να δώσουν μια πρώτη εικόνα των καταστρο-
φών. Προς στιγμήν, οι δύο άνδρες φοβήθηκαν τις αντιδράσεις του κόσμου, αλλά έπρε-
πε να πάνε. Όταν ο κόσμος άρχισε να βλέπει τους Πέτσα και Παπαγεωργίου να εξέρ-
χονται από τη διακεκαυμένη ζώνη, κατάλαβε ότι όντως υπάρχει κινητοποίηση όλου του
μηχανισμού. Ο κόσμος που ξεκίνησε να πάει να δει αν το σπίτι του έχει καεί συνειδητο-
ποίησε ότι στα περισσότερα σημεία η φωτιά είχε περάσει έξω από τα σπίτια, στοιχείο
που έδειχνε ότι υπήρχαν παντού πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν εστίες όπου
μπορούσαν. Για αυτό άλλωστε οι αναφερόμενες ζημιές ήταν πολύ λιγότερες.

Με αναβαθμισμένο ρόλο ο Αντώνης Οικονόμου
Συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιεί ο Νίκος Πα-

ναγιωτόπουλος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι εκεί για να μεταφέ-
ρει τη «γραμμή» του Μεγάρου Μαξίμου, θέτοντας το πλαίσιο στις συ-
ζητήσεις του υπουργού με τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο λό-
γος για τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώ-
νη Οικονόμου, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με ανα-
βαθμισμένο ρόλο. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που η κυβέρνηση τον
επέλεξε για να πλαισιώσει τον υπουργό σε ένα τόσο σημαντικό ταξίδι,
όπου απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί και γνώση του αντικειμένου. Ο Αν-
τώνης Οικονόμου είναι εργασιομανής και άνθρωπος χαμηλών τόνων και χαίρει της εμπι-
στοσύνης του Μαξίμου. Η μεγάλη του εμπειρία στα εθνικά θέματα άλλωστε αποτελεί εγ-
γύηση για τη θετική έκβαση των επαφών της ελληνικής πλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες
και εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά.



Ο Γιάνης Βαρουφάκης έστειλε πιο ξε-
κάθαρο μήνυμα στον παλιό του σύντροφο
και συνοδοιπόρο Αλέξη Τσίπρα. Ο γραμ-
ματέας του ΜέΡΑ25, μιλώντας στο Πρώτο
Πρόγραμμα 91,6, είπε ότι «όποιος περι-
μένει να μας μιλήσει μετά τις εκλογές δεν
πρόκειται να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης
από εμάς» και επισήμανε ότι «όποιος εν-
διαφέρεται να συγκυβερνήσει με το Μέ-
ΡΑ25 πρέπει να μας μιλήσει πριν από τις
εκλογές». Ερωτηθείς μάλιστα αν υπάρχει
περίπτωση να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τόνισε ότι «ένα κόμμα σαν το ΜέΡΑ25,
το οποίο πιστεύει στην απλή αναλογική,
δεν μπορεί να λέει ότι δεν μιλάμε με άλλα
κόμματα, ιδίως του χώρου που θέλει να
αυτοαποκαλείται Αριστερά». Τι άλλο να
πούμε; Άντε, καλή αντάμωση στο νομι-
σματοκοπείο.

ΣΣτρατηγός Φλώρος: «Δεν
θα συμβιβαστούμε ποτέ»

Ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση
έστειλε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος με αφορμή την
εισβολή στην
Κύπρο. Όπως
έγραψε ο
στρατηγός
στα social
m e d i a ,
«με τον
υφυπουργό
Εθνικής Άμυ-
νας Νίκο Χαρδα-
λιά στην 48η Επέτειο
Μνήμης Πεσόντων Αξιωματικών & Οπλιτών
κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Ελλαδίτες
και Ελληνοκύπριοι χαραγμένοι για πάντα στα
μάρμαρα του Τύμβου της Μακεδονίτισσας και
βαθιά στις ψυχές όλων μας. Δεν θα ξεχάσουμε,
ούτε θα συμβιβαστούμε ποτέ!».

«Θέμα χρόνου» θεωρεί την κινεζική ει-
σβολή στην Ταϊβάν ο αρχηγός της CIA Ουί-
λιαμ Μπερνς. Αυτό κρατήστε το, θα μας
χρειαστεί. Διότι και τις προάλ-
λες έλεγε ότι θα μπουν
οι Ρώσοι στην Ου-
κρανία και δεν
τον πίστευε κα-
νείς. Απευθυ-
νόμενος σε Φό-
ρουμ για την
Ασφάλεια στο
Άσπεν του Κολο-
ράντο, ο επικεφαλής
της Κεντρικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών
Ουίλιαμ Μπερνς είπε ότι θεωρεί πως δεν τί-
θεται ζήτημα για το αν η κινεζική ηγεσία εν-
δέχεται να καταφύγει στη βία για τον έλεγ-
χο της Ταϊβάν, αλλά για το «πώς και πότε θα
το κάνει». «Η Κίνα παίρνει μαθήματα από τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και είναι
έτοιμη να χρησιμοποιήσει βία κατά της Ταϊ-
βάν», δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός της

CIA.

Αναβολή αλλά όχι
αναστολή περιοδειών

Αναβλήθηκαν οι πολιτικές εκδηλώ-

σεις στην Πάτρα από τη Νέα Δημοκρατία

(Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στε-

λεχών, κυβερνητικό κλιμάκιο) λόγω

των έκτακτων συνθηκών που

προέκυψαν από τις κατα-

στροφικές πυρκαγιές.

Αναβλήθηκε όμως και η

επίσκεψη του πρωθυ-

πουργού σε Πρέβεζα.

Βέβαια, κάποια γνωστά

τρολ του διαδικτύου άρχισαν

να μιλούν για φόβο της κυβέρνη-

σης να κάνει περιοδείες για να μην τα...

ακούσει. Η αλήθεια όμως είναι ότι το

πρόγραμμα επισκέψεων του πρωθυ-

πουργού θα συνεχιστεί κανονικά. 

«Θωρακίζεται»
το ΠΑΣΟΚ

Μ
ε απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη ο
Μιχάλης Χάλαρης αναλαμβάνει σύμ-
βουλος της Κοινοβουλευτικής Ομά-

δας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Ο δρ
Μιχάλης Χάλαρης είναι επίκουρος καθηγητής
του τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου Ελλάδας και υποστράτηγος ΠΣ (εα),
έχοντας υπηρετήσει σε επιτελικές και επιχει-
ρησιακές θέσεις. Σήμερα τελεί διευθυντής
Ερευνών σε θέματα Διακινδύνευσης, Κινδύ-
νων, Κρίσεων και Ασφάλειας στο Θεσμοθετη-
μένο Εργαστήριο «Ήφαιστος», διευθυντής
του τομέα Φυσικής, Χημείας και Χημικής Τε-
χνολογίας και αναπλ. διευθυντής στο ΠΜΣ
«Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας,
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας», δη-
λαδή έχει έντονη διδακτική, ερευνητική και
μελετητική δραστηριότητα με πλήθος δημο-
σιευμένων εργασιών. Επίσης, είναι συντονι-
στής καθηγητής του μαθήματος «Τεχνολογι-
κές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυ-
νοι» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ανάλυση
και Διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών
καταστροφών», διδάσκων στο μάθημα «Ha-
zard Identification & Risk Management» στο
MSc in Oil and Gas Technology, ενώ έχει δια-
τελέσει και καθηγητής στις Σχολές της Πυρο-
σβεστικής Ακαδημίας, στη Σχολή Αξιωματι-
κών Νοσηλευτικής και προσκεκλημένος κα-
θηγητής σε προγράμματα προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών σπουδών άλλων ΑΕΙ.

Για τρία έτη (2009-2012) υπήρξε επικεφα-
λής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κα-
θώς επελέγη μέσω της διαδικασίας opengov
για τη θέση του ειδικού γραμματέα του υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για να ξέρετε: Κυκλοφορεί
εντόνως στη διπλωματική
πιάτσα ότι η Αθήνα έχει αρχί-

σει και ενοχλείται από διάφορες
ενέργειες του Κιέβου… Μάλιστα, η

ελληνική πλευρά έχει φροντίσει να στείλει και το
σχετικό μήνυμα δυσφορίας στην Ουκρανία. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Η Κίνα στα χνάρια 
της Ρωσίας
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υ Αλέξη, έχεις 
μήνυμα από τον Γιάνη… 
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Οι αιχμές Δένδια για 
την Ουκρανία και το Antonov

Σ
ας έχω ξαναγράψει ότι ο Νίκος Δένδιας μπορεί να σε σφάξει με το βαμβάκι… Σε
συνέντευξή του στο Newsbomb.gr, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τονίζει ότι η σερβική πλευρά
όφειλε να έχει ενημερώσει την Ελλάδα για την πτήση του μοιραίου Αντόνοφ και για

τον λόγο αυτόν υπήρξε διάβημα τόσο προς τη Σερβία όσο και προς την Ουκρανία. «Δεν
μπορεί να ισχυρίζεται η σερβική πλευρά ότι έγιναν όλα σωστά, αυτό δεν ισχύει, αναμέ-
νουμε εξηγήσεις», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Προέκυψε ζήτημα για την
ασφάλεια του Έλληνα πολίτη από την πτώση του αεροσκάφους χωρίς το ελληνικό κράτος
να γνωρίζει τι περιείχε».

Ως προς τα ερωτήματα που έχουν προκύψει για την τελική χρήση του στρατιωτικού υλι-
κού που στέλνει η Δύση στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει: «Πρέπει να
διασφαλίζεται η συγκεκριμένη κατεύθυνση και χρήση του αμυντικού υλικού. Η ενίσχυση
της Ουκρανίας από τη Δύση γίνεται επ’ ονόματι συγκεκριμένων αρχών, της δημοκρατίας,
της σταθερότητας, της ειρήνης, της ασφάλειας, άρα δεν είναι δυνατό η ίδια η εξαγωγή να
ενυποθηκεύει τις αξίες για τις οποίες γίνεται». Το τελευταίο ήταν καρφί για τον Ζελένσκι,
αν δεν καταλάβατε… 
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Περί...
κλαρινογαμπρού
Με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη, ο
Αλέξης Κούγιας βρήκε την αφορμή -
μεταξύ άλλων- να χτυπήσει και τον Βα-
ρουφάκη. Σε ένα από τα δελτία Τύπου
που στέλνει ο Κούγιας, τον αναφέρει ως
κλαρινογαμπρό. Μη γελάτε, σας παρα-
καλώ, σας παραθέτω και το σχετικό
απόσπασμα: «Όσον αφορά τον άλλον
τον κλαρινογαμπρό, τον Βαρουφάκη, με
τα παρδαλά πουκάμισα που πριν τον
διώξει κλοτσηδόν ο Αλέξης Τσίπρας
μαζί με την πλούσια κληρονόμο σύζυγό
του, πανηγύριζε μαζί με την πλούσια
κληρονόμο σύζυγό του για τις πολυτε-
λείς βίλες τους -γιατί αυτός που κατά
την κρίση μου κοιτάζεται 15 ώρες την
ημέρα στον καθρέπτη πρόλαβε και
έκλεισε τις ελληνικές τράπεζες, αφή-
νοντας χωρίς χρήματα τον ελληνικό λαό
να δυστυχεί και να μην μπορεί να αγο-
ράσει τα αναγκαία για τους γονείς και τα
παιδιά του- έχω να του υποδείξω, πριν
αναφερθεί συκοφαντικά για εμένα και
πριν ζητήσει να μου πάρουν την άδεια
γιατί ανέδειξα τόσο στο δικαστήριο όσο
και δημοσίως την πραγματική αδίστα-
κτη προσωπικότητα των δήθεν βια-
σθέντων από τον Δημήτρη Λιγνάδη…».

Οι υπόνοιες για εμπρησμό στην
Πεντέλη έχουν φουντώσει πά-
ρα πολύ. «Στο σημείο στο Ντα-
ού Πεντέλης υπάρχει συγκε-
κριμένο δασικό περιπολικό,
είχαμε όμως αναφορές στα
ανακριτικά γραφεία μας από τη
Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμ-
πρησμού στις 5.19 σχεδόν δύο
ταυτόχρονες ενάρξεις πυρκα-
γιών», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο εκπρόσωπος Τύπου της
Πυροσβεστικής, επισημαίνον-
τας ότι ελέγχονται όλα τα δεδο-
μένα.

Ο «ταχυδρόμος»
του ΣΥΡΙΖΑ

Μη νομίζετε ότι ο πρόεδρος Αλέξης
θα μείνει με σταυρωμένα χέρια στην
προσπάθεια της ΝΔ να διεμβολίσει
τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έχει βάλει και
ο Τσίπρας τον άνθρωπό του να ρίξει
γέφυρες προς τη Χαριλάου Τρικούπη.
Και δεν είναι από τους γνωστούς Πα-
σόκους που έχει μαζέψει στην Κου-
μουνδούρου. Αυτοί προσπάθησαν να
ανοίξουν τις πόρτες της Χαριλάου
Τρικούπη και απέτυχαν παταγωδώς.
Τώρα έβαλε δικό του Συριζαίο, προ-
εδρικό να μεταφέρει με ευγένεια τα
μηνύματα του Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ. Τα-
χυδρόμο τον έκανε… 

Έρχεται η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών
Στα τέλη Ιουλίου η Γερμανίδα ΥΠΕΞ θα βρίσκεται στην Αθήνα. Επρόκειτο για μια

επίσκεψη που ήταν προγραμματισμένη για τις 9 Ιουνίου, αλλά ο άτιμος ο κορονοϊ-

ός την ανέβαλε. Πρόκειται για την Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία θα έρθει τελικά

στην Αθήνα στις 29 Ιουλίου - επτά εβδομάδες αργότερα από την προγραμματισμέ-

νη επίσκεψή της. Θα πρόκειται για ένα ταξίδι σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για

τους Γερμανούς, αφού η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα ακούσει αλ-

λά και θα μεταφέρει μηνύματα σε πολλές κατευθύνσεις. Μην περιμένετε βέβαια

να ασχοληθεί αρκετά με τα Ελληνοτουρκικά. Δεν είναι ψηλά σε κανενός την

ατζέντα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει

αλλάξει πλήρως τα δεδομένα για την Ευρώπη.

Το «όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ
Ο Στέφανος Ξεκαλάκης, ένας από τους πλέον στενούς

συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, ρωτήθηκε από δη-
μοσιογράφους τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση
που παραστεί ανάγκη μετεκλογικής συνεργασίας με τη
ΝΔ. Τον ρώτησε η Βούλα Κεχαγιά και απάντησε κατηγο-
ρηματικά «όχι». Μάλιστα της είπε χαρακτηριστικά: «Κυ-
ρία Κεχαγιά, πριν από λίγο σας μαρτύρησα την ηλικία
μου. Είμαι παιδί του Ανδρέα και νομίζω ότι αυτό τα λέει
όλα». «Παιδί του Αντρέα», εννοεί του Παπανδρέου. Μα πόσα παιδιά είχε πια ο Ανδρέας;
Φαντάζομαι, το «όχι» του κ. Ξεκαλάκη αφορά την πρώτη Κυριακή, γιατί τη δεύτερη αλλά-
ζουν τα πράγματα.



Ο
αριθμός των φίλων που χρειάζεστε αυτήν
τη στιγμή και σε όλη τη διάρκεια της ζωής
σας είναι εκείνος με τους οποίους είστε
ικανοποιημένοι. Αυτός που είναι «αρκε-

τός» για εσάς μπορεί να είναι πολύ λίγοι και για κά-
ποιον άλλον να είναι πάρα πολλοί. Ας ψάξουμε λοι-
πόν λίγο βαθύτερα για να ανακαλύψουμε πόσοι φί-
λοι είναι ο σωστός αριθμός για εσάς. Μπορεί να
γνωρίζετε τα ονόματα και τα πρόσωπα πολλών αν-
θρώπων, αλλά είναι απίθανο να είστε σε πραγματική
επαφή με τους περισσότερους από αυτούς.

Η θεωρία του Robin Dunbar
Αφού μελέτησε το μέγεθος του ανθρώπινου εγ-

κεφάλου τη δεκαετία του 1990, ο ανθρωπολόγος, δρ
Robin Dunbar, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρ-
χει ένα όριο στον αριθμό των ανθρώπων με τους

οποίους μπορούμε να διατηρήσουμε μια ουσιαστι-
κή κοινωνική σχέση. Αυτός ο αριθμός είναι 148, αν
και συχνά στρογγυλοποιείται για ευκολία στο 150.
Αλλά ο Dunbar έχει προχωρήσει από τότε περισσό-
τερο για να διερευνήσει πώς η συναισθηματική εγ-
γύτητα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε
να κατηγοριοποιήσουμε αυτές τις 150 συνδέσεις.
Προτείνει ότι είναι πιθανό να μην έχετε περισσότε-
ρα από πέντε άτομα στο κρίσιμο ανώτερο στρώμα
σας - το εσωτερικό σας άδυτο της συντροφικότη-
τας. Ανάλογα με το πού βρίσκεστε στη ζωή σας, αυ-
τό το επίπεδο μπορεί να αποτελείται από γονείς,
αδέρφια, έναν σύντροφο ή καλύτερους φίλους. Στη
συνέχεια μπορεί να έχετε έως και δέκα ακόμη στε-
νές συνδέσεις που βλέπετε τακτικά και τους οποί-
ους αγαπάτε. Αυτοί μπορεί να είναι καλοί φίλοι ή
μέλη της οικογένειας.

Το επόμενο επίπεδο αποτελείται από επιπλέον 35
άτομα, με τα οποία αλληλεπιδράτε συχνά και θα
σκεφτόσασταν να προσκαλέσετε σε μια ειδική πε-
ρίσταση, όπως τα γενέθλιά σας. Έπειτα υπάρχουν
100 άτομα που γνωρίζετε σχετικά καλά, αλλά μπο-
ρεί να μην τα βλέπετε πάρα πολύ. Αν ανησυχείτε ότι
δεν έχετε τόσους φίλους όσους θα έπρεπε, αναρω-
τηθείτε αν αυτό είναι μια γνήσια ανησυχία που βα-
σίζεται στη μοναξιά ή επειδή πιστεύετε -ή σας
έχουν πει- ότι χρειάζεστε περισσότερους. Οι άν-
θρωποι μπορούν να ζήσουν πολύ χαρούμενες και
ειρηνικές ζωές με έναν πολύ μικρό εσωτερικό κύ-
κλο. Και μπορούν να ζήσουν πολύ δυστυχισμένες
ζωές παρά τον πολύ μεγάλο κύκλο τους. Το πόσους
φίλους χρειάζεστε ή θέλετε στη ζωή σας εξαρτάται
από το στάδιο της ζωής σας, τις ανάγκες και την
προσωπικότητά σας. 

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki
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του πατέρα

Ηλία Μάκου

Δ
εν έφταναν τα τόσα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζει τελευταία η Ελλάδα λόγω κυ-
ρίως της διεθνούς κρίσης, πάλι φέτος εκ-
δηλώθηκαν φωτιές μεγάλης έκτασης και

έντασης. Και απειλούν να μεταβάλουν σε σεληνιακό
τοπίο περιοχές της Ελλάδας, αυτή την περίοδο κυ-
ρίως της Αττικής.

Τα ωραία δάση, που είναι μια ανάσα ζωής για τους
ασφυκτιώντες ανθρώπους, γίνονται στάχτη σε λίγα
λεπτά. Είναι τρομακτικές οι εικόνες με τις φλόγες να
σαρώνουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους... Σε λυγί-
ζουν η αγωνία και η απόγνωση των ανθρώπων που
βλέπουν την πυρκαγιά να πλησιάζει στα σπίτια τους
ή να τα «καταπίνει».

Την ώρα της μάχης με τις «πύρινες γλώσσες» και
υπό την απειλή τους ακούγονται και κρίσεις και κα-
τακρίσεις ότι δεν έγιναν όταν έπρεπε όσα έπρεπε,
που συνήθως διογκώνονται και λαμβάνουν μια
υπερβολική διάσταση διότι, ό,τι και να κάνεις, τα

φυσικά φαινόμενα είναι απρόβλεπτα καταστροφικά.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν χρειάζονται

υποδομές πυρασφάλειας ή επάρκεια σε μέσα ή πα-
ρεμβάσεις που να εμποδίζουν την εξάπλωση της
πυρκαγιάς, όπως και η τήρηση των κανόνων δόμη-
σης σε δασικές περιοχές. Αλλά η φωτιά είναι φωτιά
και ορμάει ανεξέλεγκτα, όσα πυροσβεστικά οχήμα-
τα και ελικόπτερα και αν επιχειρούν εναντίον της,
όσο και αν οι πυροσβέστες και εθελοντές πέφτουν
κυριολεκτικά με τα... μούτρα μέσα στις φλόγες.
Πνεύμονες ζωής εξαφανίζονται και η οικολογική
καταστροφή απειλεί όλους μας.

Η θέα της καμένης γης είναι φοβερή. Η οσμή από
τα αποκαΐδια και η εικόνα της ερήμωσης προξενούν
πλήξη και οργή για εκείνους τους ασυνείδητους που
είτε από αμέλεια είτε από σκοπιμότητα κάνουν πύ-
ρινη κόλαση τη φύση και ασελγούν σε βάρος της και
τις περισσότερες φορές κατορθώνουν και μένουν
ασύλληπτοι.

Αλλά ούτε κομματικές ή άλλες αντιπαλότητες χω-
ρούν πάνω σε αυτό το ζήτημα που, κατά τη γνώμη
μας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας και δεν επιτρέ-
πονται κούφιες αντιπαραθέσεις. Και μπαίνει το
ερώτημα: Πώς θα αναχαιτιστεί αυτή η κατάσταση
ώστε να μην έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές; Πα-
ρά τα όποια μέτρα, δεν σημειώνεται σημαντική πρό-
οδος, γιατί οι άνθρωποι, που θέλουμε να απαλλα-
γούμε από τον κίνδυνο, επιδιώκουμε τον κίνδυνο
γιατί έχουμε καταντήσει από οικοδεσπότες σε δυνά-
στες του περιβάλλοντος. 

Τούτες τις δυσάρεστες στιγμές, με τα πύρινα μέ-
τωπα να... λεηλατούν την ποιότητα της ανθρώπινης
ζωής, οι τραγικές συνέπειες θα φανερωθούν ολό-
κληρες στο μέλλον. Πρέπει να καταλάβουμε ότι
χρειάζεται κοινωνική συνοχή. Γιατί αλλιώς παραμο-
νεύει η ακατάσχετη πορεία προς το χάος και την αυ-
τοκαταστροφή. Και σοφά το λέει ο λαός: Όποιος
παίζει με τη φωτιά στο τέλος καίγεται!

Πόσους φίλους χρειάζεστε στη ζωή σας;

Θλιβερό το θέαμα και το αποτέλεσμα της καμένης γης



Σ
υντηρεί την ένταση στα Ελληνο-
τουρκικά η Άγκυρα, την ώρα που
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχει-
ρεί νέο ανακάτεμα της τράπου-

λας στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. 

Ο Τούρκος πρόεδρος, με την παρουσία
του δίπλα στον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν
και τον ηγέτη του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι
στην Τεχεράνη, θέλησε να στείλει ένα μή-
νυμα αμφισβήτησης στη Δύση και κυρίως
στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας
τον εκνευρισμό του για την τροπή που
παίρνει η υπόθεση των F-16.

Νέες προκλήσεις
Μετά τον Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι

η Άγκυρα δεν δεσμεύεται από τον όρο
που έθεσε η αμερικανική Βουλή για την
πώληση F-16, στην επιθετική γραμμή
πλειοδότησε και ο Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η Τουρκία
θα συνεχίσει να παραβιάζει τον ελληνικό
εναέριο χώρο. Μιλώντας στο TRT Haber, ο
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας

ισχυρίστηκε ότι η Άγκυρα δεν θα υπακού-
σει σε καμία οδηγία, ακόμη και αν πάρει
τελικά τα νέα μαχητικά. «Με 6 μίλια χωρι-
κά ύδατα ζητούν 10 μίλια εναέριο χώρο.
Αυτό δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο»,
είπε ο Τσαβούσογλου και συμπλήρωσε:
«Αν η Ελλάδα απαιτεί 10 μίλια, δεν τίθεται
από εμάς θέμα να μη χρησιμοποιήσουμε
αυτά τα 4 μίλια», ομολογώντας ότι η παρα-
βατική συμπεριφορά σε βάρος της Ελλά-
δας θα συνεχιστεί παρά τις αμερικανικές
προειδοποιήσεις.

Εκτός από τις παραβιάσεις, ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε να «δι-
καιολογήσει» και τις υπερπτήσεις, προ-
βάλλοντας για μια ακόμη φορά τις παρά-
νομες αιτιάσεις και το αναθεωρητικό
αφήγημα της Άγκυρας στο Αιγαίο. «Τι εν-
νοείτε όταν λέτε “ελληνικός εναέριος χώ-
ρος”; Υπάρχουν νησιά που η Ελλάδα απο-
καλεί δικά της και βραχονησίδες που δεν
έχουν ξεκάθαρο καθεστώς ιδιοκτησίας
και δεν έχουν παραχωρηθεί με συμφω-
νίες», ανέφερε ο Τσαβούσογλου.

Η απάντηση της Αθήνας
Στις προκλητικές κορόνες της Άγκυρας

η απάντηση ήρθε διά στόματος Νίκου
Δένδια, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο
που διοργάνωσε η Παγκόσμια Διακοινο-
βουλευτική Ένωση Ελληνισμού στο Κα-
στελόριζο, παρουσία σημαντικών εκπρο-

σώπων της Ομογένειας. Ο υπουργός Εξω-
τερικών στο μήνυμά του τόνισε πως «η
Ελλάδα είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε
απειλή ή χρήση βίας για την επίλυση θα-
λάσσιων διαφορών, όντας προσηλωμένη
στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης των
διεθνών διαφορών». Ο κ. Δένδιας σημεί-
ωσε ακόμη πως η Αθήνα έχει συνάψει
συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζω-
νών με τους γείτονές της, την Ιταλία, την
Αίγυπτο και «φωτογράφισε» την παραβα-
τική συμπεριφορά της Τουρκίας, υπο-
γραμμίζοντας πως η Ελλάδα «στοχεύει να
συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα
γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Μήνυμα από το Καστελόριζο έστειλε
και ο Νίκος Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι
«οποιεσδήποτε παραβιάσεις των ελλη-
νικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτε-
λούν και παραβιάσεις των ευρωπαϊκών
κυριαρχικών δικαιωμάτων», ενώ υπο-
στήριξε πως «η Ελλάδα έχει και τα μέσα
και τη βούληση να εξασφαλίσει την πλή-
ρη εφαρμογή των δικαιωμάτων της,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». 
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Μετά τα νησιά οι Τούρκοι
βάζουν στο στόχαστρο και 
τον ελληνικό εναέριο χώρο 

Ανοίγει όλα
τα μέτωπα 
ο Ερντογάν

ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αναζητά 
συμμάχους
Η Τουρκία φαίνεται να παίζει
όλα τα χαρτιά της, αναζητών-
τας νέους συμμάχους μετά τα
«εμπόδια» στις σχέσεις της με
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν
και η προσπάθεια του Ερντο-
γάν να βρει στήριξη στη Ρωσία
και το Ιράν για μια νέα επιχεί-
ρηση στη Συρία δεν απέδωσε
καρπούς, έμπειροι αναλυτές
εκτιμούν ότι η Άγκυρα θα συ-
νεχίσει να χρησιμοποιεί τους
περιφερειακούς παίκτες για
να πιέσει την Ουάσιγκτον, ενό-
ψει μάλιστα των τουρκικών
εκλογών του 2023. Την ίδια
ώρα πάντως η Άγκυρα καλεί-
ται να αντιμετωπίσει μια νέα
όξυνση με το Ιράκ μετά την
επίθεση σε πάρκο αναψυχής
στην επαρχία Ντοχούκ, στο
ιρακινό Κουρδιστάν, την οποία
οι Αρχές της χώρας αποδίδουν
στην Τουρκία. Η Άγκυρα δια-
ψεύδει αυτές τις πληροφο-
ρίες, όμως ήδη έχει γίνει στό-
χος διαδηλωτών, οι οποίοι
έβαλαν φωτιά στην πρεσβεία
της Τουρκίας στη Βαγδάτη.
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Τ
ις εντυπωσιακές δυνατότη-
τες των F-35 ακόμη και σε
«κλειστές» αερομαχίες δια-
πίστωσε, και μάλιστα από

«πρώτο «χέρι», το κορυφαίο «γεράκι»
της χώρας, ο Αντιπτέραρχος Θεμιστο-
κλής Μπουρολιάς. Ο Αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Αεροπορίας πέταξε με
F-16 και «ενεπλάκη» σε αερομαχία με
F-35, στο πλαίσιο της άσκησης «Posei-
don’s Rage», που ολοκληρώθηκε την
Τετάρτη στη Σούδα.
Ο Αρχηγός βρέθηκε στο γνώριμο για
εκείνον πιλοτήριο του F-16 Block 52+
adv. έχοντας στο πλευρό του ένα ακόμη
διθέσιο αεροσκάφος της 340 Μοίρας
«Αλεπού» και, αφού το ζευγάρι των μα-
χητικών απογειώθηκε από την 115 Πτέ-
ρυγα Μάχης, συνάντησε τα δύο αμερι-
κανικά F-35 που συμμετείχαν στην
άσκηση. Σύμφωνα με πληροφορίες,
κατά τη διάρκεια της «αερομαχίας»
εφαρμόστηκαν όλες οι τακτικές εναέ-
ριας μάχης, με το F-35 να εντυπωσιάζει
τους Έλληνες αεροπόρους με την ικα-
νότητά του στις «κλειστές» εμπλοκές,
όπως αυτές που πραγματοποιούνται
σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο. Ανώτα-
τες πηγές του Αεροπορικού Επιτελείου
μάλιστα τόνιζαν με νόημα πως αυτή εί-
ναι μια αποστολή που ποτέ δεν θα χρει-
αστεί να εκτελέσει το F-35, διότι χάρη
στα υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά του
συστήματα και τις «στελθ» δυνατότη-
τες που διαθέτει, θα εξουδετερώσει τον
εχθρό προτού εντοπιστεί. «Αν όμως
χρειαστεί, μπορεί να τα καταφέρει πο-
λύ καλά και σε ορισμένα σημεία μάλι-
στα καλύτερα και από τα F-16, αφού η

δυνατότητα ελιγμών του είναι εντυπω-
σιακή«, λένε οι ίδιες πηγές. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα F-16 που συμμετείχαν
στην άσκηση είχαν κατάλληλη διαμόρ-
φωση για αερομαχία, δηλαδή δεν κου-
βαλούσαν επιπλέον δεξαμενές καυσί-
μων και περιττό βάρος και παρ΄ όλα αυ-
τά το έργο τους απέναντι στα F-35 δεν
ήταν καθόλου εύκολο. 

Φεύγουν από την Κρήτη οι Αμερικανοί
Με τις καλύτερες εντυπώσεις αναχω-
ρούν από την Κρήτη και οι Αμερικανοί
πιλότοι, οι οποίοι για δέκα ημέρες εκ-
παιδεύονταν με την «αφρόκρεμα» της
Πολεμικής Αεροπορίας. Τα σενάρια της
«Poseidon’s Rage» περιελάμβαναν
πτήσεις εξοικείωσης στο ιδιαίτερο ελ-
ληνικό ανάγλυφο, βασικούς αμυντι-
κούς ελιγμούς, εκπαίδευση μάχης με-
ταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκα-
φών, εναέρια μάχη, ναυτιλία χαμηλού
ύψους με εικονικές προσβολές στό-

χων επιφανείας, αεροπορική υποστή-
ριξη με τερματική καθοδήγηση πυρών
από ομάδες JTAC, προσβολή και υπο-
στήριξη ναυτικών δυνάμεων και βολές
με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής
«Καράβια». 

Στο Τέξας
Στο εργοστάσιο της κατασκευάστριας
εταιρείας του F-35, της
αμερικανικής Lock-
heed Martin, βρέ-
θηκε ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας
που συνεχίζει την
επίσημη επίσκε-
ψή του στις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Ο
κ. Παναγιωτόπουλος
ξεναγήθηκε στη γραμμή
παραγωγής και ενημερώθηκε για
τις διαδικασίες κατασκευής και υπο-
στήριξης, καθώς και για τα χρονοδια-

γράμματα παραδόσεων. Πριν από λίγες
εβδομάδες, η Αθήνα εκδήλωσε και
επίσημα το ενδιαφέρον της για 20+20
F-35, αποστέλλοντας αίτημα «LOR για
LOA» στην αμερικανική κυβέρνηση. Η
απάντηση, η οποία θα περιλαμβάνει το
ακριβές κόστος και τη διαθεσιμότητα
των αεροσκαφών και θα είναι δεσμευ-
τική για την αμερικανική πλευρά, ανα-
μένεται έως τα τέλη του 2023 και στη
συνέχεια Αθήνα και Ουάσιγκτον θα ξε-
κινήσουν τη διαπραγμάτευση για να
φτάσουμε στην υπογραφή της συμφω-
νίας περί τα μέσα του 2024.
Πηγές του Αεροπορικού Επιτελείου
εκτιμούν ότι τα πρώτα F-35 θα μπορούν
να βρίσκονται στην Ελλάδα το νωρίτερο
στα τέλη του 2027 ή τις αρχές του 2028
και για τον λόγο αυτόν Αμερικανοί αξιω-
ματούχοι έχουν ήδη ξεκινήσει να αξιο-
λογούν τις βάσεις που έχει προτείνει η
Πολεμική Αεροπορία για τη φιλοξενία
των υπερσύγχρονων μαχητικών. Με την
απόκτησή τους, η Ελλάδα εξασφαλίζει
και υψηλή διαθεσιμότητα στα συγκε-
κριμένα αεροσκάφη, η οποία για μία

Μοίρα των 20 F-35 μεταφράζεται σε
τουλάχιστον 16 διαθέσιμα μαχητι-

κά, έτοιμα ανά πάσα στιγμή να
επιχειρήσουν όπου απαιτηθεί. 

Ο Αρχηγός αξιολόγησε» τα F-35

O Αντιπτέραρχος
Θεμιστοκλής

Μπουρολιάς βρέθηκε
στο γνώριμο 

για εκείνον πιλοτήριο 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Ιταλία: Ανησυχία από
την ακροδεξιά άνοδο
της Ειρήνης Μητροπούλου

Π
ολιτική αστάθεια στην Ιταλία και
έντονη ανησυχία στην ΕΕ προ-
καλεί η παραίτηση του πρωθυ-
πουργού Μάριο Ντράγκι, που

οδηγεί την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρωζώνης σε πρόωρες εκλογές το φθινό-
πωρο.

Ο 74χρονος «σούπερ Μάριο» παραιτή-
θηκε αμετάκλητα χθες, αφότου έχασε τη
στήριξη τριών μεγάλων κομμάτων του κυ-
βερνητικού συνασπισμού: των λαϊκιστών
του Κινήματος 5 Αστέρων, της ακροδεξιάς
Λέγκας και της δεξιάς Φόρτσα Ιτάλια του
Μπερλουσκόνι. Η χώρα οδεύει τώρα σε
πρόωρες εκλογές μεταξύ 25 Σεπτεμβρίου
και 9 Οκτωβρίου, με τον τεχνοκράτη
Ντράγκι να παραμένει υπηρεσιακός πρω-
θυπουργός.

Άλλος λόγος ανησυχίας είναι η άνοδος
της ιταλικής Ακροδεξιάς. Όλες οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν τη νεοφασιστική πα-
ράταξη Αδέλφια της Ιταλίας (FdI) της
45χρονης Τζόρτζια Μελόνι να οδηγεί την
κούρσα με ποσοστό 23%. Μαζί με την ακρο-
δεξιά Λέγκα (15%) και τη δεξιά Φόρτσα Ιτά-
λια (8%) ενδέχεται να κερδίσει άνετη πλει-
οψηφία στη νέα Βουλή. Αν τα Αδέλφια της
Ιταλίας βγουν πρώτο κόμμα, η Μελόνι θα

απαιτήσει να γίνει πρωθυπουργός, ενδεχό-
μενο που θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό
στην Ευρώπη και σοκ στις αγορές.

«Ο Ντράγκι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος
που στεκόταν ανάμεσα στην Ευρωζώνη και
την άβυσσο», γράφει το Politico, τονίζοντας
ότι «τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι καλούνται
να χειριστούν τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, τις συνέπειες της πανδημίας, την
ενεργειακή κρίση και την αύξηση του πλη-
θωρισμού, ο πολύπειρος πρώην πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν
απολύτως απαραίτητος για την αντιμετώπι-
ση έκτακτων καταστάσεων». 

Συναγερμός στις Βρυξέλλες
Η πτώση της κυβέρνησης Ντράγκι έχει

σημάνει συναγερμό στις Βρυξέλλες, κα-
θώς θέτει εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα του
θηριώδους δημόσιου χρέους της Ιταλίας,
που ανέρχεται σε 2,7 τρισ. ευρώ και είναι ο
δεύτερος υψηλότερος λόγος χρέους προς
ΑΕΠ στην Ευρωζώνη μετά της Ελλάδας. Ο
Γερμανός ακροδεξιός ευρωβουλευτής
Γκούναρ Μπεκ δήλωσε χθες, επιχαίρον-
τας, ότι «μπροστά σε αυτά που θα δώσουμε
στην Ιταλία, στην Ελλάδα δώσαμε ψιλά». 

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ιταλία είναι πι-
θανό να αντιμετωπίσει σύντομα πολύ υψη-
λότερο κόστος για την αναχρηματοδότηση

του χρέους της. Ήδη, η διάδοχος του
Ντράγκι στην ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ανα-
κοίνωσε την πρώτη αύξηση επιτοκίου κατά
0,50% έπειτα από έντεκα χρόνια.

Η μακρά περίοδος χαμηλών επιτοκίων
είχε επιτρέψει στην Ιταλία να μετακυλίσει
φθηνά το χρέος της, το οποίο υπερβαίνει
το 150% της ετήσιας οικονομικής παραγω-
γής της χώρας. Μετά την παραίτηση
Ντράγκι, το χρηματιστήριο στο Μιλάνο
άνοιξε με κάθετη πτώση, με τον γενικό
δείκτη του να καταγράφει απώλειες της
τάξης του 2,23%. Παράλληλα, το spread
των ιταλικών ομολόγων με τα γερμανικά
«άνοιξε» περαιτέρω στις 246 μονάδες βά-
σης (2,46%).

Οριστική και αμετάκλητη 
η παραίτηση Ντράγκι 
και πρόωρες εκλογές
το φθινόπωρο - Γερμανός 
ευρωβουλευτής Γκούναρ
Μπεκ: «Μπροστά σε αυτά που
θα δώσουμε στη Ρώμη, 
στην Αθήνα  δώσαμε ψιλά» 

CIA: Υπερβολικά
υγιής ο Πούτιν
Την έντονη φημολογία που έχει
ξεσπάσει για την κακή κατάστα-
ση της υγείας του Βλαντίμιρ
Πούτιν διέλυσε, προσωρινά του-
λάχιστον, ο διευθυντής της CIA.
«Εξ όσων γνωρίζουμε (σ.σ.: ο
Πούτιν) είναι εντελώς, υπερβολι-
κά υγιής», είπε με εύθυμη διά-
θεση ο Γουίλιαμ Μπερνς.
Διευκρίνισε πάντως ότι τα λεγό-
μενά του δεν αποτελούν επίσημη
αξιολόγηση πληροφοριών. «Ο
Πούτιν πιστεύει πολύ στον εκφο-
βισμό και την εκδίκηση. (…) Εί-
ναι πεπεισμένος ότι το πεπρωμέ-
νο του είναι να αποκαταστήσει τη
Ρωσία ως μεγάλη δύναμη (…)
και δεν μπορεί να το κάνει αυτό
χωρίς να ελέγξει την Ουκρανία»,
πρόσθεσε ο Μπερνς, ο οποίος
έχει υπηρετήσει ως πρεσβευτής
των ΗΠΑ στη Μόσχα.
Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον βλέ-
πει ξεκάθαρες ενδείξεις ότι η
Μόσχα ετοιμάζεται να προσαρ-
τήσει τα εδάφη που καταλαμβά-
νει στην Ανατολική Ουκρανία,
κάτι που θα οδηγούσε σε νέο γύ-
ρο κλιμάκωσης, καθώς κάθε
επίθεση του Κιέβου στις περιο-
χές αυτές θα θεωρούνταν πλέον
επίθεση εναντίον της Ρωσίας.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε εξάλ-
λου ότι οι αντικειμενικοί σκοποί
των πολεμικών επιχειρήσεων
της Μόσχας θα διευρυνθούν πε-
ραιτέρω από το Ντονμπάς της
Ανατολικής Ουκρανίας, αν η Δύ-
ση εξακολουθήσει να προμη-
θεύει το Κίεβο με όπλα, όπως τα
συστήματα εξελιγμένων ρουκε-
τών πυροβολικού (HIMARS). «Οι
ειρηνευτικές συνομιλίες δεν
έχουν κάποιο νόημα επί του πα-
ρόντος», τόνισε ο Λαβρόφ. 
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Πεντέλη
Τα 4 στοιχεία που
«δείχνουν» εμπρησμό
Ι

σχυρές ενδείξεις εμπρησμού φαίνεται πως έχουν εντοπίσει οι αξιωμα-
τικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που ανέλαβαν τη διερεύνηση της
πυρκαγιάς στην Πεντέλη, με την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών
Αθηνών Μαρία Γκανέ να δίνει παραγγελία για τη διενέργεια επείγουσας

προκαταρκτικής εξέτασης.
Έρευνα θα γίνει και στην περίπτωση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεση-

μέρι της Τετάρτης (20/7) στα Μέγαρα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε
αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η φωτιά που κατέκαψε σπίτια, επιχειρήσεις
και οχήματα στη βορειοανατολική Αττική (σ.σ.: και χιλιάδες στρέμματα δά-
σους) να οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια. Κάτι που δεν θα έκανε, εάν το
Μέγαρο Μαξίμου δεν είχε ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Εγκλημάτων Εμπρησμού του Π.Σ. ότι υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που συ-
νηγορούν σε αυτό το ενδεχόμενο. Ποια είναι, όμως, αυτά τα στοιχεία... Η
πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (19/7) ανάμεσα σε Ντράφι
και Νταού Πεντέλης εκδηλώθηκε σε σημεία όπου δεν υπάρχουν ούτε πυ-
λώνες, ούτε καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα (σ.σ.: το δεύτερο στοιχείο),
ξέσπασε σε δύο διαφορετικά σημεία, σε σημεία δυσπρόσιτα για τους
απλούς πολίτες, που δεν θα μπορούσε κάποιος να πάει π.χ. για εργασίες ή
για καύση ξερών κλαδιών που θα «έδειχναν» αμέλεια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για να προσεγγίσει κανείς αυτά τα δύο σημεία, στη
θέση Βαγιάτη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει χωματόδρομους. Χρήζει, επί-
σης, αναφοράς το γεγονός ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά η θερμοκρασία
στην περιοχή ήταν εντός των φυσιολογικών για την εποχή ορίων, δεν ίσχυε
όμως το ίδιο και για τους ανέμους που αποτελούν παραδοσιακό «σύμμαχο»
των εμπρηστών. Τέταρτο και τελευταίο στοιχείο είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε
απογευματινές ώρες, κάτι που αυτομάτως σημαίνει ότι τα εναέρια μέσα θα
είχαν λίγο χρόνο (σ.σ.: μέχρι τη δύση του ηλίου) προκειμένου να επιχειρή-
σουν στοχευμένες ρίψεις. Τα στοιχεία αυτά είχαν περιέλθει σε γνώση και
του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος μίλησε
κι αυτός ανοιχτά για ενδεχόμενο εμπρησμού (σ.σ.: κάτι που δεν συμβαίνει
για πρώτη φορά στην περιοχή).

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μέρη
όπου δεν υπάρχουν πυλώνες της
ΔΕΗ και ξέσπασε σε δύο
διαφορετικά, δυσπρόσιτα σημεία
- Ξεκίνησε λίγο πριν νυχτώσει,
οπότε δεν μπορούσαν να
πετάξουν εναέρια μέσα, και όταν
οι άνεμοι έγιναν ιδιαίτερα ισχυροί 

Ηλεία: Μάχη με τις φλόγες 
σε Ήλιδα και  Άγναντα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες
έδωσαν επίγειες πυροσβεστικές
δυνάμεις και εθελοντές στην Ηλεία,
με τη φωτιά να καίει σε δύο διαφο-
ρετικά μέτωπα ( Ήλιδα και Άγναν-
τα). Μέχρι αργά το βράδυ της Πέμ-
πτης είχαν καεί πολλά στρέμματα
δάσους και καλλιέργειες, ενώ οι
φλόγες έφτασαν στις αυλές των
σπιτιών και με το πρώτο φως της
μέρας θα φανεί αν υπήρξαν ζημιές
σε οικίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι
γύρω στις 7 το απόγευμα εστάλη
μήνυμα «112» στους κατοίκους του
οικισμού Πηγάδι να εκκενώσουν
προς τη Σίμιζα. Στο σημείο επιχει-
ρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας
115 πυροσβέστες με 4 ομάδες πε-
ζοπόρων τμημάτων και 36 οχήματα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τρεις
πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην
προσπάθεια κατάσβεσης, ένας εκ
των οποίων μεταφέρθηκε με εγ-
καύματα στο νοσοκομείο «Άγιος
Ανδρέας». Ο επικεφαλής του τμή-
ματος Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Ήλιδας Βαγγέλης Χριστο-
φόρου ανέφερε ότι «είναι πολλά τα
μέτωπα, ο αέρας ευνοεί για τη φω-
τιά, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέ-
ρουμε. Στα Άγναντα η φωτιά πλη-
σίασε τις αυλές των σπιτιών, αλλά
ευτυχώς δεν κάηκε κανένα, σώθη-
κε και η εκκλησία του χωριού, όπου
η φωτιά είχε φτάσει μέχρι τη μάν-
τρα, έπειτα από σημαντική προσπά-
θεια».

Κ.ΠΑΠ.

Ντοκουμέντο εμπρησμού
Βίντεο που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών παρουσίασε ο Alpha.

Σύμφωνα με αυτό, τα ξημερώματα της Τετάρτης, στη Χριστούπο-

λη Σπάτων δίπλα στο Πανόραμα Παλλήνης, ένας μαυροντυμένος

άνδρας με γρήγορες κινήσεις περνά τον δρόμο, σκύβει και δια-

κρίνεται να κρύβεται πίσω από ένα δέντρο και στη συνέχεια να

φεύγει βιαστικά. Την ίδια στιγμή, στη γύρω περιοχή καίγονται

σπίτια και οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη

φωτιά. Στη συνέχεια στο σημείο ξεσπά η φωτιά, ενώ ο ίδιος ο άν-

δρας φεύγει χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι οι γείτονες τον παρα-

κολουθούν. Όπως κατήγγειλε κάτοικος της περιοχής, «σταμάτη-

σε το αυτοκίνητό του, κατέβηκε και άνοιξε το πορτμπαγκάζ. Μου

κίνησε την περιέργεια».



Η
Ελληνική Κυβέρνηση, το υπουργείο
Οικονομικών και το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργα-
σία με τα συναρμόδια υπουργεία

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενεργοποιούν μια σειρά
από μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων των περιοχών που επλήγησαν από την
πυρκαγιά στην Αττική και σε άλλες περιοχές κα-
τά τον Ιούλιο του 2022, μετά την κήρυξη των πε-
ριοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την
οριοθέτησή τους από το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών.

1. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων
Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνε-
πειών που προκύπτουν από την πυρκαγιά, θα
ανασταλεί για έξι μήνες η πληρωμή όλων των
εκκρεμών και βεβαιωμένων φορολογικών υπο-
χρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για
τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται. 

2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες 
των νοικοκυριών και για οικοσκευή

Στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικοκυριά
θα καταβληθούν, σε συνεργασία με τους Δή-
μους, χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγρα-
φή των ζημιών μέσω του υπουργείου Εσωτερι-
κών. (α) οικονομική ενίσχυση ποσού 600 ευρώ
σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κα-
τοικία του για την κάλυψη των πρώτων αναγκών
του, (β) εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες
που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενι-
σχύονται με επιπλέον 600 ευρώ, (γ) επιπλέον οι-
κονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι
πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που
είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, (δ) οικονομική
ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυ-
ριό για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικο-
σκευής της κύριας πληγείσας οικίας, και (ε) οι-
κονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που
υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυ-
σική καταστροφή. Αυτές οι οικονομικές ενισχύ-
σεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι
ακατάσχετες.

3. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτι-
ρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της
οριοθετημένης περιοχής

Με ΚΥΑ των εμπλεκόμενων υπουργείων
οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και χορη-
γείται στεγαστική συνδρομή για την
επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων, μέσω της
ΓΔΑΕΦΚ του υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών. Η στεγαστική συνδρομή, η οποία αποτε-
λείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτο-
κο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Δημοσίου,
χορηγείται στους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτι-
ρίων και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το
σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιο-
κτησιών τους, με σκοπό την αποκατάστασή τους
(επισκευή ή ανακατασκευή, ανάλογα με τις βλά-
βες που παρουσιάζουν). Η χρηματοδότηση του
εν λόγω μέτρου προέρχεται από το ΠΔΕ.

4. Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής 
συνδρομής

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό
πλαίσιο της κρατικής αρωγής, οι πυρόπληκτοι

πολίτες μπορούν μέσω της πλατφόρμας
arogi.gov.gr να υποβάλουν αίτηση για την πρώτη
αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για τα πυ-
ρόπληκτα κτίρια, σε συνέχεια των σχετικών
ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την
προκαταβολή να φθάνει έως τα 14.000 ευρώ.

5. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πυρκαγιά

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
του ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄ 66/23.04.2021), το
υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την
αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί
από θεομηνίες, σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια, η οποία και συστήνει σχετικές επιτροπές
που προχωρούν στην εκτίμηση των ζημιών σε
κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, η επιχορήγηση
μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει
τη ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανο-
λογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα
και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης,
ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αγροτι-
κές εκμεταλλεύσεις. Έτσι, με την προώθηση, σε
ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Περιφέρεια, της
διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών στις επιχει-
ρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις δύνα-
ται να χορηγηθεί άμεσα μία προκαταβολή επί
της εκτιμηθείσας ζημίας και -αφού ολοκληρω-
θεί η εκτιμητική διαδικασία- να χορηγηθεί και το
τελικό ποσοστό επιχορήγησης επί της εκτιμη-
θείσας ζημιάς. Τέλος, όσον αφορά τις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, θα ενεργοποιηθεί το σχήμα

επιχορήγησης επί των φυτικών μέσων παραγω-
γής για τις πληττόμενες αγροτικές εκμεταλλεύ-
σεις από την κρατική αρωγή, σε ένα πλαίσιο συ-
νεργασίας μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών,
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων και του ΕΛΓΑ.

6. Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά

οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που
θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
λόγω της πυρκαγιάς και έχουν αποδεδειγμένα
ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργι-
κές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα,
δύναται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ για τα
έτη 2022-2023-2024.

7. Αναστολή διενέργειας πράξεων 
αναγκαστικής εκτέλεσης

Σε συνέχεια σχετικής διάταξης στον ν.
4797/2021, δύναται να εκδοθεί Υπουργική Από-
φαση για την αναστολή διενέργειας κάθε πρά-
ξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή
ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων από την
πυρκαγιά. Ειδικότερα, για τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που
δικαιούνται το συγκεκριμένο μέτρο, αναστέλλε-
ται για έξι μήνες η διενέργεια κάθε πράξης
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακί-
νητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των
απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστολή κατα-
λαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών,

κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρα-
τήσεων. 

8. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών 
εισφορών

Σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να δοθεί η δυ-
νατότητα να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης
και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών οι πλητ-
τόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των
περιοχών που θα οριοθετηθούν ως πληττόμενες
από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, προβλέπoνται (α)
κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι
το τέλος του προηγούμενου της φυσικής κατα-
στροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών, (β) ανα-
στολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών για έξι μήνες, αρχής γενομένης από
την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική
καταστροφή και (γ) δοσοποίηση των οφειλομέ-
νων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.

9. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομι-

κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μεταφο-
ρών και Υποδομών, δύναται, σε συνέχεια της
οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, να δοθεί
επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κά-
λυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνι-
μων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγη-
σαν από τις πυρκαγιές.

10. Φιλοξενία των πυρόπληκτων της Αττικής σε
ξενοδοχειακές μονάδες

Για τους πολίτες της Αττικής των οποίων οι κα-
τοικίες έχουν πληγεί από την πυρκαγιά, σε ένα
πλαίσιο συνεργασίας με το υπουργείο Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Ξε-
νοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενεργοποι-
ήθηκε μηχανισμός φιλοξενίας σε ξενοδοχει-
ακές μονάδες, ώστε να φιλοξενηθούν οι πλη-
γέντες.

11. Στήριξη αγροτών από τον ΕΛΓΑ
Ο ΕΛΓΑ, σε συνέχεια και της έκτακτης χρημα-

τοδότησης από το υπουργείο Οικονομικών, θα
στηρίξει τους αγρότες, των οποίων η παραγωγή
επλήγη από τις πυρκαγιές, στο πλαίσιο αποζη-
μιώσεων του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

12. Έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ
Το υπουργείο Εσωτερικών, σε ένα πλαίσιο συ-

νεργασίας με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδι-
οίκησης, θα προχωρήσει στην έκτακτη χρημα-
τοδότηση -όπου κριθεί η ανάγκη- προς τους Δή-
μους και την Περιφέρεια για την κάλυψη των
πρώτων αναγκών και για την κάλυψη ζημιών σε
δίκτυα και υποδομές.
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Τα 12 μέτρα στήριξης
καλύπτουν νοικοκυριά,
επιχειρήσεις και αγρότες 
στις περιοχές της Αττικής 
και σε άλλες που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές 
τον Ιούλιο του 2022

Η κυβέρνηση δίπλα
στους πυρόπληκτους



Σ
τις κορυφαίες θέσεις της παγκό-
σμιας κατάταξης με τις χώρες τα
διαβατήρια των οποίων προσφέ-
ρουν στους κατόχους τους μεγα-

λύτερη ελευθερία στα ταξίδια σε όλο τον
κόσμο περιλαμβάνεται η Ελλάδα το εφετι-
νό καλοκαίρι. 

Σύμφωνα με νέα τριμηνιαία έκθεση που
δημοσίευσε η εταιρεία Henley & Part-
ners, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο και πα-
ρέχει συμβουλές για την παγκόσμια ιθα-
γένεια και διαμονή, η χώρα μας βρίσκεται
στην όγδοη θέση, μαζί με την Αυστραλία,
τον Καναδά, την Τσεχία και τη Μάλτα, προ-
σφέροντας πρόσβαση χωρίς βίζα σε 185
προορισμούς. 

H Τουρκία βρίσκεται στην 50ή θέση,
ενώ οι τελευταίες χώρες στην κατάταξη
(επί συνόλου 112) είναι το Πακιστάν, η Συ-
ρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η Ευρώπη κυριαρχεί και πάλι
Την ίδια στιγμή, μια τριάδα ασιατι-

κών διαβατηρίων προσφέρει στους
κατόχους τους μεγαλύτερη ελευθερία
στα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, με την Ια-
πωνία να προηγείται της Σιγκαπούρης
και της Νότιας Κορέας με 193 προορι-
σμούς σε όλο τον κόσμο, αριθμό που
αποτελεί ρεκόρ. 

Η διεθνής ζήτηση επιβατών για αερο-

πορικά ταξίδια στην περιοχή Ασίας - Ειρη-
νικού εξακολουθεί, πάντως, να είναι μι-
κρότερη κατά ένα πέμπτο από τα επίπεδα
της προ Covid εποχής, σύμφωνα με τα τε-
λευταία στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς
Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), εξαιτίας
των αυστηρών περιορισμών που υιοθε-
τούν οι χώρες αυτές. Συγκριτικά, αναφέ-
ρει η έκθεση, οι αγορές της Ευρώπης και
της Βόρειας Αμερικής έχουν ανακάμψει
στο 60% των προηγούμενων επιπέδων τα-
ξιδιωτικής κινητικότητας.

Κάτω από την πρώτη τριάδα της Ασίας,
μια πληθώρα ευρωπαϊκών χωρών βρί-
σκεται κοντά στην κορυφή του πίνακα κα-
τάταξης. Η Γερμανία και η Ισπανία ισο-
βαθμούν με 190 προορισμούς, ακολου-
θούμενες από τη Φινλανδία, την Ιταλία και
το Λουξεμβούργο με 189 προορισμούς.

Στη συνέχεια, η Αυστρία, η Δανία, η Ολ-
λανδία και η Σουηδία ισοβαθμούν στην
πέμπτη θέση, ενώ η Γαλλία, η Ιρλανδία, η
Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρί-
σκονται στην έκτη.

Η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολι-
τείες κάνουν την εμφάνισή τους στην
έβδομη θέση μαζί με το Βέλγιο, τη Νορβη-
γία και την Ελβετία.

Οι Αφγανοί υπήκοοι βρίσκονται για άλ-
λη μια φορά στην τελευταία θέση, καθώς
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μόλις 27
χώρες χωρίς να απαιτείται εκ των προτέ-
ρων θεώρηση.

Στο μεταξύ, λόγω της εισβολής στην Ου-
κρανία, οι κάτοχοι ρωσικών διαβατηρίων
είναι περισσότερο αποκομμένοι από τον
υπόλοιπο κόσμο. Ο δείκτης δεν λαμβάνει
υπόψη τους προσωρινούς περιορισμούς
ή το κλείσιμο του εναέριου χώρου, οπότε
ενώ το ρωσικό διαβατήριο βρίσκεται σή-
μερα στην 46η θέση του δείκτη, η πραγμα-
τικότητα είναι ότι οι Ρώσοι πολίτες είναι
ουσιαστικά αποκλεισμένοι από την πρό-
σβαση σε πολλούς από αυτούς τους προ-
ορισμούς.
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Σύμφωνα με νέα τριμηνιαία έκθεση
που δημοσίευσε η εταιρεία Henley
& Partners, η χώρα μας προσφέρει
πρόσβαση χωρίς βίζα 
σε 185 προορισμούς

Σε αυξήσεις των θανάτων και των διασωληνώ-
σεων αναφέρθηκε ο καθηγητής πνευμονολογίας
Νίκος Τζανάκης, καθώς προβλέπει την κορύφω-
ση του έκτου κύματος της πανδημίας αυτή την
εβδομάδα. 

Ο κ. Τζανάκης αναφέρθηκε σε μία σειρά ζητη-
μάτων, όπως τα αίτια της εμφάνισης του νέου κύ-
ματος, την ιδιαιτερότητα των υπερμεταδοτικών
παραλλαγών Όμικρον 5 και Κένταυρος, αλλά και τις επι-
πτώσεις που θα επιφέρουν στο ΕΣΥ το επόμενο διάστημα.

Όσον αφορά τα αυξημένα κρούσματα, ο ίδιος εξήγησε ότι

αυτό συμβαίνει λόγω της χαλάρωσης των μέ-
τρων, τον εφησυχασμό των πολιτών αλλά και της
υπερματαδοτικής υποπαραλλαγής Όμικρον 5,
που κυριαρχεί στη χώρα μας. «Έχουμε χαλαρώ-
σει, έχουν αυξηθεί οι κοινωνικές εκδηλώσεις,
αλλά το πρόβλημα είναι η νέα μετάλλαξη Όμι-
κρον 5, που είναι τρομακτικά μεταδοτική», επε-
σήμανε ο καθηγητής πνευμονολογίας. Ξεκαθά-

ρισε, ωστόσο, ότι «αυτό το κύμα προκαλεί πολλά κρούσμα-
τα, αλλά δεν φαίνεται να προκαλεί προβλήματα στις ΜΕΘ».

Παράλληλα, για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού

στη χώρα μίλησε ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ
Γκίκας Μαγιορκίνης, κάνοντας λόγο για αποκλιμάκωση την
επόμενη εβδομάδα, αν και αναμένεται νέα έξαρση κρου-
σμάτων από το φθινόπωρο.

Επιπρόσθετα, ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε και στη
χρήση μάσκας τονίζοντας: «Αν κάποιος είναι 20 ετών και
θέλει να πάει σε μπαρ για ποτό, δεν θα του πω να μην πά-
ει. Όμως, ας έχει μία μάσκα μαζί του, να τη φορέσει όταν
θα πάει στην τουαλέτα, που θα έχει συνωστισμό ή να φο-
ράμε μάσκα όταν μπούμε στο καράβι ή στα μέσα μαζικής
μεταφοράς».

Τζανάκης: Προβλέπει κορύφωση του 6ου κύματος της πανδημίας αυτή την εβδομάδα

Θεοδωρικάκος: «Αυξάνεται από τα 5
στα 10 χρόνια η διάρκειά τους»

Την αλλαγή στη χρονική διάρκεια των διαβατηρίων ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Συγκεκριμένα, ο

υπουργός είπε: «Η Ελλάδα ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ
που είχαν ως διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων τα 5 χρόνια. Με τη
ρύθμιση που καταθέσαμε στη Βουλή την αυξάνουμε στα 10 χρό-
νια. Με αυτόν τον τρόπο εναρμονιζόμαστε με αυτό που συμβαίνει

σχεδόν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυγμένων
κρατών σε ολόκληρη την Γη. Γλιτώνουμε από σημαντικά οικονομικά

και διοικητικά κόστη. Μειώνεται η γραφειοκρατία για την εξυπηρέτηση του πο-
λίτη και ιδιαίτερα των Ελλήνων του εξωτερικού. Απελευθερώνονται αστυνομι-
κές δυνάμεις. Είναι μία κατάσταση από την οποία βγαίνει ωφελημένο τόσο το
κράτος όσο και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών με όρους ασφαλείας και καλύ-
τερης αξιοποίησης των δυνάμεών μας».

Στα 8 ισχυρότερα
διαβατήρια 
παγκοσμίως
τα ελληνικά…



Αίτηση στους προϊσταμένους
των Εισαγγελιών Εφετών και
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κα-
τέθεσε ο συνήγορος υποστήριξης
κατηγορίας της οικογένειας του
19χρονου Άλκη Καμπανού, ζη-
τώντας να διεξαχθεί στην Αθήνα η
δίκη για την άγρια δολοφονία. Ο
εκ των δικηγόρων της οικογένει-
ας, Αντώνης Κουδρόγλου, επικα-
λείται ως έναν από τους βασικούς λόγους που η οικογέ-
νεια επιθυμεί να γίνει στην Αθήνα και όχι τη Θεσσαλονί-
κη τον κίνδυνο οπαδικών εκδηλώσεων και επικίνδυνων
ενεργειών κατά τη διεξαγωγή της δίκης. 

Προηγουμένως την ίδια αίτηση κατέθεσε στον εισαγ-

γελέα του Αρείου Πάγου ο επίσης
συνήγορος υποστήριξης κατηγο-
ρίας της οικογένειας Αλέξης
Κούγιας. Στην αίτηση γίνεται επί-
κληση των λόγων ασφαλείας για
τη διεξαγωγή της δίκης, ενώ γί-
νεται αναφορά σε κίνδυνο οπαδι-
κών επεισοδίων. Αρμόδιος να
αποφασίσει για το αν θα γίνει δε-
κτό το συγκεκριμένο αίτημα είναι

ο εισαγγελέας Εφετών, ο οποίος προσδιορίζει και τον
τόπο που θα διεξαχθεί. Την περασμένη Δευτέρα κατατέ-
θηκε στο συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης η εισαγγε-
λική πρόταση για την παραπομπή και των 12 κατηγορου-
μένων για ανθρωποκτονία του 19χρονου Άλκη.

Αφήνει (αυτοδίκαια) τη θέση του αντιπροέδρου στη
ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης ο Νίκος Λιακόπουλος, μιας
και προσφάτως ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμ-
ματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Νέος αντιπρόεδρος

αναλαμβάνει ο Δημήτρης Βασιλειάδης, ενώ νέο μέ-
λος της ΔΕΕΠ ορίζεται ως πρώτος επιλαχών ο Δημή-
τρης Μιχαηλίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπον-
δίας Τζούντο. 

Ο Δ. Βασιλειάδης νέος αντιπρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απέσπασε εύσημα
η εισήγηση για τα ΑΕΙ
από τον Μπαραλιάκο  

Πολλά ήταν τα θετικά σχόλια που
απέσπασε ο κεντρικός εισηγητής
του νομοσχεδίου των 464 (!) άρθρων
του υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για την Ανώτατη Εκπαί-
δευση «Νέοι Ορίζοντες για τα ΑΕΙ»
Φώντας Μπαραλιάκος. Ο βουλευτής
Πιερίας επιβεβαίωσε με την παρου-
σία του ότι η νέα γενιά βουλευτών
της Νέας Δημοκρατίας διαθέτει και
τη σκευή αλλά και τη γνώση να παρά-
ξει έργο και να συμβάλει αποφασι-
στικά στο νομοπαρασκευαστικό έργο
της κυβέρνησης.

Υπερηφάνεια για
το μεταπτυχιακό
της Βίκυς Νάκου  

Αναρτώντας μια φωτογραφία με
το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη
Δημόσια Διοίκηση στο χέρι από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η πρό-
εδρος του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας
Βίκυ Νάκου ευχαρίστησε όλους
όσοι την ενθάρρυναν και τη βοή-
θησαν για την επίτευξη του στόχου
της. Η σελίδα του προσωπικού λο-
γαριασμού της Βίκυς Νάκου γέμι-
σε με συγχαρητήρια, με την ίδια να
εύχεται υγεία και χαρές στους
διαδικτυακούς της φίλους. 

Μπογιές στο σπίτι
του Ιωακείμοβιτς

Μπογιές στην είσοδο του σπιτιού
του προέδρου της Διοικούσας Επι-
τροπής Θεσσαλονίκης της Νέας Δη-
μοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς πέτα-
ξαν μέλη της Ελευθεριακής Πρωτο-
βουλίας Θεσσαλονίκης. «Η παρέμ-
βαση πραγματοποιήθηκε ως ένδει-
ξη αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα
του αναρχικού απεργού πείνας
Γιάννη Μιχαηλίδη», αναφέρεται με-
ταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους.
«Δυστυχώς κατεβαίνοντας σήμερα
από το σπίτι μου για να πάω στο
γραφείο αντίκρισα το θέαμα που
βλέπετε και εσείς. Δεν πτοούμαστε
και συνεχίζουμε. Πάμε δυνατά»,
ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρ-
τησή του ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Δολοφονία Καμπανού: Γιατί η οικογένεια
του Άλκη ζητά να γίνει η δίκη στην Αθήνα

Και workshop στο ΠΑΣΟΚ
Από τις εξορμήσεις στις γειτονιές στα έδρανα

για... μάθημα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Θεσσα-
λονίκης. Ο τομέας Νέας Γενιάς πήρε την πρωτο-
βουλία για μια ανοικτή συζήτηση διαφορετικού
τύπου, ένα workshop για τη Θεσσαλονίκη και τους
νέους κατοίκους της: τα προβλήματα, οι αγωνίες,
οι πολιτικές. Χαρακτηριστικός ο πίνακας με τα
χαρτάκια που εξέφρασε τους προβληματισμούς
για το μέλλον. 

Νέα θέση και αυξημένες
αρμοδιότητες Φωτόπουλου

Στο νέο πόστο και επίσημα
μετακόμισε ο Ευθύμης Φω-
τόπουλος. Ο πρώην γενικός
γραμματέας του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης ανέλαβε τη θέση
του ειδικού συμβούλου του
συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης. Ο κ. Φωτόπουλος
με μακρά πορεία στην Αυτοδιοίκηση και σε θέ-
σεις ευθύνης θεωρήθηκε ο καταλληλότερος
για σύμβουλος του Γιάννη Σάββα, αφού γνωρί-
ζει πολύ καλά τα θέματα και των δήμων αλλά και
των περιφερειών. Κύρια ευθύνη του κ. Φωτό-
πουλου θα είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των
αποφάσεων που λαμβάνουν όλοι οι δήμοι από
την Κεντρική Μακεδονία μέχρι το Σουφλί. Από
το πρωί ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του,
βέβαια όλο το προηγούμενο διάστημα βρισκό-
ταν στην έδρα της Αποκεντρωμένης προκειμέ-
νου να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορού-
σαν τη νέα του θέση.

Προκλητικό «όχι» 
σε δωρεάν προσφορά

Εξηγήσεις θα πρέπει να δώσει η διοίκηση Ζέρβα
για την άρνηση να αποδεχτούν την πρόταση της
ΕΥΑΘ για τη δωρεάν τοποθέτηση δώδεκα δημόσιων
βρυσών στη Νέα Παραλία. Όμως, όπως καταγγέλ-
λεται, κάποιος εκ των συνεργατών της διοίκησης
φέρεται να αρνήθηκε την προσφορά, επειδή είχε
προηγηθεί συνεννόηση με κάποιον ιδιώτη. 

Πυρά Νοτοπούλου για 
το «Πάρκο για όλους»

Για ανικανότητα της διοίκησης Ζέρβα κάνει λό-
γο η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η επικεφαλής της
παράταξης «Θεσσαλονίκη μαζί» καταγγέλλει ότι
χρειάστηκαν τρία ολόκληρα χρόνια για να υπο-
γραφεί η σύμβαση για την ανάθεση του έργου.
«Υπήρχε έτοιμη μελέτη, υπήρχε έτοιμη προ-
γραμματική σύμβαση. Ικανή κυβέρνηση και διοί-
κηση δήμου δεν υπήρχαν να κατασκευάσουν ένα
πάρκο τόσα χρόνια», τόνισε. 
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Ι.Π. Μεσολόγγι

Εφήμερη λύση στη διαχείριση 
των απορριμμάτων

Τα απορρίμμα-
τα του δήμου, με-
τά το κλείσιμο του
ΧΥΤΑ, «τα μετα-
φέρουμε σε κα-
θημερινή βάση
στην Πάλαιρο κα-
τόπιν υπόδειξης
του αρμόδιου
υπουργού», δη-
λώνει ο δήμαρχος Κώστας Λύρος. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι
«το θέμα της επαναλειτουργίας του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με την οριστική λύση του προβλήματός
μας. Εμείς έχουμε προχωρήσει, έχουμε μελετήσει, έχουμε αι-
τηθεί και αναμένουμε τη χρηματοδότηση για την πλήρη απο-
κατάστασή του, ώστε να καταστεί νόμιμος και λειτουργικός».

Ο δήμαρχος εξηγεί παράλληλα πως «όταν ο ΧΥΤΑ του Αγρί-
νιου έχει πολλά προβλήματα, ο ΧΥΤΑ Παλαίρου αδυνατεί να
συνδράμει στην οριστική λύση του προβλήματος, ο ΧΥΤΑ Με-
σολογγίου είναι κλειστός και ο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου είναι κορε-
σμένος, τότε επιβάλλεται όλοι οι εμπλεκόμενοι να καθίσουμε
σε ένα τραπέζι για να δρομολογηθούν οι σωστές λύσεις».

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Συνάντηση με την Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΚΚΕ

Την ανάγκη άμεσων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και
τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, ανεξαρτήτως της
μορφής των συμβάσεων που έχουν (συμβασιούχοι ΕΣΠΑ,
Covid-19, Γυμναστές, ΠΑΓΟ, κ.λπ.) συζήτησε η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στη συνάντηση ΠΟΕ-
ΟΤΑ και ΚΚΕ βαρύτητα δόθηκε στο αίτημα για οριστική παύση
κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των ΟΤΑ, είτε
άμεσα είτε μέσω των «Αναπτυξιακών Οργανισμών».

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων, δράσεων και προγραμμάτων συνολικού
προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ που εξελίσσεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για
τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας συζήτησε ο οικείος
περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός με τη γενική γραμματέα Αγροτικής
Ανάπτυξης Χριστιάνα Καλογήρου.  
Σημειώνεται πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης στη χώρα, στηρίζει τους ανθρώπους της
παραγωγής, πραγματοποιεί καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενισχύει
την αγροτική επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων
και προστατεύει το περιβάλλον.
Ο περιφερειάρχης τόνισε στη γενική γραμματέα την ανάγκη να στηριχθεί
περαιτέρω ο πρωτογενής τομέας, καθώς το κόστος παραγωγής σήμερα είναι
υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά στο παρελθόν και υπογράμμισε ότι «Το
διακύβευμα για ένα βιώσιμο μέλλον είναι η αυτάρκεια: αυτάρκεια σε νερό, που
συνεπάγεται αυτάρκεια στη διατροφική αλυσίδα και αυτάρκεια στην ενέργεια».

Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρωμένη
συγκοινωνιακή κάλυψη
Καρπάθου - Κάσου

Ομόφωνη θετική εισήγηση προς τον υπουρ-
γό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη
Πλακιωτάκη για την υπογραφή επείγουσας
προκήρυξης και σύναψη νέας σύμβασης, που
θα καλύψει άμεσα το συγκοινωνιακό κενό για
Κάρπαθο και Κάσο κατάθεσε το Συμβούλιο
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), μετά από
έκτακτη σύσκεψη με τον γενικό γραμματέα Λι-
μένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων και τον περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκου.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση αφορά σε τρία
δρομολόγια την εβδομάδα, δύο μεγάλα από
Πειραιά και ένα τοπικό, ως εξής:
� Πειραιάς - Θήρα - Ανάφη - Ηράκλειο - Κάσος
- Πηγάδια Καρπάθου - Διαφάνι Καρπάθου -
Χάλκη - Ρόδος.
� Πειραιάς - Θήρα - Ανάφη - Ηράκλειο - Σητεία
- Κάσος - Πηγάδια Καρπάθου - Διαφάνι Καρ-
πάθου - Χάλκη - Ρόδος.
� Σητεία - Κάσος - Κάρπαθος - Χάλκη - Ρόδος.

Η διάρκεια της νέας σύμβασης ορίζεται
στους 3 μήνες και το μίσθωμα ορίζεται για το
τρίμηνο στα 4,29 εκατ. ευρώ.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιωάννινα

Ο δήμος απολύει 
40 σχολικές καθαρίστριες

Τη μη επαναπρόσληψη 40 σχολικών καθαρι-
στριών αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ιωαννιτών, όπως καταγγέλλει ο οικείος
σύλλογος εργαζόμενων ΟΤΑ. Όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση, «ενώ μέχρι πέρυσι στον
Δήμο Ιωαννιτών εργάζονταν 166 συμβασιούχες
σχολικές καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης,
για τη σχολική χρονιά 2022-2023 αποφασίστηκε
η πρόσληψη μόλις 101 καθαριστριών πλήρους
απασχόλησης και 25 καθαριστριών με ημιαπα-
σχόληση. Δηλαδή 40 καθαρίστριες απολύονται
και επιπλέον 25 βλέπουν το μεροκάματο να κό-
βεται στη μέση. Προφανώς την πρώτη ευθύνη για
την κατάσταση φέρει το υπουργείο Εσωτερικών,
που όχι μόνο δεν προκηρύσσει την πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού, αλλά αντίθετα χρηματοδο-
τεί μόλις 92 σχολικές καθαρίστριες για μια πόλη
100.000 κατοίκων».

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η Δημοτική
Αρχή όχι μόνο δεν καλύπτει τα τεράστια κενά
στην καθαριότητα των σχολείων, αλλά με κυνικό-
τητα δηλώνει ότι δεν μπορεί η καθαριότητα των
σχολείων «να επιβαρύνει αενάως τον προϋπολο-
γισμό του Δήμου»!
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Θεσσαλία

Συνάντηση περιφερειάρχη με τη γγ Αγροτικής Ανάπτυξης



Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται η ενημερω-
τική εκστρατεία της Περιφέρειας
σε όλους τους παραλιακούς Δή-
μους της Αττικής για την προστα-

σία και την αντιμετώπιση τσιμπήματος
από μωβ μέδουσες. Ήδη εθελοντές έχουν
διανείμει ενημερωτικά φυλλάδια της Πε-
ριφέρειας με σαφείς οδηγίες προστασίας
και αντιμετώπισης του τσιμπήματος από
μωβ μέδουσες σε περιοχές της Αττικής,
όπου έχουν αναφερθεί κρούσματα. Τα
φυλλάδια διανέμονται σε λουόμενους, σε
διερχόμενους οδηγούς, μαγαζιά αλλά και
σπίτια και αναμένεται ότι έως την ολοκλή-
ρωση της καμπάνιας θα έχουν μοιραστεί
220.000 φυλλάδια με Οδηγίες Αντιμετώ-
πισης και Προφύλαξης σε Δήμους που
πλήττονται από το φαινόμενο των μωβ με-
δουσών.

Σε μία από αυτές τις δράσεις, και συγ-
κεκριμένα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου,
ήταν παρών και ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης που συνέδραμε τους
εθελοντές που διένειμαν τα ενημερωτικά
φυλλάδια σε πολίτες. Τον κ. Πατούλη συ-
νόδευαν η αντιπεριφερειάρχης Νότιου
Τομέα Δ. Νάνου και ο αντιπεριφερειάρχης
Υγείας Γ. Κεχρής. Παρών στην επίσκεψη
ήταν και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Ν.
Γιάκοβλεφ. Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε
τους εθελοντές για την προσφορά τους
και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με
πολίτες επισημαίνοντας τη σημασία της
ενημέρωσης σχετικά με το φαινόμενο των
μωβ μεδουσών, προκειμένου οι συνέπει-
ες στην υγεία, σε περίπτωση τσιμπήματος,
να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες.

Προβληματισμός
για τις συνεχείς
πυρκαγιές

Την αγανάκτησή του εξέφρασε ο
δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς,
καθώς σχεδόν καθημερινά οι υπηρε-
σίες του Δήμου και της Πυροσβεστι-
κής καλούνται να αντιμετωπίσουν
πυρκαγιές. Πιο πρόσφατα περιστατι-
κά ήταν αυτά με τις φωτιές στο Ολυμ-
πιακό Κέντρο Πάλης και στην Περι-
φερειακή Αιγάλεω, όπου χάρη στην
έγκαιρη παρέμβαση Πυροσβεστικής
και Δήμου δεν εξαπλώθηκε στο Ποι-
κίλο Όρος. Ο κ. Παππούς κάνει λόγο
για ασύμμετρη απειλή και καλεί σε
συστράτευση τους πολίτες. «Πολε-
μάμε έναν αόρατο εχθρό και πρέπει
να τον αντιμετωπίσουμε, όλοι μαζί, με
αποφασιστικότητα και αποτελεσμα-
τικότητα. Να αποφεύγουμε εργασίες
στην ύπαιθρο, να μην ανάβουμε ψη-
σταριές, να μην ρίχνουμε πυροτε-
χνήματα, να κρατάμε ανοιχτούς τους
δρόμους για τα πυροσβεστικά οχήμα-
τα. Να καλούμε αμέσως την Πυρο-
σβεστική, αλλά και την Αστυνομία,
όταν παρατηρούμε ύποπτες κινήσεις
στο δάσος. Ενωμένοι θα προστατεύ-
σουμε τη ζωή μας και το περιβάλ-
λον», τόνισε.  

Σε ποιον Δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, ακόμη και τώρα, τρία
χρόνια μετά τις εκλογές, νυν
και πρώην δήμαρχος τσακώ-
νονται για την «πατρότητα»
των έργων που γίνονται στην
πόλη; Ο νυν κατηγορεί τον
πρώην ότι δεν ολοκλήρωσε
κανένα έργο στη θητεία του
και ο πρώην τον νυν ότι κανένα
έργο από αυτά που «πανηγυρί-
ζει» δεν το έχει ξεκινήσει
εκείνος (!). Το ερώτημα είναι
αν θα βρει κάποιο έργο να κά-
νει ο επόμενος… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΣΣύντομα 
η Υπηρεσία Δόμησης  
Από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα ξε-
κινήσει τελικά η λειτουργία της
Υπηρεσίας Δόμησης στον Δήμο
Νέας Σμύρνης και για τον λόγο αυ-
τόν χρειάστηκε να δοθεί μία ακόμη
παράταση της διοικητικής υποστή-
ριξης από τη Διεύθυνση Πολεοδο-
μίας του Δήμου Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης. Σύμφωνα με την ενημέ-
ρωση του Δήμου, ο προσφάτως
ψηφισμένος νόμος 4954/2022 ορί-
ζει ως χρόνο έναρξης άσκησης
από τους Δήμους των αρμοδιοτή-
των που μεταβιβάστηκαν σε αυ-
τούς την 1η Ιανουαρίου 2023. Κα-
τόπιν τούτου η Διεύθυνση Πολεο-
δομίας του Δήμου Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης, ήδη από τις 11 Ιουλί-
ου, εξυπηρετεί εκ νέου τον Δήμο
Νέας Σμύρνης.

Προτεραιότητα 
η ασφάλεια   

Τα μείζονα ζητήματα ασφάλειας,
παραβατικότητας και εγκληματικό-
τητας στον Δήμο Αχαρνών έθεσε εκ
νέου ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός στη συνάντησή του με τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Αρχηγό
της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο Κωνσταντί-
νο Σκούμα. Συγκεκριμένα ο δήμαρ-
χος ζήτησε την εντατικοποίηση των
δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας
για την καταπολέμηση της εγκλημα-
τικότητας στην πόλη, ενώ παράλλη-
λα ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη
στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμι-
κό του Αστυνομικού Τμήματος και
του Τμήματος Ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός
της ΕΛΑΣ κ. Σκούμας διαβεβαίωσε
για τη συνεχόμενη πολυκλαδική
δράση της ΕΛΑΣ και ενημέρωσε
αναλυτικά για τα αποτελέσματα του
νέου σχεδίου δράσης στην περιοχή
των Αχαρνών, το οποίο τέθηκε σε
εφαρμογή πριν λίγες ημέρες. 

Στο Δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων 
ο Δήμος Αθηναίων

Τον Δήμο Αθηναίων υποδέχθηκαν στο
Δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων ο Δήμος
Τρικκαίων και οι άλλοι δύο συνιδρυτές
Δήμοι Κω και Επιδαύρου. Ο μεγαλύτε-
ρος Δήμος της χώρας, όπως τόνισε ο δή-
μαρχος Τρικκαίων, -γενέτειρας του θεού
Ασκληπιού- και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δη-
μήτρης Παπαστεργίου, εισέρχεται στο
Δίκτυο, που ερευνά και αναδεικνύει το έργο του Ασκληπιού και των Ασκληπιάδων του στην
Ελλάδα και σε όλον τον μεσογειακό χώρο, με μέριμνα και φροντίδα για τον άνθρωπο. Η σε-
μνή τελετή πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο Αθηνών, με τον δήμαρχο Αθηναί-
ων Κώστα Μπακογιάννη να υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Ένας από τους σκοπούς
του Δικτύου είναι η προσπάθεια προώθησης και προβολής των ιστορικών, αρχαιολογικών
και ιατρικών ερευνών και πορισμάτων που αφορούν την πολυδιάστατη δραστηριότητα του
Ασκληπιού Ταυτοχρόνως, προβλέπεται η συνεργασία των Δήμων με όλους τους επιστημο-
νικούς φορείς για την ανάδειξη του έργου του Ασκληπιού.
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Ενημερωτική εκστρατεία 
για τις μωβ μέδουσες
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Σ
ε φάση επανεκκίνησης ει-
σέρχεται η διαδικασία του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
μετά τις οδηγίες Σταϊκούρα

προς τις τράπεζες και τα funds για πε-
ρισσότερες ρυθμίσεις οφειλών των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Το τριπλό στοίχημα που καλείται να
κερδίσει το υπουργείο Οικονομικών
αφορά την άμεση και αποτελεσματική
ανταπόκριση των δημόσιων και ιδιω-
τικών φορέων στα αιτήματα των οφει-
λετών, την αύξηση του ποσοστού εγ-
κρίσεων και τη χορήγηση υψηλότε-
ρου ποσοστού «κουρέματος» των
οφειλών. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, κατά την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας του
εξωδικαστικού συμβιβασμού, αναγνώ-
ρισε την καθυστερημένη... ανταπόκρι-
ση των τραπεζών και των funds στην
εξέταση και έγκριση των αιτημάτων
των οφειλετών. Η κατάσταση αυτή ανα-
μένεται ότι θα αλλάξει μέσα στις επό-
μενες εβδομάδες, ενώ μέχρι στιγμής
υπάρχουν σε εξέλιξη πάνω από 55.000
περιπτώσεις οφειλών, για συνολικό
ποσό 24 δισ. ευρώ, που... περιμένουν
την οριστική ένταξη στον μηχανισμό
του εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

Καταθέσεις
Μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμ-

φωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργεί-
ου Οικονομικών, αναμένεται η κατά-
θεση 300-400 ρυθμίσεων για ύψος
δανείων από 60-70 εκατ. ευρώ, ενώ
μέσα στο δίμηνο αναμένονται 3.000
ρυθμίσεις για ποσά οφειλών άνω του

1,5 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, σε εβδο-
μαδιαία βάση κατατίθενται 200 αιτή-
σεις για οφειλές 200 εκατ. ευρώ. Στοι-
χείο προβληματισμού για το υπουρ-
γείο αποτελεί το πολύ χαμηλό ποσοστό
εγκρίσεων, που δεν ξεπερνούν το 46%,
καθώς ο μαθηματικός τύπος είχε συμ-
φωνηθεί με τους πιστωτές. Το 77% των
οφειλών που βρίσκονται στον εξωδι-
καστικό αφορά χρηματοδοτικούς φο-
ρείς και το 75% των αιτούντων είναι
φυσικά πρόσωπα, ενώ αξιοσημείωτο
είναι και το γεγονός ότι οι οφειλέτες
είπαν «όχι» σε 699 προτάσεις για κλεί-
σιμο των υποθέσεών τους. 

Το υπουργείο Οικονομικών εκφρά-
ζει την αισιοδοξία του για την πορεία
του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλ-

λά παρακολουθεί και με ανησυχία την
εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους, το
οποίο ανέρχεται σε 383 δισ. ευρώ. Πα-
ρά το γεγονός ότι διαμορφώνεται κά-
τω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ως
ποσοστό του ΑΕΠ (125% έναντι 139%),
εντούτοις, λόγω της πίεσης στα οικο-
νομικά των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων, εκτιμάται ότι μέσα στο
επόμενο έτος μπορεί να εκτιναχθεί
πάνω από τα 400 δισ. ευρώ. 

Το υπουργείο Οικονομικών αναμέ-
νεται να προωθήσει νέες ρυθμίσεις
για πιο ευνοϊκούς όρους αποπληρω-
μής των ληξιπρόθεσμων χρεών προς
την Εφορία, δελεάζοντας τους συνε-
πείς οφειλέτες με την παροχή «μπό-
νους», όπως για παράδειγμα η αύξηση

του ακατάσχετου τραπεζικού λογα-
ριασμού, αλλά και το «κούρεμα» των
δόσεων, ανάλογα με την τήρηση των
όρων και προϋποθέσεων.

Επανεκκίνηση στην εισπραξιμότητα των ληξι-
πρόθεσμων χρεών προσπαθεί να κάνει η κυβέρνη-
ση, σε μια προσπάθεια να τονώσει τα έσοδα του
κρατικού προϋπολογισμού και να γεμίσει το «οπλο-
στάσιό» της ενόψει του δύσκολου χειμώνα. 

Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος των οφειλών
προς την Εφορία ανέρχεται σε 112,5 δισ. ευρώ, ενώ
προς τον ΕΦΚΑ φτάνει τα 43 δισ. ευρώ. Από τα πα-
ραπάνω ποσά μπορούν να μείνουν ενεργά προς εί-
σπραξη περίπου 84 δισ. ευρώ προς την Εφορία και
21 δισ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, καθώς τα άλλα μισά
θα διαγραφούν λόγω παραγραφής στη δεκαετία.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας στο-
χεύουν από τις οφειλές των 105 δισ. ευρώ να βά-
λουν στα ταμεία μέσα στα επόμενα χρόνια περίπου
το 15%, δηλαδή 15 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 90
δισ. ευρώ θα παραμείνουν απλά... γραμμένα στις
λίστες. Συνολικά, 4.700.000 φορολογούμενοι και
700.000 επιτηδευματίες έχουν ανοικτούς λογαρια-
σμούς με την Εφορία και το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών, ενώ τα υπουργεία Οικονο-
μικών και Εργασίας επεξεργάζονται νέο πλαίσιο δι-
ευκολύνσεων, προκειμένου να καταστήσουν πιο...
προσιτή τη ρύθμιση χρεών, ώστε να αυξηθούν τα

έσοδα του προϋπολογισμού.  Με βάση αυτόν τον
σχεδιασμό, η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει την
ευκαιρία και σε μεγαλοοφειλέτες να ρυθμίσουν τις
οφειλές τους. Αυτή είναι μία από τις ερμηνείες σχε-
τικά με την υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι
η δημοσιοποίηση της σχετικής λίστας με τα «μαύρα
πρόβατα» της Εφορίας και του ΕΦΚΑ, λόγω ιδιαίτε-
ρων συνθηκών, θα μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνί-
ου 2023. Δηλαδή, μετά τη διενέργεια των εκλογών,
οι οποίες, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυ-
πουργού, θα γίνουν, το αργότερο, τον προσεχή
Μάιο.

Αποτελεσματική
ανταπόκριση των φορέων,
αύξηση του ποσοστού
εγκρίσεων και χορήγηση
υψηλότερου
«κουρέματος», τα τρία
must για τον ΥΠΟΙΚ -
Έρχονται ρυθμίσεις για
οφειλές άνω των 24 δισ. 

Στο... κυνήγι είσπραξης των «χαμένων» οφειλών Εφορία και ΕΦΚΑ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Σ Τ Α Ϊ Κ Ο Υ Ρ Α Σ

Το τριπλό στοίχημα 
για εξωδικαστικό 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Σ
ε μία μάλλον αναμενόμενη
αλλά συνάμα και επιθετική
άνοδο του βασικού επιτο-
κίου του ευρώ στο 0,50%

προχώρησε το διοικητικό συμβού-
λιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, δίνοντας τέλος στο περιβάλ-
λον των μηδενικών ή και αρνητικών
επιτοκίων μετά από 11 χρόνια.

Η άνοδος κατά μισή εκατοστιαία
μονάδα αποτελεί προάγγελο για
νέες αυξήσεις μέσα στους επόμε-
νους 6-8 μήνες και μέχρι να υπάρ-
ξουν σημάδια εκτόνωσης του πλη-
θωρισμού, ο οποίος κινείται στο
8%, σε μέσα επίπεδα. Η ανακοίνω-
ση της ΕΚΤ έδωσε ώθηση στο ευ-
ρώ, το οποίο ενισχύθηκε σχεδόν
κατά 1% και κινήθηκε προς την πε-
ριοχή του 1,025 δολαρίου, ωστόσο
την ίδια στιγμή εκφράζεται έντο-
νος προβληματισμός για τις συνέ-
πειες του... αναγκαίου κακού, δη-
λαδή την αύξηση του κόστους χρή-
ματος. Η απόφαση της ΕΚΤ είχε ως
αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυ-
ση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου
κοντά στο 3,70%, λόγω και της πο-
λιτικής αστάθειας στη γειτονική
χώρα, ενώ το Ελληνικό 10ετές βρέ-
θηκε στο 3,50%. 

Η Citigroup επισημαίνει ότι η
άνοδος των επιτοκίων του ευρώ
κρύβει σοβαρούς κινδύνους για τις
χώρες της Ευρω-περιφέρειας, λό-
γω του υψηλού δημοσίου χρέους,
επισημαίνοντας τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν η Ιταλία και η
Ισπανία, οι οποίες λόγω μεγέθους
μπορούν να εξελιχθούν σε συστη-
μικό κίνδυνο για την Ευρωζώνη. Τα
χρηματιστήρια είχαν προεξοφλή-
σει μια τέτοια κίνηση από την ΕΚΤ,
ενώ την ίδια στιγμή αξιωματούχος
της επισημαίνει ότι οι αυξήσεις
στους κατώτατους μισθούς όλων
των χωρών της Ευρωζώνης θα
πρέπει να γίνουν κατόπιν υποβο-
λής σχετικής μελέτης. 

Όπως υπογράμμισε η πρόεδρος
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η οικο-
νομική δραστηριότητα στην Ευρω-
ζώνη επιβραδύνεται, ενώ ο πόλε-
μος στην Ουκρανία αποτελεί μόνι-
μο «βαρίδι» στην ανάπτυξη. Σε
απαισιόδοξους τόνους, η κ. Λαγ-

κάρντ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις
είναι αντιμέτωπες με υψηλότερα
κόστη και διαταραχές στις εφοδια-
στικές αλυσίδες, ενώ οι προοπτι-
κές για το δεύτερο εξάμηνο είναι
«συννεφιασμένες» προσθέτοντας
ότι, σύμφωνα με το βασικό σενάριο
της ΕΚΤ, δεν θα υπάρξει ύφεση
στην Ευρωζώνη. 

Η πρόεδρος της ΕΚΤ προειδο-
ποίησε για υψηλές τιμές στην
ενέργεια, τουλάχιστον σε βραχυ-
πρόθεσμο επίπεδο, σημειώνοντας
ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επε-
κτείνονται συνεχώς σε ολοένα και
περισσότερους τομείς, καθιστών-
τας αναπόφευκτη την αύξηση του
κόστους χρήματος. «Ο πληθωρι-
σμός θα παραμείνει σε ανεπιθύμη-
τα υψηλά επίπεδα για κάποιο διά-
στημα, ενώ ένα μέρος των ανοδι-
κών πιέσεων στις τιμές οφείλεται
και στο πιο αδύναμο ευρώ», κατέ-
ληξε η κ. Λαγκάρντ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Ανακυκλώνω»: 
Στις 879.026 έφτασαν
οι αιτήσεις για 
το πρόγραμμα

Τεράστια απήχηση είχε το πρόγραμμα
«Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή», καθώς
υποβλήθηκαν 879.026 αιτήσεις, ενώ περί-
που 150.000 δηλώσεις «επιλαχόντων» κρί-
νονται κατ’ αρχάς επιλέξιμες. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προ-
γράμματος θα ανέλθει στα 150 εκατ. ευρώ
και η χρηματοδότηση γίνεται με πόρους από
το ΕΣΠΑ 2014-2020. Δικαιούχοι ήταν όλα τα
νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενώ
στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά
κριτήρια με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα
νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με
αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.
Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βρίσκονται
αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος https://allazosyskevi.gov.gr/ και στη
θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Με το νέο πρόγραμμα εκατοντάδες χιλιά-
δες νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να
μειώσουν σημαντικά -έως και 40%- την κα-
τανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλλη-
λα, η μείωση του λογαριασμού ενός νοικο-
κυριού μπορεί να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ
σε ετήσια βάση ανάλογα με την κατηγορία
της νέας συσκευής που θα αντικατασταθεί.

Δηλώσεις: Παράταση
έως 30/8 με διπλή
πληρωμή δόσης 

Παράταση έως τις 30 Αυγούστου έλαβε η
προθεσμία υποβολής των φορολογικών δη-
λώσεων, γεγονός που συνεπάγεται την πλη-
ρωμή εφάπαξ της διπλής δόσης του διμήνου
Ιουλίου - Αυγούστου στις 31 του ιδίου μηνός. 

Χθες, το υπουργείο Οικονομικών, λαμβά-
νοντας υπόψιν τις εκκλήσεις των φορέων
της αγοράς αλλά και το γεγονός ότι δεν
έχουν υποβληθεί ακόμη περίπου 1.500.000
φορολογικές δηλώσεις, πήρε την απόφαση
για παράταση της σχετικής προθεσμίας. Η
χρονική παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρα-
τούν, για να διευκολυνθούν οι φορολογού-
μενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνι-
κοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο
παράτασης. Με κοινή δήλωσή τους ο υπουρ-
γός και ο υφυπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας και Απόστολος Βεσυρό-
πουλος αντίστοιχα, επισημαίνουν ότι «η Κυ-
βέρνηση προχώρησε στην παράταση έχον-
τας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και του αυ-
ξημένου φόρτου εργασίας των λογιστών και
φοροτεχνικών το τελευταίο διάστημα».
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Τέλος εποχής για 
τα μηδενικά επιτόκια 
λόγω πληθωρισμού - 
Ανέβηκαν στο 0,50%

Αύξηση στα επιτόκια 
του ευρώ μετά 11 έτη
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του Μιχάλη Μαστοράκη

E
ναν νέο κύκλο εργασιών -
σημαντικά αυξημένο σε
σχέση με πριν- αναμένεται
να ανοίξει η «στροφή» της

χώρας προς τον λιγνίτη στις περιοχές
της Δυτικής Μακεδονίας υπό το φόν-
το των νέων κυβερνητικών αποφάσε-
ων για την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων στην ενεργειακή τροφοδοσία
της χώρας.

Και αυτό γιατί η ίδια η ΔΕΗ δεν δια-
θέτει πλέον το απαιτούμενο τεχνικό
προσωπικό ώστε να προχωρήσει η
ίδια τις σχετικές εργασίες στα ορυ-
χεία της περιοχής, γεγονός που την
αναγκάζει να μισθώσει τις υπηρεσίες
εργολαβικών συνεργείων. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ήδη τρέχουν ή ετοι-
μάζονται νέοι διαγωνισμοί για χωμα-
τουργικές και άλλες σχετικές με την
εξόρυξη λιγνίτη εργασίες στα ορυχεία
της ΔΕΗ.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και
τον δημοσιογράφο Σπ. Κουταβά, ο
Στέφανος Κωνσταντινίδης, ιδιοκτήτης
μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών
στον χώρο της εξόρυξης και των χω-
ματουργικών εργασιών, σημείωσε ότι
γίνεται μεγάλη προσπάθεια εκ μέ-
ρους της εταιρείας του αλλά και άλ-
λων συνάδελφων εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνταν στα ορυχεία της
ΔΕΗ «να συγκεντρώσουν μέρος του
προσωπικού τους και ορισμένους να
τους φέρουν πίσω στη χώρα».

Ο κ. Κωνσταντινίδης εξήγησε ότι
«πολλοί εργαζόμενοι όλο το προηγού-
μενο διάστημα λόγω έλλειψης αντι-
κειμένου έχασαν τη δουλειά τους, ενώ
οι χειριστές υπερβαρέων σκαπτικών
μηχανημάτων εξαιτίας και των χαμη-
λών αμοιβών των τελευταίων ετών
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για

εργασία σε τεχνικές εταιρείες στην
Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή».

Επίσης, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφε-
ρε ότι «με πολλούς από αυτούς μπορεί
να πορευτήκαμε μαζί για πολλά χρό-
νια στα έργα της ΔΕΗ, όμως για να επι-
στρέψουν πίσω αυτοί οι εργαζόμενοι
θα πρέπει να έχουν κίνητρο και αυτό
δεν μπορεί να είναι άλλο από τις πολύ
καλύτερες αμοιβές από εκείνες που
επικράτησαν στην περιοχή τα τελευ-
ταία χρόνια». 

«Έχει μηχανήματα, 
αλλά όχι προσωπικό»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
του Σωματείου «Σπάρτακος» Μόσχος
Μόσχου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το
γεγονός ότι η ΔΕΗ επενδύει περισσό-

τερο στις εργοληπτικές εταιρείες
στην εξόρυξη καυσίμου οφείλεται
στην πρόωρη συνταξιοδότηση μεγά-
λου μέρους του εξιδεικευμένου προ-
σωπικού των ορυχείων, όπως χειρι-
στές των γιγάντιων καδοφόρων εκ-
σκαφέων, εργοδηγοί και άλλοι τεχνί-
τες που αξιοποιώντας τα κίνητρα που
έδωσε η ΔΕΗ αποχώρησαν, ενώ άλ-
λοι μετακινήθηκαν σε νέους τομείς
της επιχείρησης».

Ο κ. Μόσχου ανέφερε επίσης ότι «η
επιχείρηση μπορεί να έχει τα μηχανή-
ματα, αλλά δεν διαθέτει το προσωπικό
για να προχωρήσει με δικά της μέσα
στην εξόρυξη». Ακόμη, ο κ. Μόσχου
διευκρίνισε ότι ορισμένες κατηγορίες
τεχνικού προσωπικού δεν μπορούν να
αναπληρωθούν από τις προσλήψεις

εργαζομένων εξάμηνης ή δίμηνης
διάρκειας, στις οποίες έτσι ή αλλιώς
θα προχωρήσει η επιχείρηση.

Επέκταση του Νότιου Διαδρόμου για περαιτέρω
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της ΕΕ με αέ-
ριο προβλέπει η ενεργειακή συμφωνία που υπογρά-
φηκε προ ημερών στο Μπακού μεταξύ της ΕΕ και του
Αζερμπαϊτζάν. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το αζέρικο
αέριο μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες των Δυτικών
Βαλκανίων.

Όπως τονίζεται στο κείμενο, οι δύο πλευρές ανα-
γνωρίζουν τη σημασία των μακροχρόνιων, προβλέψι-
μων και σταθερών συμβολαίων αερίου, ώστε να εξα-
σφαλίζεται ασφάλεια για τους παραγωγούς, εξαγω-
γείς και ιδιοκτήτες των αγωγών, όπως και για τους κα-
ταναλωτές. Η διάρκεια των συμβολαίων θα πρέπει να
είναι συμβατή με το χρονοδιάγραμμα απανθρακοποί-

ησης της Ευρώπης και να στηρίζει τις επενδύσεις στις
απαιτούμενες υποδομές.

Επίσης, η ΕΕ ενδεχομένως θα προτείνει συλλογική
αγορά αερίου μέσω της κοινής πλατφόρμας που δημι-
ουργεί για τα κράτη-μέλη. Τέλος, ο στόχος είναι να

φτάσει η χωρητικότητα του Νότιου Διαδρόμου τουλά-
χιστον στα 20 δισ. κμ ετησίως από το 2027.

Όπως δήλωσε σχετικά η επίτροπος Ενέργειας Κάν-
τρι Σίμσον, «το νέο μνημόνιο συνεργασίας υπογραμμί-
ζει τον στρατηγικό ρόλο του Νότιου Διαδρόμου για τις
προσπάθειες διαφοροποίησης του εφοδιασμού. Το
Αζερμπαϊτζάν έχει ήδη αυξήσει τις παραδόσεις αερί-
ου προς την ΕΕ και αυτή η τάση θα συνεχιστεί με έως 4
δισ. κμ πρόσθετου αερίου φέτος και διπλάσιες ποσό-
τητες έως το 2027. Όμως, η συνεργασία μας επεκτεί-
νεται στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση
των εκπομπών μεθανίου. Τα βήματα αυτά θα ενισχύ-
σουν την ασφάλεια εφοδιασμού και θα βοηθήσουν να
πετύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους». 

Η επιστροφή στον παλιό
τρόπο παραγωγής
ενέργειας, καθώς η ΔΕΗ
δεν διαθέτει πλέον 
το απαιτούμενο τεχνικό
προσωπικό, την αναγκάζει
να μισθώσει εργολαβικά
συνεργεία για
χωματουργικές 
και άλλες εργασίες

Συμφωνία ΕΕ - Αζερμπαϊτζάν για 20 δισ. κμ αέριου από το 2027 μέσω Νότιου Διαδρόμου

Μεγάλες... μπίζνες λόγω
του λιγνίτη στα ορυχεία
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Λ
ίγο πριν αγγίξουμε το από-
γειο της φετινής τουριστι-
κής σεζόν, οι αφίξεις των
τουριστών απογειώνονται,

καθώς τα νούμερα πια είναι απολύ-
τως συγκρίσιμα με το 2019, μιας χρο-
νιάς-ρεκόρ αναφορικά με τις αφίξεις
ξένων τουριστών και αντιστοίχως με
τις εισπράξεις, οι οποίες «γέμισαν»
τα ταμεία του κράτους. 

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν
αποδεικνύεται ανθεκτικό απέναντι σε
μία ομολογουμένως παγκοσμίως
ρευστή κατάσταση, καθώς όλα ανε-
ξαιρέτως τα κράτη βάλλονται από τις
αλλεπάλληλες κρίσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
IΝΣΕΤΕ, αναφορικά με τις διαθέσιμες
αεροπορικές θέσεις, μόνο για την
πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου
ανέρχονται στις 973.858, μια ανάσα,
δηλαδή, πριν από τις 1.000.000, χωρίς
να υπολογίζονται και οι αφίξεις των

τουριστών μέσω των οδικών αξόνων.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι τουρί-

στες του Ηνωμένου Βασίλειου τη-
ρούν την πρωτοκαθεδρία ως προς την
προτίμησή τους για διακοπές στη χώ-
ρα μας. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη
διατεθεί 204.895 αεροπορικές θέ-
σεις από τη Μεγάλη Βρετανία
και τη Βόρεια Ιρλανδία και
ακολουθεί η Γερμανία,
από την οποία αναμέ-
νονται 176.808 τουρί-
στες να προσγειωθούν
επί ελληνικού εδάφους. 

Τι δήλωσε 
ο Βασίλης Κικίλιας

Αναλύοντας τα στοιχεία αυτών των
δύο κρατών διαπιστώνεται πως οι πε-
ρισσότεροι επισκέπτες από το Ηνω-
μένο Βασίλειο κατευθύνονται στην
Κέρκυρα, και συγκεκριμένα ο αριθ-
μός αφορά τους 30.209 εκ του συνό-
λου. Ακολουθεί η Ρόδος με 27.472
τουρίστες και μετά το Ηράκλειο της

Κρήτης με 23.578 επισκέπτες.
Στο τουριστικό αποτύπωμα στην

εθνική μας οικονομία αναφέρθηκε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικί-
λιας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθ-
μό του Mega.

«Ο τουρισμός συμβάλλει στη στή-
ριξη της μέσης ελληνικής οι-

κογένειας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η
σημαντική αύξηση στα
έσοδα του Μαΐου σε
καταλύματα και υπη-
ρεσίες εστίασης σε

σχέση με τον Μάιο του
2019, όπως επιβεβαιώνουν

τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ», είπε.

Πραγματικό «άλμα» καταγράφηκε
στον τζίρο των καταλυμάτων τον Μάιο
ξεπερνώντας το μισό δισ. €, κατά
€26.000.000 σε σχέση με τον Μάιο
του 2019, ενώ ο τζίρος των επιχειρή-
σεων της εστίασης αυξήθηκε κατά
€40.000.000 ευρώ, σε σχέση με το

αντίστοιχο διάστημα. 
Στα καταλύματα, ο κύκλος εργα-

σιών τον Μάιο ανήλθε σε
€554.879.061, ενώ στην εστίαση
έφτασε τα €179.125.643. Αθροιστικά,
και για τους δύο τομείς, τον μήνα
Μάιο ο τζίρος τους εκτοξεύτηκε στα
€734.004.704, σημειώνοντας αύξηση
242,0% σε σχέση με τον Μάιο 2021,
όπου είχε μόλις ξεπεράσει τα
€214.633.710.

Η πλούσια ελληνική, μεσογειακή κουζίνα και η πο-
λυποίκιλη γαστρονομική ιστορία της χώρας μας προ-
σέλκυσαν 6.000 Βρετανούς, οι οποίοι επισκέφθηκαν
και το ελληνικό περίπτερο στην Έκθεση «National
Geographic Traveler Food Festival» στο Λονδίνο.

Οι λάτρεις της γαστρονομίας απόλαυσαν 38 διαφο-
ρετικές ελληνικές συνταγές, τοπικά προϊόντα, καθώς
και ελληνικά κρασιά και ποτά. Στο περίπτερο πραγ-
ματοποιήθηκαν και masterclasses, στα οποία την
παράσταση «έκλεψαν» αναμφισβήτητα οι παραδο-

σιακές ελληνικές συνταγές, όπως τα γιουβαρλάκια, η
σφακιανή πίτα, ο τραχανάς της Λέσβου με ούζο και
γαρίδες, τα κρητικά σαλιγκάρια γιαχνί, αλλά και η
κερκυραϊκή παστιτσάδα, όμως εντυπωσίασαν οι
πρωτότυπες και άκρως ενδιαφέρουσες vegan ελλη-
νικές συνταγές.

«Θα ήθελα να συγχαρώ την υπηρεσία του ΕΟΤ, τους
σεφ που πήραν μέρος, καθώς κι όλους τους συμμε-
τέχοντες για την επιτυχία της ελληνικής παρουσίας.
Με καλή συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε ακόμη

περισσότερα για τον ελληνικό τουρισμό», δήλωσε ο
Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης.

Στην Έκθεση παρευρέθηκε και η υφυπουργός
Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συμμετείχε
ενεργά σε όλες τις δράσεις του ελληνικού περιπτέ-
ρου, ενώ αξίζει να σημειωθεί και η ιδιαίτερη αναφο-
ρά που έγινε στο εικαστικό περίπτερο της Ελλάδας,
το οποίο συνδύασε με έναν μοναδικό τρόπο την ελ-
ληνικότητα με τη γαστρονομία.

Ρ.Σ.

Το νέο ρεκόρ στις αφίξεις
εκτινάσσει τους τζίρους
των τουριστικών
επιχειρήσεων εστίασης
κατά €40 εκατ. και κατά
€20 εκατ. στα καταλύματα
και τις υπηρεσίες 
σε σχέση με το 2019

Η Ελλάδα έκλεψε την παράσταση στο «National Geographic Traveler Food Festival» 

Νέα… απογείωση 
με 1 εκατ. επισκέπτες
την πρώτη βδομάδα
του Αυγούστου
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«Ελληνικά Πετρέλαια Συμ-
μετοχών Α.Ε.» ενημερώνει
το επενδυτικό κοινό για τα

εξής: Μετά την ενημέρωση για την
απόφαση απόσυρσης της Τotal
Energies, οι ανάδοχοι των Συμβά-
σεων Μίσθωσης του δικαιώματος
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων στη θαλάσσια περιο-
χή «Δυτικά Κρήτης» (Ν.4631/2019)
και στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιο-
δυτικά Κρήτης» (Ν.4628/2019) δια-
πραγματεύθηκαν για τη διευθέτηση
των σχετικών θεμάτων που προκύ-
πτουν από την εν λόγω αποχώρηση.

Ήδη τα μέρη συμφώνησαν όπως το ποσοστό της Τotal
Energies EP Greece B.V. (40%) στις Συμβάσεις Μίσθωσης
θα αναλάβουν η ExxonMobil Exploration and Production
Greece (Crete) B.V. (κατά ποσοστό 75% του 40%) και οι θυ-
γατρικές της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα Και
Παραγωγή Υδρογονανθράκων Δυτικά Κρήτης Μονοπρό-
σωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και «Ελληνικά Πετρέλαια
Έρευνα Και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Νοτιοδυτικά

Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (κατά ποσοστό 25% του 40%),
με την εκπλήρωση των σχετικών οικονομικών και λοιπών
υποχρεώσεων της TotalEnergies EP Greece B.V.

Ως εκ τούτου, το ποσοστό της ExxonMobil Exploration
and Production Greece (Crete) B.V., η οποία θα αναλάβει
και τα καθήκοντα του εντολοδόχου, θα ανέλθει σε 70% και
το ποσοστό των θυγατρικών της εταιρείας σε 30%, σε κα-
θεμία από τις εν λόγω συμβάσεις.

Συνεργασία ΔΕΗ 
με Microsoft-Witside 

Ένα σημαντικό βήμα στο ταξίδι του ψη-
φιακού της μετασχηματισμού πραγματο-
ποίησε η ΔΕΗ, ολοκληρώνοντας το έργο
αυτοματοποίησης μεταφοράς δεδομένων
από τα πηγαία συστήματα της εταιρείας στο
Cloud, με αξιοποίηση τεχνολογιών της Mi-
crosoft και την υποστήριξη της Witside.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η ΔEΗ
προσφέρει, σε πραγματικό χρόνο, στους
εργαζομένους της απρόσκοπτη πρόσβαση
σε όλο το εύρος των δεδομένων της εται-
ρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιταχύνει
την ανάπτυξη λύσεων που συμβάλλουν
στην αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας με
τον εκδημοκρατισμό των δεδομένων, την
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας, την
ανάπτυξη της καινοτομίας, τη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την
παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πε-
λάτες και συνεργάτες της εταιρείας.

Attica Group: Στην Blantyre
το 11,84% που κατέχει 
η Πειραιώς 

Στη διαχείριση του επενδυτικού οίκου
Blantyre Capital περνά το ποσοστό 11,8437%
που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς, στην Άττι-
κα Συμμετοχών, στα πλαίσια της ευρύτερης
συμφωνίας διαχείρισης non core συμμετο-
χών που έχει κλείσει και ανακοινώσει η
τράπεζα με τον επενδυτικό οίκο. Στην πράξη
οι μετοχές μεταφέρονται σε ένα SPV (με ει-
σφορά σε είδος), ενώ τα δικαιώματα ψήφου
θα ασκούνται από την Blantyre.

PwC: Μετασχηματισμός 
για εταιρείες εφοδιασμού 

Τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις ανα-
φορικά με την ψηφιοποίηση των λειτουρ-
γιών και διαδικασιών προμηθειών παρου-
σιάζει η έρευνα της PwC για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό των Προμηθειών το
2022. H μελέτη διεξήχθη ανάμεσα σε στε-
λέχη τμημάτων προμηθειών στην Ελλάδα,
στο πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας Digi-
tal Procurement του διεθνές δικτύου της
PwC. Η έρευνα εστιάζει στους βασικούς
τομείς επένδυσης, την πορεία ψηφιοποί-
ησης, τους παράγοντες επιτυχίας και τους
βασικούς μοχλούς μετασχηματισμού. 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε
την εξαγορά της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ. Η ολο-
κλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ορόσημο στην
εφαρμογή της στρατηγικής της τράπεζας ως προς την
κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στον κλάδο δια-
χείρισης κεφαλαίων πελατών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της στρατηγικής,
δημιουργείται στην Τράπεζα Πειραιώς ένας νέος ορ-
γανωτικός κλάδος, το «Wealth & Asset Manage-
ment», με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εργα-

σιών διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών, επιχειρηματικών και θεσμικών πελατών (Private Banking, Asset &
Wealth Management) και τη διοικητική εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών «Πειραιώς Asset Management
Α.Ε.Δ.Α.Κ.», «Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ». Επικεφαλής του νέου κλάδου ανα-
λαμβάνει ο κ. Αχιλλέας Κοντογούρης ως Ανώτερος Γενικός Διευθυντής. Με την εξαγορά της Iolcus, τα υπό
διαχείριση κεφάλαια πελατών του Ομίλου Πειραιώς θα ανέρχονται στα €7δισ.

ΕΛΠΕ: Στην ExxonMobil το ποσοστό 
της Total στους υδρογονάνθρακες Κρήτης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η Intracom Holdings σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1761/2022 επι-
στολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαψεύδει το από 18.07.2022
δημοσίευμα της ιστοσελίδας EMEA (Sniper) σχετικά με διαπραγμα-
τεύσεις της εταιρείας για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετο-
χών της Intracom Defense (IDE) από την εισηγμένη στο Χρηματιστή-
ριο του Τελ Αβίβ, ισραηλινή εταιρεία Elbit Systems. Προς τούτο η
εταιρεία, προς προστασία του επενδυτικού κοινού, αλλά και σε αντα-
πόκριση της εμπιστοσύνης που το ευρύ κοινό δείχνει σε αυτήν, τη-
ρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώ-
σεις, διαβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι όταν συντρέχει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύ-
λογα να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της, προβαίνει η ίδια υπεύθυνα στη δημοσιοποίησή του.

Η Πειραιώς ολοκλήρωσε την εξαγορά της Iolcus Investments

Η Intracom διαψεύδει δημοσίευμα για πώληση της Intracom Defence



Αύξηση 17,4% στα έσοδά της
σημείωσε η illycaffè το 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της illycaffè ενέκρινε τον
ενοποιημένο οικονομικό απολογισμό για το 2021,
στον οποίο τα έσοδα αυξήθηκαν σε σχέση με το 2020
και επανήλθαν στα επίπεδα του 2019, ενώ τα κέρδη
βελτιώθηκαν σε σχέση με το 2020, παραμένοντας
ωστόσο κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά τη συνεχι-
ζόμενη κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης,
τα ενοποιημένα έσοδα για το 2021 ανήλθαν σε περί-
που 500 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,4% σε σύγκρι-
ση με το 2020, γεγονός που οφείλεται στη σταδιακή
ανάκαμψη της κατανάλωσης εκτός σπιτιού και στα
θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τα κα-
νάλια Home (ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο
σύγχρονο εμπόριο).
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τα οικονομικά επιτεύγματα της Alpha Bank,
με κύρια την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού
ΜΕΑ ήδη από το α’ εξάμηνο του 2022, τη μεί-

ωση των εξόδων και τη σημαντική βελτίωση στην
απόδοση ιδίων κεφαλαίων, καθώς και στη σημαντι-
κή πρόοδο σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και
ESG, αναφέρεται ο CEO του Ομίλου κ. Βασίλης
Ψάλτης, σε μήνυμά του προς τους μετόχους ενόψει
της Γενικής Συνέλευσης σήμερα Παρασκευή 22
Ιουλίου. Το μήνυμα που αναρτήθηκε στο LinkedIn
τις προηγούμενες ημέρες αποτελεί μία σύντομη και
περιεκτική παρουσίαση της σημαντικής προόδου
που έχει σημειωθεί από τη νέα διοικητική ομάδα
της τράπεζας τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και
των βασικότερων στόχων που απομένουν να επι-
τευχθούν, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του
Ομίλου. Στο βίντεο αναλύονται οι τέσσερις βασικές
προτεραιότητες που έθεσε η Διοίκηση της Τράπε-
ζας το 2019, δηλαδή η εξυγίανση του ισολογισμού,
η ανανέωση του λειτουργικού μοντέλου, η ανάπτυ-
ξη των εργασιών και η βελτίωση της εταιρικής δια-
κυβέρνησης, που, όπως αναφέρει ο κ. Ψάλτης, στό-
χο έχουν να οδηγήσουν την Αlpha Bank στην επί-
τευξη διψήφιου ποσοστού απόδοσης ιδίων κεφα-
λαίων, σε ευθυγράμμιση με τον μέσο όρο των ευ-
ρωπαϊκών τραπεζών.

Mytilineos: Παραγωγή 
και διανομή κοινωνικού
προϊόντος 2,3 δισ.

«Δόσεις για όλους 
χωρίς πιστωτική» 
με αγορές μέσω Skroutz
Το Skroutz παρουσιάζει στους καταναλωτές
το πρόγραμμα - εργαλείο «Δόσεις για
όλους» και διευρύνει ακόμα περισσότερο τη
λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες που στο-
χεύουν στην άψογη αγοραστική εμπειρία.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανα-
κοίνωση, ο νέος τρόπος πληρωμής προσφέ-
ρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να
επιλέξουν τα προϊόντα που επιθυμούν μέσω
του Skroutz Marketplace και να τα αγορά-
σουν με δόσεις και χωρίς τη χρήση πιστωτι-
κής κάρτας.

ΔΕΗ: Συμφωνία με Δήμο
Πρεσπών για ενεργειακό
συμψηφισμό

Τρεις Συμβάσεις
Ενεργειακού Συμ-
ψηφισμού (net me-
tering) με τη ΔΕΗ
για τη σύνδεση Δη-
μοτικών Φωτοβολ-
ταϊκών σταθμών
υπέγραψε ο Δή-
μαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης.

Οι δύο συμβάσεις αφορούν τα αντλιοστάσια
Ψαράδων και Πλατέως, όπου θα συνδεθούν
φωτοβολταϊκά μεγέθους 25,2kw και 13,2kw αν-
τίστοιχα, τα οποία έχουν διαστασιολογηθεί έτσι
ώστε να παράγουν την ενέργεια που απαιτείται
για την εξυπηρέτηση των δικτύων ύδρευσης
των οικισμών αυτών. 

Η τρίτη αφορά τη σύνδεση των φωτοβολταϊ-
κών σταθμών στο Δημαρχείο Πρεσπών μεγέ-
θους 20 και 15 kw, ήτοι συνολικού μεγέθους
35kw, που αφορούν την κάλυψη αναγκών κατα-
νάλωσης των κτιρίων και φόρτισης των ηλεκτρι-
κών οχημάτων αντίστοιχα.

Ο ΟΤΕ «παίκτης» 
στο real estate

Στην προώθηση επενδύσεων κυρίως σε ιδιο-
χρησιμοποιούμενα ακίνητα από τον όμιλο ΟΤΕ
αλλά και στην ωρίμανση ιδιοκτησιών που βρί-
σκονται στο χαρτοφυλάκιό της προχωρά η θυ-
γατρική του ομίλου ΟTΕ Estate. Σύμφωνα με τα
δεδομένα της χρήσης του 2021 η εταιρεία, στο
χαρτοφυλάκιο της οποίας έχουν περιέλθει πε-
ρίπου 2.300 ακίνητα, εμφάνισε μετά τη σχετική
αποτίμηση αύξηση της εύλογης αξίας αυτών
κατά 4%, στα 918 εκατ. ευρώ. 

Νέα στελέχη 
στη Howden Hellas

Με πέντε νέα δυναμικά στελέχη εμπλουτίζει
το ανθρώπινο δυναμικό της η Howden Hellas,
στοχεύοντας τόσο στην περαιτέρω ανάπτυξη
των εργασιών όσο και στην όσο το δυνατόν ποι-
οτικότερη και απρόσκοπτη υποστήριξη κι εξυ-
πηρέτηση των πολυάριθμων επιχειρηματικών
πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, στο εξειδικευ-
μένο δυναμικό της εταιρείας εντάσσονται τα
στελέχη Ειρήνη Γεωργιάδου, Senior Broker &
Account Executive για τους κλάδους Μεγάλων
Έργων, Περιουσίας και Ευθύνης, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στην Κύπρο, η Nataliia Zvarych,
ως Sales Support Analyst, o Γιάννης Μαρινά-
κης και η Μαρτιάνα Αλεξανδράκη με καθήκοντα
Assistant Technician - CORE, καθώς και ο Γιάν-
νης Νικολαΐδης ως Assistant Officer, με εξειδί-
κευση στις Ασφαλίσεις Περιουσίας.

Ψάλτης: Ισχυρή
κερδοφορία και 
στήριξη της οικονομίας 
οι στόχοι της Alpha Bank

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπα-
στo στοιχείο της μακροπρόθεσμης επιχειρη-
ματικής στρατηγικής της Mytilineos. Όπως
δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρείας, Ευ. Μυτιληναίoς στο εισα-
γωγικό σημείωμα της Έκθεσης Βιώσιμης
Ανάπτυξης 2021, «αποτελεί την κινητήρια δύ-
ναμη μέσω της οποίας η εταιρεία φιλοδοξεί
να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρό-
νου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλή-
σεις και αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συ-
νεργασίες να συμβάλει σε ένα νέο αποδοτικό
μοντέλο ανάπτυξης, χωρίς κοινωνικούς απο-
κλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί και μέσω
των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης. Με βάση αυτή την κατεύθυνση στο-
χεύουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης
βιώσιμης αξίας, για τους μετόχους και τις
υπόλοιπες ομάδες των κοινωνικών μας εταί-
ρων, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στην
άσκηση της δραστηριότητάς μας, που συν-
δυάζει τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας,
τη βιομηχανική ανάπτυξη και την κερδοφο-
ρία, πάντα με όρους κοινωνικής και περιβαλ-
λοντικής βιωσιμότητας».

Ανάμεσα στα άλλα η Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης του έτους 2021 επικεντρώνεται
στην παραγωγή και τη διανομή κοινωνικού
προϊόντος αξίας €2,3 δισ., καθώς και της συ-
νολικής συμβολής της εταιρείας στην εθνική
οικονομία και απασχόληση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Ολυμπιακός προηγήθη-
κε νωρίς με τον Ζινκερ-
νάγκελ, ισοφαρίστηκε
στις καθυστερήσεις με

τυχερό γκολ από τη Μακάμπι Χάιφα
στο πρώτο ματς του 2ου γύρου των
προκριματικών του Champions
League και ο Πορτογάλος τεχνικός
Πέδρο Μαρτίνς δεν πρέπει να αι-
σθάνεται και πολύ καλά για τη συ-
νολική εικόνα. Ο Ολυμπιακός στο
Ισραήλ ήταν μια κοπιαρισμένη ομά-
δα της περσινής αποκρουστικής
χρονιάς και είναι ευτύχημα που
απέδρασε από τη Χάιφα με την ισο-
παλία. Οι Ισραηλινοί είχαν δύο ακυ-
ρωθέντα γκολ, δοκάρι και άπειρες
ευκαιρίες, ενώ ο Ολυμπιακός μία
και με το... ζόρι.
Ο Ολυμπιακός υστερεί, όπως και
πέρυσι, στη δημιουργική διαδικα-
σία. Δεν έχει παίκτες να κρατήσουν
την μπάλα, δεν υπάρχει η απαραί-
τητη τεχνική στη μεσαία γραμμή.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού
ελέγχεται για την απαράδεκτη

εμφάνιση στο 1-1 
με τη Μακάμπι Χάιφα

Οι          πληγές 
του «Φαραώ» Μαρτίνς

1Απέκτησε τον Ζινκερνάγκελ για να παίξει ρόλο αντι-Φορτούνη, αλλά ούτε κατά διάνοια μπορεί να το καταφέ-
ρει. Ούτε τα ηγετικά προσόντα έχει ούτε την απαράμιλλη τεχνική του Έλληνα διεθνούς.

2 Είναι δυνητικά αδύναμος να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής. Οι παίκτες του δεν άλλαξαν με επιτυχία περισσότε-
ρες από δύο πάσες. Την προσεχή Τετάρτη στο Φάληρο πρέπει πάση θυσία να παίξει μπάλα κατοχής.

3 Δεν έπαιξε καθόλου το transition, απλώς γιατί δεν έχει τον παίκτη-πρώτο αποδέκτη που θα δώσει τη μακρινή
μπαλιά.

4 Στηρίχθηκε σε έναν πιτσιρικά, τον Αγκιμπού Καμαρά, για τον κύριο όγκο των επιθέσεών του. Ο Αγκιμπού είναι
ένα ταλαντούχο παιδί, είχε εκπληκτικό ξεκίνημα, αλλά προφανώς δεν άντεξε το ψυχολογικό βάρος της απο-

στολής του και οπισθοχώρησε.

5 Δυστυχώς για την ομάδα και τον Μαρτίνς ο Ματιέ Βαλμπουενά υπήρξε πραγματικά ένας game changer, αλλά
πλέον στα 38 του χρόνια δεν μπορεί να βοηθήσει πέραν του 20λέπτου.

6 Άφησε τον Φορτούνη να φύγει χωρίς να εξηγήσει τον λόγο. Μήπως είναι απόρροια του σοβαρού τραυματισμού
και δεν επανήλθε ή η αποπομπή του αφορά την εγωπάθεια του Πορτογάλου προπονητή; 

7 Δεν απέκτησε ποτέ «χημεία» από τα φιλικά ακόμη και στην αμυντική του λειτουργία. Ειδικά από την αριστερά
πλευρά, με τους Ρέαμπτσιουκ και Κανέ, οι Ισραηλινοί προκάλεσαν πολλά ρήγματα.

8 Δεν βελτίωσε ή εξέλιξε κάποιον παίκτη του την περασμένη χρονιά. Ακόμη και ο Μασούρας έμεινε στάσιμος,
ενώ ο Μαντί Καμαρά κατρακύλησε. 

9 Ο Ολυμπιακός άκουσε τον προπονητή του να εκθειάζει τον... Τικίνιο, επειδή προσπάθησε να κρατήσει την μπά-
λα και έδινε βοήθειες στην άμυνα, ενώ δεν είναι αυτή η δουλειά του. 

10 Οι τρεις στόπερ στην άμυνα και ο αμυντικός προσανατολισμός της ομάδας αποτελεί πλήγμα στο DNA του
Ολυμπιακού.
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Τ
ο σπίτι των γονιών της Κατε-
ρίνας Στεφανίδη κινδύνευ-
σε από φωτιά στην Παλλήνη

και άρχισαν τα... μαλλιοτραβήγμα-
τα της «χρυσής» ολυμπιονίκη με
χρήστη στο Twitter. Η Κατερίνα
έγραψε: «Πήγα για ύπνο αφού μί-
λησα με τους γονείς μου και μου
είπαν ότι η φωτιά ήταν μακριά. Ξύ-
πνησα με εκατοντάδες κλήσεις και
μηνύματα. Το σπίτι το έσωσε ο
μπαμπάς μου. Εύχομαι ο εφιάλτης
αυτός να τελειώσει σύντομα για
όλους τους συνανθρώπους μας
που είδαν τις περιουσίες τους να
καίγονται».

Ο χρήστης απάντησε: «Ναι, ο
μπαμπάς σου με νεροπίστολο το
έσωσε. Δεν ντρέπεσαι λίγο, αντί να
πείτε “ευχαριστώ” σε όλους όσους
έτρεξαν να βοηθήσουν λέτε “όλη η
οικογένεια”; Αηδίες πίσω από την

κομματική ταυτότητα. Όμως τι να
περιμένεις από Ζαίους».

Ανταπάντησε η Κατερίνα: «Σε
συγχωρώ γιατί είναι λογικό να πι-
στεύεις ότι υπάρχουν παντού πυρο-
σβέστες, αφού έτσι σου λένε τα κα-

νάλια. Αλλά ναι, ο μπαμπάς και οι
γείτονες με κλαδιά έσωσαν τα σπί-
τια. Ό,τι βλέπεις στην τηλεόραση
δεν είναι αλήθεια». Η μητέρα της
Κατερίνας, η Ζωή Βαρέλη, ήταν
υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στεφανίδη: «Μη βλέπετε τηλεόραση» Ο Τζόλης «αντι-Λημνιός»
στην Τβέντε

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του νεαρού διεθνούς
επιθετικού Χρήστου Τζόλη. Ο πρώην άσος του ΠΑ-
ΟΚ ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην
ολλανδική Τβέντε ως δανεικός για έναν χρόνο από
τη Νόριτς, όπως αναφέρει το έγκυρο «Athletic». Ο
Τζόλης, ο οποίος δεν κατάφερε να προσφέρει στη
Νόριτς, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και στην ου-
σία θα αντικαταστήσει τον Δημήτρη Λημνιό, ο οποί-
ος τραυματίστηκε σε ματς της Εθνικής.

Ο Δουβίκας «εκτέλεσε» 
τον ΟΦΗ

Αποκαρδιωτικός ο ΟΦΗ στο πρώτο φιλικό που
έδωσε επί ολλανδικού εδάφους, γνώρισε τη συν-
τριβή 4-0 από την πιο έτοιμη Ουτρέχτη. Ένα από τα

τέσσερα γκολ των Ολλανδών πέτυχε ο νεα-
ρός διεθνής Έλληνας φορ Τάσος Δουβίκας,

ενώ κάτω από τα δοκάρια κάθισε ο άλλοτε
γκολκίπερ της ΑΕΚ Βασίλης Μπάρκας, ο

οποίος παίζει δανεικός από τη Σέλτικ.

Μεγάλα επεισόδια 
στο Μπότεφ - ΑΠΟΕΛ 

Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στη
Βουλγαρία λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ανα-
μέτρησης του ΑΠΟΕΛ με την Μπότεφ Φιλιππούπο-
λης (0-0) για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του
Conference League. Όπως αναφέρουν τα Μέσα στη
γειτονική μας χώρα, οπαδοί των δύο ομάδων συγ-
κρούστηκαν στους δρόμους της Σόφιας, ενώ τα
επεισόδια συνεχίστηκαν στο εθνικό στάδιο, όπου
έγινε ο αγώνας. Έγιναν δέκα συλλήψεις.

Μεταγραφές 80 εκατ. ευρώ
η Νότιγχαμ

Σύμφωνα με το Transfermarkt.de και μετά την
απόκτηση του Τόφολο, η Νότιγχαμ Φόρεστ, ομάδα
του Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει δαπανήσει περίπου 80
εκατ. ευρώ για μεταγραφές, με πιο ακριβές αυτές
των Ταϊβό Αβονιγί (20,5 εκατ. από την Ουνιόν Βερο-
λίνου), Νέκο Γουίλιαμς (20 εκατ. από τη Λίβερ-
πουλ), Μούσα Νιακατέ (10 εκατ. από τη Μάιντς),
Ζουλιάν Μπιανκόν (10 εκατ. από την Τρουά) και
Ομάρ Ρίτσαρντς (8,5 εκατ. από την Μπάγερν).

Παρών ο Γιάννης στο Eurobasket 
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ένα post στο Instagram… προ-
ανήγγειλε την παρουσία του στο Eurobasket τον Σεπτέμβριο
και αγαλλίασε σύσσωμη την μπασκετική οικογένεια στην Ελ-
λάδα. Ο «Greek Freak» συνεχίζει τη σκληρή δουλειά και ανέ-
βασε μερικές φωτογραφίες με τα ρούχα της «επίσημης αγα-
πημένης». Μάλιστα, χρησιμοποίησε ένα emoji που έγραφε
«soon», δηλαδή «σύντομα», δίπλα σε μια ελληνική σημαία στη
λεζάντα, προκαλώντας… πανικό στο Instagram.

ΑΕΚ και Άρης 
ζήτησαν 
παίκτη από 
την Μπαρτσελόνα

Μεγάλη πόρτα χτύπησαν από την ΑΕΚ και τον Άρη, αλλά είναι δύσκολο έως απίθανο να ανοίξει. Ζήτησαν
από την Μπαρτσελόνα (!) τον κεντρικό αμυντικό Όσκαρ Μιγκέθα, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε πολλά
ματς την περασμένη σεζόν. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα ζήτησε για τον 23χρονο αμυντικό 5 εκατ. ευρώ,
απαγορευτικό ποσό για ελληνική ομάδα. Και επιπλέον ο Μιγκέθα αμείβεται με 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

SPORTS
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ΦΦαντασμαγορικές 
εκδηλώσεις από την ΕΛΣ
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Π
ολυσυλλεκτικό το νέο πρόγραμμα
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για
την περίοδο 2023-2023 με ονειρι-
κές παραγωγές όπερας, μουσικού

θεάτρου, μιούζικαλ, παραστάσεων για παιδιά
και νέους, χορού, αναβιώσεις παλαιότερων
παραγωγών, φεστιβάλ και συναυλίες!

Η μεγάλη γιορτή πολιτισμού θα κάνει πρε-
μιέρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα ολο-
κληρωθεί τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς,
χαρίζοντας στο κοινό μια φαντασμαγορική
βεντάλια εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου με
πρωταγωνιστές σημαντικούς καλλιτέχνες.

Η ΕΛΣ σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δί-
κτυο κορυφαίων λυρικών θεάτρων θα παρου-
σιάσει συμπαραγωγές με τη Μετροπόλιταν
Όπερα της Νέας Υόρκης, την Όπερα του Κανα-
δά, τη Λυρική Όπερα του Σικάγου, την Οπερά

Κομίκ του Παρισιού, το Λα Μονναί των Βρυ-
ξελλών, την Όπερα του Γκέτεμποργκ και τη
Βασιλική Όπερα της Δανίας!

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους των παρα-
στάσεων της νέας σεζόν θα δούμε και θα
ακούσουμε σπουδαίους Έλληνες και διακε-
κριμένους ξένους τραγουδιστές, μεταξύ των
οποίων τους Διονύση Σούρμπη, Τσέλια Κο-
στέα, Βασίλη Καβάγια, Πέτρο Μαγουλά, Άνταμ
Σμιθ, Γιάννη Χριστόπουλο, Νικόλ Σεβαλιέ, Βα-
σιλική Καραγιάννη, Μισέλ Λοζιέ, Μαρισία Πα-
παλεξίου, Χριστόφορο Σταμπόγλη, Δημήτρη
Πλατανιά, Τάση Χριστογιαννόπουλο, Τάσο
Αποστόλου, Φραντσέσκο Ντεμούρο κ.ά.

Το ντεμπούτο τους σε δύο εμβληματικούς
ρόλους θα κάνουν στην Αθήνα η κορυφαία με-
σόφωνος της εποχής μας Ανίτα Ρατσβελισβίλι
στον ρόλο της Σαρλότ στον «Βέρθερο» και η

σπουδαία υψίφωνος Άννα Πιρότσι στον ρόλο
της «Μήδειας» στην ομώνυμη όπερα.

Από τις αναβιώσεις παλαιότερων παραγω-
γών ξεχωρίζουν ο «Βέρθερος» του Ζυλ Μασνέ
-ένας φόρος τιμής στον σπουδαίο σκηνοθέτη
και πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή και πρό-
εδρο της ΕΛΣ Σπύρο Ευαγγελάτο-, ο «Ναμ-
πούκκο» του Βέρντι σε σκηνοθεσία Λέο Μου-
σκάτο, τα «Μαγικά Μαξιλάρια» των Γιώργου
Δούση – Ευγένιου Τριβιζά, το τρίπτυχο χορού
«3 Rooms» με χορογραφίες των Γίρζι Κύλιαν,
Οχάντ Ναχαρίν και Κωνσταντίνου Ρήγου, και o
«Τζάννι Σκίκι» του Πουτσίνι σε σκηνοθεσία
Τζων Φούλτζεϊμς. Ο Κύκλος Μίκης Θεοδωρά-
κης συνεχίζεται και τη σεζόν 2022/23 με την
παρουσίαση της Δεύτερης Συμφωνίας και του
Πνευματικού Εμβατηρίου, καθώς και τραγου-
διών του οικουμενικού Έλληνα δημιουργού.



Έρχονται τα βαφτίσια

Σε εντατικές προετοιμασίες για τη βάφτιση των
δίδυμων κοριτσιών τους βρίσκονται η Χριστίνα
Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης. Η οικογένεια
βρίσκεται στη Μύκονο, όπου και θα τελεστεί τον
Σεπτέμβριο το μυστήριο με νονούς τη Μαρίνα Βερ-
νίκου και τον σύζυγό της Μίλτο Καμπουρίδη. Για
την ξεχωριστή αυτή ημέρα η influencer εμπιστεύ-
τηκε τη Σήλια Κριθαριώτη για το φόρεμά της και
πρόσφατα βρέθηκε στο ατελιέ της παγκοσμίου
φήμης σχεδιάστριας για το πρώτο fitting.

Επιστροφή στην TV

Στη νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ με τίτλο
«Άγρια γη» θα δούμε από τη νέα τηλεοπτική σε-
ζόν την Έλενα Ασημακοπούλου. Έπειτα από
αποχή χρόνων αλλά και το πρόσφατο διαζύγιο
με τον Ιταλό παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Μπρού-
νο Τσιρίλο, η ηθοποιός επιστρέφει δυναμικά στο
θέαμα και μάλιστα σε ρόλο-έκπληξη. Την ανα-
κοίνωση για την ένταξή της στο καστ του σίριαλ
αποκάλυψε η ίδια μέσα από το Instagram, ανα-
φέροντας μάλιστα ότι το όνομα της ηρωίδας που
θα υποδύεται είναι Ρένα.

Τις παλιές καλές εποχές θυ-
μήθηκε η Καίτη Γαρμπή. Η δημο-
φιλής τραγουδίστρια ανέσυρε
από το φωτογραφικό άλμπουμ
της καριέρας της ένα ενσταντανέ
από την εμφάνισή της στη Euro-
vision, ποζάροντας με τη θρυλι-
κή γαλάζια δημιουργία της Σή-
λιας Κριθαριώτη που έγραψε
ιστορία. Βέβαια, ο σκοπός δεν
ήταν το φόρεμα, αλλά η λεπτή σι-
λουέτα της. «Το Καιτάκι 49 κιλά,
ουάου», σχολίασε με νοσταλγία.

Να ’ταν τα νιάτα
δυο φορές

H
Μαριάννα Βαρδινογιάννη τιμήθηκε με το βραβείο «Nel-
son Mandela». Στην πανηγυρική συνεδρίαση που πραγ-
ματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Ελληνίδα Πρέσβειρα Καλής Θε-

λήσεως της UNESCO κέρδισε την τιμητική διάκριση με την ομόφω-
νη ψήφο των μελών του ΟΗΕ, κατακτώντας ένα ακόμη σημαντικό
βραβείο για το σημαντικό έργο της. «Αυτή η εξαιρετικά σημαντική
διάκριση αποτελεί αναγνώριση του αγώνα μου κατά του παιδικού
καρκίνου και του έργου του Ιδρύματός μου για την υπεράσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση και την κοινωνία.
Πραγματική τιμή για εμένα αλλά και για την πατρίδα μου, την Ελλά-
δα και τον ελληνικό λαό, που στήριξαν το έργο και τις ανθρωπιστι-
κές μου προσπάθειες. Αυτό το βραβείο ανήκει στα χιλιάδες παιδιά
που έγιναν η πηγή δύναμής μας σε όλους τους αγώνες μας ενάντια
στον παιδικό καρκίνο για περισσότερα από 30 χρόνια», ανέφερε
συγκινημένη.

Το «κορμί»
Στην όμορφη Σαμοθράκη απολαμβάνει τις διακοπές της η Ευγε-
νία Σαμαρά. Η ερωτευμένη ηθοποιός φωτογραφήθηκε στους
διάσημους καταρράκτες του νησιού, ποζάροντας με μπικίνι σε
σκούρο χρώμα και τους κοιλιακούς της να εντυπωσιάζουν. Η
ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την απέραντη ομορ-
φιά του καταπράσινου τοπίου με τις λίμνες: «Επιστροφή στις ρί-
ζες του παραδείσου. Στη γη των μεγάλων θεών».

Συγκινημένη η Τατιάνα Στεφανίδου στην
τελετή αποφοίτησης της κόρης της, Λυδίας.
Η γλυκιά μαμά μοιράστηκε το ευτυχές γε-
γονός στο Instagram με μια συγκινητική
ανάρτηση: «Και έρχεται αυτή η ώρα με τα
ανάμεικτα συναισθήματα. Συγκίνηση, χα-
ρά, υπερηφάνεια, ανησυχία και πόνος για
τον επερχόμενο αποχωρισμό. Είναι η στιγ-
μή της αποφοίτησης. Ένα μεγάλο κεφάλαιο
κλείνει και ένα νέο, γεμάτο προκλήσεις,
ανοίγει. Σε λατρεύω».
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Παγκόσμια διάκριση

Περήφανη μαμά



Μ
ία σημαντική περίοδος στη γυναικεία
ζωή είναι η εμμηνόπαυση. Τότε συμ-
βαίνουν διάφορες αλλαγές στον ορ-
γανισμό της γυναίκας, που επηρεά-

ζουν το σώμα και την ψυχή της. Έως κάποιο βαθ-
μό αλλάζει η ζωή των γυναικών με συμπτώματα
και ενοχλήσεις που μπορεί να ξεκινήσουν και νω-
ρίτερα. Συχνά ακούγεται από τα γυναικεία χείλη
το ίδιο ερώτημα, «πότε μπαίνω στην εμμηνόπαυ-
ση;». Στα 2-3 χρόνια που προηγούνται της εμμη-
νόπαυσης, οι τέσσερις στις πέντε γυναίκες παρα-
τηρούν αλλαγές στη συχνότητα, τη διάρκεια ή την
κανονικότητα της περιόδου τους. Συνήθως οι αλ-
λαγές αυτές είναι η πρώτη ένδειξη ότι η εμμηνό-
παυση πλησιάζει. 

Οι εξάψεις μερικές φορές συνοδεύονται από
αναψοκοκκινίσματα και εφιδρώσεις, που συνή-
θως ξεκινούν από το στήθος και απλώνονται στον
λαιμό και στο πρόσωπο. Υπάρχουν διαφορές από
γυναίκα σε γυναίκα. Περίπου το 70% των γυναι-
κών που περνούν την κλιμακτήριο έχει εξάψεις,
που μερικές φορές παρατείνονται για κάμποσα
χρόνια. Οι νυχτερινές εφιδρώσεις είναι σύνηθες
σύμπτωμα και μπορεί να είναι τόσο έντονες, ώστε
να χρειάζεται ν’ αλλάζετε σεντόνια και νυχτικό. Τα
μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων μπορούν να προ-
καλέσουν λέπτυνση των κολπικών τοιχωμάτων. Ο
κόλπος μπορεί να μικρύνει, να στενέψει, να γίνει
ξηρότερος, να έχει φαγούρα και να είναι πιο επιρ-
ρεπής στις μολύνσεις. 

Ο Dr Κωνσταντίνος Αργυράκης, Ιατρός - Μαι-
ευτήρας, Χειρουργός Γυναικολόγος και Μέλος

Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Εται-
ρείας Εμμηνόπαυσης αναφέρει ότι «Οι γυναίκες
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά
στον βαθμό στον οποίο επηρεάζονται από τα
συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Αν αρχίσετε να
παρατηρείτε κάποια από αυτά τα συμπτώματα,
μην ανησυχήσετε. Η κλιμακτήριος είναι ένα φυ-

σιολογικό στάδιο στη ζωή της γυναίκας. Αν τα
συμπτώματά σας είναι ενοχλητικά, αποταθείτε
σε γιατρό. Να θυμάστε ότι σε πολλές γυναίκες τα
συμπτώματα είναι ήπια ή απουσιάζουν εντε-
λώς», τονίζει ο γιατρός.

Πολλές γυναίκες παρουσιάζουν ιλίγγους, πο-
νοκεφάλους και ταχυπαλμίες. Αυτό είναι το απο-
τέλεσμα των αλλαγών στην κυκλοφορία του αίμα-
τος και τους καρδιακούς παλμούς. Άλλες έχουν
ενοχλήσεις στην ούρηση. Η οιστρογονοπενία
μπορεί να επηρεάσει την κύστη και την ουρήθρα,
προκαλώντας πόνο κατά την ούρηση, συχνουρία
και ακράτεια ούρων.

Μερικές γυναίκες αισθάνονται κατάθλιψη ή
ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή τους. Αυτό ενδέ-
χεται να οφείλεται, εν μέρει, σε οιστρογονοπενία,
μπορεί όμως να είναι συναισθηματική αντίδραση
απέναντι στην αλλαγή των συνθηκών. Ψυχολογι-
κής φύσεως συμπτώματα, όπως ανησυχία, ευε-
ρεθιστότητα, έλλειψη συγκέντρωσης και απώλεια
εμπιστοσύνης, ενδέχεται να οφείλονται σ’ έναν
συνδυασμό παραγόντων, όπως η διακύμανση των
ορμονικών επιπέδων, η κόπωση και το στρες. 
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Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Τέσσερις στις πέντε γυναίκες
παρατηρούν αλλαγές στη
συχνότητα, τη διάρκεια ή την
κανονικότητα της περιόδου τους

Δυσκολία στον ύπνο 
και μειωμένη 
ερωτική διάθεση
Κάποιες γυναίκες έχουν μειωμένη διάθε-
ση για σεξ. «Μπορεί να διστάζετε να έχετε
σεξουαλική επαφή, αν αυτό είναι επώδυ-
νο λόγω των κολπικών αλλαγών. Η σε-
ξουαλική ορμή μπορεί να μειωθεί για άλ-
λους λόγους, στους οποίους περιλαμβά-
νονται οι ορμονικές μεταβολές, η κόπωση
και η πιθανή αλλαγή αισθημάτων για τον
σύντροφό σας. Πολλές γυναίκες παραπο-
νιούνται για δυσκολία στον ύπνο. Η δυ-
σκολία μπορεί να οφείλεται στις νυχτερι-
νές εφιδρώσεις, στις εξάψεις και στα δυ-
σάρεστα συναισθήματα. Οι γυναίκες που
περνούν την κλιμακτήριο ενδέχεται να
έχουν διάφορα άλλα συμπτώματα, μεταξύ
των οποίων και πόνους στις αρθρώσεις
και τους μυς», καταλήγει ο ειδικός.

Τα σημάδια της εμμηνόπαυσης

Dr Κωνσταντίνος Αργυράκης,
Ιατρός - Μαιευτήρας,
Χειρουργός Γυναικολόγος και
Μέλος Επιστημονικής
Επιτροπής της Ελληνικής
Εταιρείας Εμμηνόπαυσης



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)
Το πέρασμα του Ήλιου στο πέμπτο ηλια-
κό σας σπίτι θα σας δώσει αρκετή ενέρ-
γεια να δράσετε και να χαρείτε την πε-
ρίοδο αυτή, που από ό,τι φαίνεται σας
πάει πολύ, εκτός και αν έχετε δύσκολες
πλανητικές όψεις στο γενέθλιο ωρο-
σκόπιό σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για σας τους Ταύρους, η ηλιακή μετακί-
νηση στο ζώδιο του Λέοντα θα φροντίσει
πολλά από τα οικογενειακά σας θέματα.
Είναι η στιγμή που θα νιώσετε καλά με
τον προσωπικό σας χώρο ή θα δημιουρ-
γήσετε μία νέα φωλιά.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για σας τους Διδύμους, είναι η εποχή
των μετακινήσεών σας, της επικοινω-
νίας σας, των σχεδίων σας και των αν-
θρώπων που ακολουθούν μαζί σας τις
καλοκαιρινές τους εμπειρίες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι καιρός να αναζητήσετε τα σταθερά
σας λιμάνια, ακόμη και αν δεν βρίσκεστε
στην καλύτερή σας περίοδο. Πάντα
υπάρχει καιρός για να χτίσετε συναι-
σθηματικά φρούρια.

Λέων
(23/7-22/8)
Για σας τα Λιοντάρια ξεκινά η γενέθλια
περίοδός σας, γεμάτη από δύναμη και
πολλά υποσχόμενα νέα ξεκινήματα.
Βάλτε γερές βάσεις, γιατί θα σας ακο-
λουθούν έντεκα μήνες.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η χρονική αυτή περίοδος σας κάνει εσω-
τερικά δυνατούς, αλλά οργανικά ευάλω-
τους. Είναι καιρός, λοιπόν, για μικρές ή
μεγαλύτερες διακοπές, όπου θα γεμίσουν
οι μπαταρίες σας και θα είστε έτοιμοι να
δεχθείτε τη νέα γενέθλια χρονιά σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα είστε πιο κοινωνικοί και θα έχετε την
τάση να μοιράζεστε με τους άλλους τις
ευχάριστες στιγμές σας. Καιρός να γνω-
ρίσετε νέα πρόσωπα, αρκετά σημαντικά,
ακόμη και με τη διαφορετικότητά τους,
που μπορεί να σας ενοχλεί.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ετοιμάζεστε για επαγγελματικά διαβήμα-
τα, όπου θα ολοκληρωθούν τον επόμενο
μήνα. Δεν θα έρθουν όλα εύκολα, αλλά
μέσα από τις δυσκολίες θα μάθετε πολλά
και θα γεμίσετε χρήσιμες εμπειρίες.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε γεμάτοι από ενέργεια και δεν σας
σταματά τίποτα και κανένας. Ίσως μάλι-
στα είναι καιρός να συναντήσετε πρό-
σωπα που βρίσκονται μακριά σας ή να
ετοιμάσετε μία πνευματική εργασία.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι καιρός να εμβαθύνετε περισσότε-
ρο στις καταστάσεις γύρω σας, να δείτε
τις αλήθειες και να προχωρήσετε στα
σχέδια που έχετε θέσει. Ίσως νιώσετε
έντονα συναισθήματα για κάποιο πρό-
σωπο, που η διάρκειά τους μάλλον θα
είναι πολύ λίγη.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ετοιμάζεστε για να φροντίσετε τις προ-
σωπικές σας επιλογές με τα λάθη και τα
σωστά που έχουν. Θέλετε να προσπαθή-
σετε, όσο δύσκολο και να φαίνεται, να
ξεκαθαρίσετε αρκετά το τοπίο σε μία κα-
τάσταση ή σχέση που σας αφορά και παί-
ζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν και βρίσκεστε σε περίοδο διακοπών,
σκέφτεστε την εργασία σας και νιώθετε
ότι αυτό το κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι
αποκομμένο από σας, ακόμη και στις
πιο χαλαρές σας μέρες. Προσοχή σε αλ-
λαγές, που δεν είστε ακόμη έτοιμοι για
αυτές.  
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ΟΉλιος σήμερα περνά στο ζώδιο του Λέοντα, ενώ η
καρδιά του καλοκαιριού χτυπά δυνατά στο ζώδιο
που αντιπροσωπεύει αυτή την εποχή. Η ενέργεια
του Ήλιου γίνεται δυνατή και θέλει να ζεστάνει

τα συναισθήματα και τις σχέσεις. Εδώ θα αναφέρω ότι τα
τελευταία χρόνια, λόγω του ότι τα ζώδια του Σταθερού
Σταυρού έχουν δύσκολες πλανητικές επιρροές, τα
καλοκαίρια μας, από 22/7 έως 23/8, είναι αρκετά
απαιτητικά.  



Σ
ε ολόκληρη την Ευρώπη χθες δύο ει-
δήσεις κυριάρχησαν. Η πρώτη ήταν η
υπόθεση του αγωγού φυσικού αερίου
που συνδέει τη Ρωσία με την Ευρώπη

και η δεύτερη είδηση ήταν το πολιτικό χάος στο
οποίο εισέρχεται και πάλι η Ιταλία.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι υπέ-
βαλε χθες το πρωί την παραίτησή του στον πρό-
εδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος του ζήτησε να
παραμείνει στο αξίωμα με υπηρεσιακή ιδιότητα.
Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν ο Ματαρέλα θα
διαλύσει το κοινοβούλιο ή θα προκηρύξει πρό-
ωρες εκλογές. Ωστόσο, αν μια πολιτική προσω-
πικότητα όπως ο super Mario, όπως είναι το
υποκοριστικό του Μάριο Ντράγκι στην Ευρώπη
λόγω της επιτυχούς πορείας του στην Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα, δεν μπορεί να ενώσει το
ιταλικό πολιτικό σύστημα σε μια σταθερή κυ-
βέρνηση, τότε είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει
κανείς άλλος. Οπότε το πιθανότερο είναι να οδη-
γηθεί η χώρα σε εκλογές.

Η γειτονική Ιταλία, λοιπόν, βαδίζει ολοταχώς
για την 68η κυβέρνηση μέσα σε 77 χρόνια. Πρό-
κειται για ρεκόρ. Ένα θλιβερό ρεκόρ που ως
αποτέλεσμα έχει να κρατάει καθηλωμένη μια
χώρα που έχει όλα τα προσόντα να αναδειχθεί-
όχι μόνο λόγω μεγέθους- σε ηγέτιδα δύναμη της
Ευρώπης. Και όλα αυτά λόγω του συστήματος
της απλής αναλογικής που ισχύει στη χώρα. Η
πτώση των οικονομικών δεικτών και οι πιέσεις
που θα δεχθούν τα ιταλικά ομόλογα τις επόμενες
ημέρες θα αποδείξουν του λόγου το αληθές.

Και μη νομίσετε ότι αυτό ισχύει μόνο στην Ιτα-

λία. Κάτι ανάλογο συνέβη και στη Γαλλία που ο
κομματικός πολυκερματισμός δημιουργεί πρό-
βλημα διακυβέρνησης στον Μακρόν, αλλά και
στη Βουλγαρία που η κυβέρνηση έχει πέσει, και
στη Σουηδία που η κυβέρνηση μειοψηφίας κλυ-
δωνίζεται, αλλά και στην Ισπανία που οι Pode-
mos έχουν αρχίσει να δημιουργούν προβλήμα-
τα ζητώντας τη σύγκληση παρακολούθησης του
κυβερνητικού συνασπισμού.

Με καλή διάθεση μπορεί να ρωτήσει κανείς:
«μα για όλα αυτά ευθύνεται η απλή αναλογική;».

Στην απάντηση σε αυτό το εύλογο ερώτημα
οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν μας κάποια δε-
δομένα:

Η απλή αναλογική, όντως, είναι το πιο δημο-
κρατικό εκλογικό σύστημα. Το πρόβλημά της,
όμως, όπως η Ιστορία αποδεικνύει, είναι ότι δεν
προσφέρει σταθερότητα στη διακυβέρνηση.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα οργανωμένα
κράτη δεν μπορούν να διοικηθούν με αυτό το
σύστημα. Μακάρι να μπορούσαν να κυβερνη-
θούν με τη μορφή της αθηναϊκής δημοκρατίας,
που είναι η πραγματική άμεση δημοκρατία. Δεν
είναι τυχαίο ότι στην πατρίδα του κοινοβουλευ-
τισμού, στη Βρετανία, δεν ακολουθείται η απλή
αναλογική. Αντίθετα, εκεί το σύστημα είναι
πλειοψηφικό σε μονοεδρικές μικρές περιφέ-
ρειες.

Πρέπει επίσης να λάβουμε ως δεδομένο τον
ανθρώπινο παράγοντα. Και ο ανθρώπινος παρά-
γων θέλει την πλειονότητα των πολιτικών να επι-
χειρούν να εκμεταλλευθούν λάθη των αντιπάλων
τους -ακόμα και των συγκυβερνητών τους- αλλά

και συγκυρίες, προκειμένου να επωφεληθούν
κομματικά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
της πτώσης της κυβέρνησης Κόντε στην Ιταλία
τον Ιανουάριο 2021, όταν ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Ματέο Ρέντσι χωρίς λόγο απέσυρε την εμπι-
στοσύνη του την ώρα που η χώρα του βρισκόταν
στη δίνη της πανδημίας με 80.000 νεκρούς, εκτι-
μώντας ότι θα επωφεληθεί κομματικά.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στην Ιταλία
από το 1946 και μετά μόνο 15 κυβερνήσεις έμει-
ναν περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Ενώ υπήρ-
χαν κυβερνήσεις που έμειναν στην εξουσία μό-
λις για δύο ή τρεις μήνες.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι απλό: Μπο-
ρεί ποτέ ένα κόμμα να καταφέρει να υλοποιήσει
οποιοδήποτε πρόγραμμα μέσα σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα; Όλες οι χώρες που προόδευ-
σαν στη μεταπολεμική περίοδο είχαν σταθερές
κυβερνήσεις. Και αυτήν την περίοδο η Ευρώπη -
περισσότερο από ποτέ στην ιστορία της- χρει-
άζεται πολιτική σταθερότητα και ισχυρές κυ-
βερνήσεις.

Το πιθανότερο, η Ιταλία να ξαναπάει σε εκλο-
γές. Όμως στις εκλογές -το έχουμε βιώσει όλοι-
γίνεται ρεσιτάλ λαϊκισμού. Οι εκλογές πρέπει να
γίνονται σε σταθερά χρονικά διαστήματα, ώστε
τα κόμματα να κρίνονται επί συγκεκριμένου
προγράμματος που εφάρμοσαν, αλλά και για να
αποτρέπονται οι λαϊκίστικες κορόνες.

Και σε αυτό λέμε «μπράβο» στον κ. Μητσοτά-
κη, που απέτρεψε τις λαϊκίστικες σειρήνες στο
Μαξίμου και επιμένει να γίνουν οι εκλογές στο
τέλος της τετραετίας.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η Ιταλία βαδίζει
ολοταχώς 
για την 68η
κυβέρνηση μέσα
σε 77 χρόνια

Η απλή αναλογική, νάρκη στην πολιτική
σταθερότητα της Ευρώπης


