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Ο
κ. Τσίπρας επανέφερε στην επικαιρότητα
το αγαπημένο του θέμα με τα υπερκέρδη
των εταιρειών της ενέργειας, που μια φορά
μάς λέει ότι είναι 1 δισ., μετά μας λέει 1,4

και τώρα τα ανεβάζει σε 1,7 δισ. ευρώ. Προφανώς μέ-
χρι να γίνουν εκλογές θα τα έχει φτάσει λίγο πάνω
από τα 5 δισ.  Όπως έχει πει και στο παρελθόν σε τη-
λεοπτική του συνέντευξη, η οικονομία είναι το μεγά-
λο του ατού. Τα Tsipronomics, τα λεγόμενα. Του αρέ-
σει, ας πούμε, να καταγγέλλει το μεγάλο κεφάλαιο,
τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, τους καναλάρ-
χες κ.λπ. Σε αυτό είναι «πρύτανης». Το μόνο του πρό-
βλημα είναι να τον ρωτήσεις να πει συγκεκριμένα

ονόματα. Εκεί δυσκολεύεται ο πρόεδρος Αλέξης.
Διότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου τού ζήτησε να δηλώσει σε ποιους επιχειρη-
ματίες αναφέρεται όταν κάνει λόγο για υπερκέρδη
και τι προτείνει ως φορολογία για τον καθένα. 

Καθαρά πράγματα. Διότι οι επιχειρηματίες που
ασχολούνται με την παραγωγή και τη διανομή της
ενέργειας στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένοι και με-
τρημένοι στα δάχτυλα. Πέντε στο σύνολο. Γιατί λοιπόν
ο Αλέξης Τσίπρας δεν βγαίνει τίμια στον λαό να πει
«αυτοί οι πέντε, με ονόματα και διευθύνσεις, σας
ρουφάνε το αίμα»; Και να πάει τη βαλίτσα παραπέρα,
δηλαδή να πει «για τον καθένα προτείνω συγκεκριμέ-

νη φορολόγηση», πάλι με ονόματα και διευθύνσεις. 
Εκτός και αν κάποιοι είναι «φίλοι» του ή συνομιλη-

τές του και ταυτόχρονα τους παρακαλά να τον στηρί-
ξουν στον προεκλογικό του αγώνα. Άλλως δεν μπο-
ρούμε να καταλάβουμε γιατί διστάζει να τους κατονο-
μάσει και αρέσκεται μόνο στο να τους αποκαλεί γενι-
κά και αόριστα «νταβατζήδες». 

Αν δημοσίως τους κατηγορεί και μπροστά τους λέει
άλλα, ξέρετε πώς λέγεται αυτό; Αλλά ας μην επεκτα-
θούμε επ’ αυτού. Είναι κατά του ελληνικού επιχειρείν
ο κ. Τσίπρας; Να το δηλώσει ευθαρσώς. Τα θέλει όλα
κρατικά; Και αυτό να το πει από τώρα. Να ξέρουμε τι
πρεσβεύει. 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Τσιτούνας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος, 
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Σωτήρης Πίκουλας,
Έλλη Τριανταφύλλου, Γιάννης Παργινός, 
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Mαστοράκης
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός,
Ρεγγίνα Σαβούρδου, 
Δήμητρα Δάρδα, Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ
Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Tα Tsipronomics και η πολιτική υποκρισία

Γιατί ο κ. Τσίπρας
διστάζει να κατονομάσει
τους επιχειρηματίες 
της ενέργειας που 
ο ίδιος καταγγέλλει;





Τ
ην αυτοπεποίθηση ότι η κυβέρνη-
ση της Νέας Δημοκρατίας, παρά
τις αντιξοότητες που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει από τις αρχές του

2020 και εντεύθεν, αρχής γενομένης από
την κρίση του Έβρου και το «καυτό» καλο-
καίρι των Ελληνοτουρκικών τον Αύγουστο
του ιδίου χρόνου, έως την κρίση της πανδη-
μίας και τώρα πλέον την οξεία ενεργειακή
κρίση, θα παρουσιάσει στο τέλος της τετρα-
ετίας τέτοιο έργο σε επίπεδο υποδομών και
μεταρρυθμίσεων που θα πείσει τους πολί-
τες να την εμπιστευτούν εκ νέου για μια
δεύτερη τετραετία αποτύπωσε και κατά τη
χθεσινή του περιοδεία σε Αιτωλοακαρνα-
νία, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρεξέκλινε ούτε
χθες από την… πεπατημένη που θέλει τις
περιοδείες και τις εξορμήσεις του, τόσο εν-
τός όσο και εκτός του λεκανοπεδίου, να
συνδέονται ευθέως με τις παραδόσεις ση-
μαντικών έργων υποδομής ή λοιπών πρω-
τοβουλιών, που αναβαθμίζουν την καθημε-
ρινότητα των πολιτών και ενισχύουν με τρό-
πο καθοριστικό την αναπτυξιακή δυναμική
της ευρύτερης περιοχής. 

Στα εγκαίνια της παράδοσης της παρά-
καμψης της Αμφιλοχίας στον αυτοκινητό-
δρομο Άκτιο - Αμβρακία, μήκους 17 χιλιο-
μέτρων, που εκτιμάται ότι μειώνει κατά πε-
ρίπου 25 λεπτά την απόσταση από την Ιονία
έως τη Λευκάδα και την Πρέβεζα, ο πρωθυ-

πουργός συνόψισε εκ νέου το δόγμα που
αποτελεί πυξίδα της κυβερνητικής του δρά-
σης: «Θέλουμε να κρινόμαστε για τα έργα
μας και όχι για τα λόγια μας. Και καθώς η
κυβέρνησή μας εισέρχεται στον τέταρτο και
τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής της θη-
τείας, το αποτύπωμα των παρεμβάσεών μας,
ειδικά στον τομέα των έργων, είναι αισθητό
σε ολόκληρη την Ελλάδα».  Επικαλούμενος,
δε, την «περιπέτεια» με το έργο Πάτρα -
Πύργος, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να
«χρεώσει» στην προηγούμενη κυβέρνηση
«υποταγή σε ορέξεις διαπλοκής» και επέ-
μεινε πως οσονούπω θα ολοκληρωθεί το
παζλ των οδικών αρτηριών σε όλη τη χώρα,
που «μετατρέπουν την Ελλάδα σε μια σύγ-
χρονη, ανταγωνιστική, ευρωπαϊκή χώρα».

«Στην τοξικότητα απαντάμε 
με υπευθυνότητα»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδο-
μών Κώστας Καραμανλής σημείωσε με
νόημα ότι «στα επικοινωνιακά πυροτεχνή-
ματα του χθες εμείς απαντάμε με έργα του
σήμερα, στα προβλήματα με λύσεις, στη μι-
ζέρια του χθες απαντάμε με δημιουργία,
στην ανασφάλεια απαντάμε με σταθερότητα

και στην τοξικότητα απαντάμε με υπευθυ-
νότητα». Είναι σαφές πως στον κρίσιμο το-
μέα των υποδομών, είτε αυτός αφορά σε έρ-
γα οδικών αρτηριών είτε σε άλλα εμβλημα-
τικά έργα, όπως η γραμμή 4 του μετρό, το
Μέγαρο Μαξίμου ενεργοποιεί ακόμη μια
διαχωριστική γραμμή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως
το θέτει υψηλόβαθμος κυβερνητικός παρά-
γοντας, «την ώρα που η κυβέρνηση παραδί-
δει χάριν των πολιτών και του δημόσιου
συμφέροντος έργα που αλλάζουν την όψη
της χώρας και καλυτερεύουν την καθημερι-
νότητα όλων των Ελλήνων, η αξιωματική αν-
τιπολίτευση καταφεύγει στην τοξικότητα,
την πόλωση και την τυφλή αντιπαράθεση ως
ύστατο μέτρο για να φτιασιδώσει τα πενιχρά
δημοσκοπικά ποσοστά της».

Στήριξη της κοινωνίας 
για όσο διαρκέσει η κρίση

Από τη Βόνιτσα, όπου βρέθηκε χθες στο
πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Ελ-
λάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε
εκ νέου πως η στήριξη των πολιτών θα συ-
νεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.
Μάλιστα, η επίσκεψή του στην Πρέβεζα
έκρυβε και μια μικρή έκπληξη, καθώς ανα-
κοίνωσε τον διπλασιασμό του κονδυλίου για
το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα δώσουμε
ακόμη 30 εκατ. ευρώ, ακόμη 200.000 συμ-
πολίτες μας θα μπορούν να κάνουν χρήση
αυτών των κονδυλίων ώστε να μας βοηθή-

σουν να επεκτείνουμε την τουριστική πε-
ρίοδο πέραν του Σεπτεμβρίου». 

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι τέτοιες
παρεμβάσεις καθίστανται εφικτές χωρίς να
διασαλεύουν τη δημοσιονομική ισορροπία
εξαιτίας της συνεπούς και συνετής οικονο-
μικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί τα
τελευταία τρία χρόνια. Η επικαιροποίηση
της πρωθυπουργικής δέσμευσης έχει τη δι-
κή της αξία, στο φόντο νέων και κατά βάση
δυσμενών εξελίξεων στο ενεργειακό πεδίο
μετά την απόφαση του Κρεμλίνου να ανοίξει
εκ νέου τη στρόφιγγα του Nord stream 1,
εφοδιάζοντας πάντως την Ευρώπη με λιγό-
τερο φυσικό αέριο. 

Μάλιστα, στην κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν
πως η αποφασιστικότητα του Μεγάρου Μα-
ξίμου να ασκήσει τη μεγαλύτερη δυνατή
πίεση, προκειμένου να εξωθηθούν οι Βρυ-
ξέλλες να λάβουν γενναίες αποφάσεις για
μια δραστική ευρωπαϊκή παρέμβαση υπέρ
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αποτυπώ-
θηκε στην κατηγορηματική άρνηση της
Αθήνας να συναινέσει στην πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της κα-
τανάλωσης του φυσικού αερίου κατά 15%
από τον ερχόμενο χειμώνα. Στον αντίποδα,
η ελληνική κυβέρνηση επανέφερε στο προ-
σκήνιο τη βασική της πρόταση περί αποσύν-
δεσης της τιμής του φυσικού αερίου από
αυτήν του ηλεκτρικού ρεύματος ως μέτρου
άμεσου εξορθολογισμού της διεθνούς αγο-
ράς ενέργειας.
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ο Κυριάκος «οργώνει» την Ελλάδα 

«Απαντάμε στη μιζέρια
του χθες με έργα», 

η στρατηγική της
κυβέρνησης 
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Κ
ατάφεραν να αποκλείσουν
την Τουρκία από τα F-35 και
τώρα βάζουν ανυπέρβλητα
εμπόδια στην Άγκυρα, «πα-

γώνοντας» την πώληση αμερικανικών
F-16, με την πρωτοβουλία #NoJetsFor-
Turkey.

Ελληνοαμερικανοί ομογενείς, μέλη της
Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, σε συνεργασία με την εβραϊκή
κοινότητα και με «μαέστρο» τον πιο έν-
θερμο υποστηρικτή της Αθήνας στην
Ουάσιγκτον και πρόεδρο της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας
Ρόμπερτ Μενέντεζ, υπερασπίζονται τα
ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα και
απειλούν να «προσγειώσουν» απότομα
τα σχέδια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για
νέα μαχητικά.
Το ελληνικό λόμπι μάλιστα δεν δίστασε
να σταθεί επικριτικά απέναντι στον Αμε-
ρικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όταν
εκείνος εξέφρασε την υποστήριξή του
για την πώληση 40 νέων F-16 στην Τουρ-
κία και την αναβάθμιση ακόμη 80 αερο-
σκαφών στο επίπεδο Viper. Η τροπολογία
που έφεραν οι Δημοκρατικοί βουλευτές
Κρις Πάπας και Φρανκ Παλόν πέρασε
από την Επιτροπή και την Ολομέλεια της
Βουλής των Αντιπροσώπων και αν συμ-
βεί το ίδιο στη Γερουσία, τότε θα αποτελεί
και νόμο του αμερικανικού κράτους. Με

την κίνηση αυτή οι Αμερικανοί νομοθέ-
τες όχι μόνο «μπλοκάρουν» την πώληση
μαχητικών, αλλά πετυχαίνουν την «κατα-
δίκη» των παραβατικών ενεργειών της
Άγκυρας και πιο συγκεκριμένα των πα-
ραβιάσεων και των υπερπτήσεων πάνω
από ελληνικά νησιά, αφού συνδέουν τις
ενέργειες αυτές με την αποδέσμευση
αμυντικού υλικού.

Ποιο είναι το ελληνικό λόμπι
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Με-
νέντεζ, θεωρείται ο πιο σημαντικός σύμ-
μαχος της Ελλάδας και της Κύπρου απέ-
ναντι στην τουρκική παραβατικότητα. Η
συμβολή του στην αποπομπή της Τουρ-
κίας από τα F-35 ήταν καθοριστική και
μάλιστα με πρόεδρο τότε τον Ντόναλντ
Τραμπ. Πρόσφατα συναντήθηκε με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ είχε διαδοχι-
κές επαφές με τον Νίκο Παναγιωτόπου-
λο και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο. «Ήμουν σαφής
σχετικά με την πώληση F-16 στην Τουρ-
κία. Πουλάμε στρατιωτικό εξοπλισμό με
βάση κάποια κριτήρια σε όσους μοιρά-
ζονται τις ίδιες αξίες με εμάς και όχι μό-

νο για το οικονομικό κέρδος» είχε δηλώ-
σει πριν από λίγες ημέρες ερωτηθείς για
το αίτημα της Άγκυρας για νέα μαχητικά
και τόνισε ότι οι υπερπτήσεις πάνω από
τα ελληνικά νησιά, οι παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι στενές
σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία και η
κατοχή των ρωσικών S-400 από την Άγ-
κυρα είναι λόγοι για τους οποίους δεν
μπορεί να επιτευχθεί η πώληση μαχητι-
κών. 
Ο Έντι Ζεμενίδης θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί ως η «ψυχή» του ελληνικού
λόμπι, αφού έχει βαθιά γνώση του αμερι-
κανικού πολιτικού συστήματος και δια-
θέτει τις απαραίτητες προσβάσεις. Εκτε-
λεστικός διευθυντής του Συμβουλίου
Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, ο κυ-
πριακής καταγωγής ομογενής από το Σι-
κάγο Έντι Ζεμενίδης διατηρεί πολύ στε-
νές σχέσεις με τον Ρόμπερτ Μενέντεζ
και βρίσκεται πίσω από πολλές αποφά-
σεις του Κογκρέσου για ζητήματα που
αφορούν στα Ελληνοτουρκικά και την
Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο συντάκτης
της τροπολογίας που απειλεί να πετάξει
την Τουρκία, για δεύτερη φορά, εκτός
διαδικασίας αγοράς νέων μαχητικών. 

Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις
Πάπας ηγήθηκε της προσπάθειας να γί-
νει νόμος του κράτους η τροπολογία που
εμποδίζει τον Αμερικανό πρόεδρο να
εξουσιοδοτήσει την πώληση μαχητικών
στην Τουρκία, αν δεν αποδείξει στο Κογ-
κρέσο πως τα αεροσκάφη αυτά δεν θα
χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδας,
της Κύπρου ή στην τέλεση εγκλημάτων
πολέμου σε άλλες περιοχές, όπου η Άγ-
κυρα έχει στρατιωτική παρουσία. «Με
ανησυχεί βαθύτατα και εμένα και πολ-
λούς στο Κογκρέσο το γεγονός ότι ο πρό-
εδρος Μπάιντεν υποστηρίζει την προ-
ώθηση αυτής της πώλησης, ενώ η Τουρ-
κία απέτυχε να αντιμετωπίσει τα ζητήμα-
τα που οδήγησαν στην απόρριψή της από
το πρόγραμμα των F-35», είχε δηλώσει
πρόσφατα. Στη μεγάλη προσπάθεια που
καταβάλλει το ελληνοαμερικανικό λόμπι
συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο βουλευ-
τής Τζον Σαρμπάνης, η Νικόλ Μαλλιωτά-
κη, ο Γκας Μπιλιράκης, ο Λου Ραπτάκης
και δεκάδες ακόμη πολιτικοί, που έχουν
πάρει ανοιχτά θέση υπέρ της νομιμότη-
τας και της εφαρμογής του διεθνούς δι-
καίου και των αποφάσεων του Συμβουλί-

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ποιοι είναι οι ομογενείς
που κατάφεραν να
«προσγειώσουν» απότομα
τα σχέδια του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν για αγορά
μαχητικών αεροσκαφών
από την άλλη άκρη 
του Ατλαντικού

H «dream team» 
του ελληνικού 
λόμπι στις ΗΠΑ

Ρόμπερτ Μενέντεζ Κρις Πάπας Φρανκ Παλόν

Έντι Ζεμενίδης Τζον Σαρμπάνης Νικόλ Μαλλιωτάκη
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Ο Σπανάκης 
τα έβαλε με 
τους συναυλιακούς
χώρους

Ο
Βασίλης Σπανάκης, ο αεικίνητος βουλευτής της ΝΔ στα
νότια, τα έβαλε με τους συναυλιακούς χώρους του παρά-
λιου μετώπου. Συγκεκριμένα, ζήτησε την άμεση λήψη μέ-
τρων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης στο παραλιακό

μέτωπο του Παλαιού Φαλήρου και της Καλλιθέας και έκανε και ερώ-
τηση προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο και τον υπουργό Εσω-
τερικών Μάκη Βορίδη, που θα απαντηθεί στη Βουλή.

Η αλήθεια είναι ότι έχουν προκληθεί παράπονα από τους κατοί-
κους για την ηχορύπανση που προκαλείται από συναυλίες που πραγ-
ματοποιούνται σε ακατάλληλο χώρο στην πλατεία Νερού (παραλία
Καλλιθέας). Η ΕΤΑΔ, που διαχειρίζεται την πλατεία Νερού και το γή-
πεδο του Τάε Κβον Ντο (Παλαιό Φάληρο), παραχωρεί τους εν λόγω
χώρους για τη διεξαγωγή υπαίθριων μουσικών συναυλιών και θεα-
τρικών παραστάσεων χωρίς σχεδιασμό και δίχως τη συνεργασία με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση και
οι συναυλίες να μη γίνονται σε ώρες κοινής ησυχίας… 

Εξομολογήσεις 
Καραμανλή για 
το έργο στο Άκτιο

Ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαν-
λής -είχε την τιμητική του- που ήταν μαζί με
τον πρωθυπουργό στην παρουσίαση του έρ-

γου Οδικός Άξονας Άκτιο - Αμβρα-
κία εξηγούσε στον κόσμο που

ρωτούσε για το έργο σε τι
κατάσταση το παρέλαβε η
ΝΔ το 2019 και πώς το
προχώρησε. Έλεγε λοι-
πόν ότι  το έργο ήταν

μπλοκαρισμένο και η ΕΕ
ζητούσε πίσω όλο το χρημα-

τοδοτικό πακέτο που είχε λάβει η
χώρα αφού είχε καθυστερήσει πολλά χρό-
νια. Μάλιστα, όπως εξηγούσε, το έργο κανο-
νικά ήταν να παραδοθεί πέντε μήνες αργότε-
ρα, αλλά πίεσε τις εταιρείες και εντέλει πα-
ραδόθηκε νωρίτερα. 

Καλεσμένος 
στη Ρόδο ο Σταϊκούρας

Για την πορεία του κυβερνητικού έργου
και της ελληνικής οικονομίας μίλησε πριν
από δύο μέρες στη Ρόδο ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Εκεί βρέθη-

κε με στελέχη της ΔΕΕΠ Δωδε-
κανήσου, των ΔΗΜΤΟ, της

ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ σε
μια εκδήλωση με αρκε-
τό κόσμο μαζί με άλλα
μεγαλοστελέχη της Νέ-

ας Δημοκρατίας, όπως η
ευρωβουλευτής Άννα Μι-

σέλ Ασημακοπούλου, οι βου-
λευτές Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη και
Ιωάννης Παππάς, ο περιφερειάρχης Νοτί-
ου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο δή-
μαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης.
Κοινή πεποίθηση όλων των παρισταμένων
ήταν ότι ο τουρισμός φέτος θα σώσει την
κατάσταση. 

Μου λένε ότι πρώην υπουργός της κυβέρνησης
εθεάθη να τρώει στον Αστέρα Βουλιαγμένης με τον

πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνη. Δεν ξέρω τι λέγανε,
αλλά κατάλαβα ότι τα burgers ήταν πολύ λαχταριστά… 

«Έφυγε» ο στενός
συνεργάτης του Ανδρέα

Έφυγε χθες από τη ζωή από πολυοργανική
ανεπάρκεια ο πρώην υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
Δημήτρης Αποστολάκης. Νοση-
λευόταν σε νοσοκομείο της
Αθήνας με προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζε το
τελευταίο διάστημα. Ο Δη-
μήτρης Αποστολάκης ήταν
πτέραρχος εν αποστρατεία της
ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας
και πολιτικός. Διετέλεσε αρχηγός ΓΕΑ, βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος της Δημόσιας
Επιχείρησης Πετρελαίου και υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας. Υπήρξε φίλος και συνεργά-
της του Ανδρέα Παπανδρέου και έμεινε γνω-
στός διότι επί των ημερών του πραγματοποι-
ήθηκε η περίφημη «αγορά του αιώνα» (40 F-
16 από τους Αμερικανούς και 40 Mirage-2000
από τους Γάλλους). Ο εκλιπών ήταν πολύ στε-
νός φίλος με τον βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη
Κεγκέρογλου.  

Τροπολογία 
με σφραγίδα Μιλτιάδη

Μου λένε κάποιες πηγές μου στη Βουλή ότι
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για τα αιολικά πάρκα και τα δασι-
κά στο άρθρο 44 υπάρχει μια τρο-
πολογία για την οποία, όπως
μου είπαν, έβαλε το χεράκι
του ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρ-
βιτσιώτης. Αφορά την υπογει-
οποίηση των καλωδίων υψηλής
τάσης στην περιοχή της Αγίας Βαρβά-
ρας, καθώς αυτά περνούν πάνω από τα σπίτια
της περιοχής με βλαβερές συνέπειες για την
υγεία των δημοτών. Βέβαια, θα με πείτε κακεν-
τρεχή, αλλά εγώ πιστεύω και μια άλλη εκδοχή.
Στην περιοχή γινόταν πολύ συχνά κλοπή του
χαλκού που έχουν αυτοί οι πυλώνες. Όπως και
να έχει, πολύ σημαντική τροπολογία… 

Και μη χειρότερα...
Στα κάγκελα βρίσκονται πλέον οι πολίτες με τις πυρκαγιές και ειδικά με

τις υποψίες για εμπρησμό. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα, που στο παρελ-
θόν έχουν καεί για τα καλά, έχουν στην κυριολεξία τα μάτια τους δεκατέσσε-
ρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παίρνουν και πρωτοβουλίες. Χαρακτηρι-
στικό είναι το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στο Λαγονή-
σι, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν μια περίεργη κινητικότητα άγνωστων ατόμων.

Όταν έγιναν πιο παρατηρητικοί είδαν δύο άτομα με μηχανάκια να κι-
νούνται, κατά τη γνώμη τους, ύποπτα, καθώς υπάρχει πλήθος καταγγελιών
για ανάλογα περιστατικά. Στην πορεία όμως εντόπισαν και τον οδηγό ενός
αυτοκινήτου να πετάει ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό σε χώρο με σκουπί-

δια και ξερόχορτα. Προκειμένου λοιπόν να τον ακινητοποιήσουν και να
μην εξαφανιστεί μέχρι να έρθει η Αστυνομία, ένας από τους κατοίκους τον
καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και μάλιστα τράκαραν. Όταν ήρθε η Αστυ-
νομία και ερεύνησε το γεγονός τελικά δεν διαπιστώθηκε δόλος αλλά
ανοησία, αφού ο εν λόγω κύριος θέλησε απλώς να πετάξει στα σκουπίδια
το εύφλεκτο υλικό. Τρομάζοντας μάλιστα από την αντίδραση των κατοίκων
επιχείρησε να εξαφανιστεί. Φευ! Τελικά οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, τα
σκουπίδια και ο περιβάλλον χώρος έγιναν λαμπίκο και κυρίως η περιοχή
γλίτωσε το παρανάλωμα, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος πέταξε
γύρω στα 50lt. Ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή… και μη χειρότερα.



Έλα, Χριστέ και Απόστολε... Τρίζει, μου
λένε, η καρέκλα του Γιώργου Παπανδρέου
στην ηγεσία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Ο
κ. Παπανδρέου κατέχει το αξίωμα αυτό από
το 2006, δηλαδή εδώ και 16 χρόνια. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, έχουν εμφανιστεί
δύο «δελφίνοι» που φιλοδοξούν να του πά-
ρουν τη θέση. Πρόκειται για μια Ιταλίδα και
έναν Βραζιλιάνο. Δεν τα ξέρω αυτά τα διε-
θνιστικά, αλλά και μόνο που θέλουν να
«φάνε» τον Γιώργο μας στενοχωριέμαι.
Από την άλλη, γνωστοί παλαιοπασόκοι μού
λένε ότι ο George δεν σκοπεύει να παρα-
δώσει τόσο εύκολα τη σκυτάλη της προ-
εδρίας, αλλά θα επιδιώξει να ανανεώσει τη
θητεία του για ακόμη μία τετραετία. Άλλω-
στε, είναι η μόνη ιδιότητα που του έχει απο-
μείνει. Γιώργο, βάστα!

MMega deal στην υγεία
Σημαντική συμ-

φωνία στον τομέα
της υγείας επετεύχ-
θη με επίκεντρο το
νοσοκομείο «Ερρί-
κος Ντυνάν», το
οποίο συγχωνεύεται
με τη Euromedica. Η συγχώνευση καθιστά
την Ημιθέα ΑΕ ισχυρό πόλο στον κλάδο της
ιδιωτικής υγείας. Το «Ερρίκος Ντυνάν» δια-
θέτει περίπου 500 κλίνες (τη στιγμή που ο
«Ευαγγελισμός» έχει περίπου 800), ενώ ταυ-
τόχρονα η Εuromedica διαθέτει κλινικές σε
όλη την Ελλάδα και διαγνωστικά κέντρα. Ο
Όμιλος Euromedica αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους παρόχους πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα,
διαθέτοντας πανελλαδικό δίκτυο (70 μονάδες
σε λειτουργία σε 25 πόλεις). Πέραν των δια-
γωνιστικών κέντρων, διαθέτει κλινικές όπως
ο «Κυανούς Σταυρός», η «Γενική Κλινική»
και το μαιευτήριο «Γένεσις» στη Θεσσαλονί-
κη, μονάδες τεχνητού νεφρού και κέντρα
αποκατάστασης.

Τεράστια ανα-
στάτωση έχει προ-
κληθεί με το βίν-
τεο που έδωσε στη
δημοσιότητα ο Al-
pha και στο οποίο
φαίνεται ένας τύ-
πος με μαύρα να
βάζει φωτιά τις 5.30 το πρωί, τη στιγμή που με-
ρικά χιλιόμετρα μακριά η Πεντέλη καιγόταν.
Το περιστατικό μαγνητοσκοπήθηκε στην πε-
ριοχή των Σπάτων στην Παλλήνη Αττικής τη
μέρα που η φωτιά στην Πεντέλη έκαιγε χιλιά-
δες στρέμματα δάσους. Το κεντρικό δελτίο ει-
δήσεων του Alpha έδειξε το βίντεο-ντοκου-
μέντο με έναν νεαρό μαυροντυμένο να κατευ-
θύνεται σε έναν υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα
και δέντρα και αφού φεύγει βιαστικά στη συ-
νέχεια ξεσπάει φωτιά. Οι δημοσιογράφοι του
καναλιού λένε ότι οι έρευνες της Πυροσβε-
στικής και της Αστυνομίας είναι σε καλό δρό-
μο για τον εντοπισμό του δράστη… Μακάρι.

Δολιοφθορά στον αγωγό
υδροδότησης της Αίγινας

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν σε αυτήν
τη χώρα τελικά. Νέο κρούσμα δολιοφθοράς
σημειώθηκε στον αγωγό υδροδότησης της Αί-
γινας. Ειδικότερα, στις 20 Ιουλίου εκπρόσω-
πος της αναδόχου εταιρείας ενημερώθηκε
προφορικώς από το Λιμεναρχείο Σαλαμίνας
ότι η υπηρεσία τους έγινε αποδέκτρια καταγ-
γελίας περί πιθανής χρήσης εκρηκτικού μη-
χανισμού σε θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκε-
ται τμήμα του ήδη ποντισμένου υποθαλάσσιου
αγωγού, ενώ η λειτουργία του αγωγού συνεχί-
ζεται κανονικά. Αμέσως ο περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης έδωσε εντολή να γίνει
έρευνα και σε βάθος 14 μέτρων εντοπίστηκε
σχετική διάρρηξη της προστασίας του αγωγού
και μικρής έκτασης διαρροή νερού στη θάλασ-
σα εξαιτίας της χρήσης εκρηκτικών. Με αφορ-
μή το περιστατικό ο περιφερειάρχης Αττικής
επισήμανε σχετικά: «Όσο και αν κάποιοι εμ-
μένουν στον δρόμο της ανομίας, εμείς θα συ-
νεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης». 

Μηταράκης 
για ροές

Τ
ην καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης, εφαρμόζοντας μια
αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτι-

κή πολιτική, προτάσσει το αρμόδιο υπουρ-
γείο με επακόλουθο τη μείωση των ροών
το 2021 σε ποσοστά χαμηλότερα της δε-
καετίας. Όπως είπε ο Νότης Μηταράκης, οι
ροές το 2021 δεν ξεπέρασαν τις 8.745 και
φέτος θα είναι εξίσου μειωμένες παρά τις
πιέσεις. Οι διαμένοντες στα νησιά μειώθη-
καν σε 2.370 από 41.000 και οι δομές σε 34
από 121. Στο μνημόνιο συνεργασίας που
κύρωσε η χώρα μας με το Μπαγκλαντές η
Ελλάδα θα διαθέσει 4.000 ανά έτος άδειες
παραμονής για τα επόμενα πέντε έτη σε
πολίτες από το Μπαγκλαντές που έχουν
σύμβαση εποχικής εργασίας με εργοδότες
στην Ελλάδα. Ωστόσο, η άδεια δεν θα οδη-
γεί σε καθεστώς μόνιμης παραμονής ούτε
θα δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στην ελ-
ληνική ιθαγένεια, ενώ μετά τα πέντε έτη θα
υπάρχει επιστροφή των πολιτών από το
Μπαγκλαντές στη χώρα τους.
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Το βίντεο με τον εμπρηστή

Χ
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υ Ένας Βραζιλιάνος 
θα «φάει» τον ΓΑΠ;

Τσακλόγλου για
αναδρομικά

«Η κυβέρνηση δεν θα μπει σε παιχνίδι δη-
μοσιονομικής πλειοδοσίας, καθώς τα δημο-
σιονομικά περιθώρια δεν
είναι ανεξάντλητα»,
τόνισε ο υφυπουρ-
γός Εργασίας Πα-
ναγιώτης Τσα-
κλόγλου, απορ-
ρίπτοντας επί της
ουσίας τα σενάρια
για επιστροφή των
αναδρομικών στους
συνταξιούχους που δεν έχουν
προσφύγει στα δικαστήρια. Σύμφωνα με όσα
είπε στη Βουλή ο Π. Τσκαλόγλου, το σχετικό
κονδύλι για τον σκοπό αυτόν ανέρχεται σε 2,6
δισ. ευρώ και σε περίπτωση που αποφασιστεί
αύξησή του, αυτό θα δημιουργούσε μακροοι-
κονομικές ανισορροπίες.

Η απόφαση του Κυριάκου να βγει μπροστά σε
κάθε μεγάλη πρόκληση δεν ξενίζει όσους τον
γνωρίζουν καλά. Δεν είναι τυχαίο πως επέλε-
ξε να κάνει προσωπικά αυτοψία στην περιοχή
της Πεντέλης μετά την καταστροφική πυρκα-
γιά για να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με
τους κατοίκους που δοκιμάστηκαν, να ακού-
σει τις ανησυχίες τους και τα παράπονά τους
αλλά και να δώσει από κοντά το αποτύπωμά
του για την επόμενη μέρα.

ΑΞΙΖΕΙ 



Τo
...
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ρό
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LOCKΤα Tsipronomics
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου τον «αποτελείωσε» τον Αλέξη

απαντώντας στη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τα υπερέσοδα των εταιρειών
ενέργειας. «Ο κ. Τσίπρας για μια ακόμη φορά επιδεικνύει την απύθμενη αμάθειά του.
Αντί για τα Tsipronomics, ας μας απαντήσει ποια μεθοδολογία εφάρμοσε στον υπο-
λογισμό των προς φορολόγηση υπερεσόδων των παρόχων ενέργειας ώστε να κατα-
λήξει σε αυτά τα ποσά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Επί-
σης, αν μπορεί, ας μας πει ποια είναι, κατ’ αυτόν, τα υπερέσοδα κάθε εταιρείας και
ποιο φόρο ο ίδιος προτείνει και σε ποιες εταιρείες. Αναλυτικά και τεκμηριωμένα. Τέ-
λος, μήπως ζητά να φορολογηθούν και οι εκπτώσεις που δόθηκαν από τη ΔΕΗ σε
αγρότες, μικροεπιχειρηματίες και ευάλωτα στρώματα;». 

Να τα πει δηλαδή με ονόματα, αυτό εννοεί ο Οικονόμου. Είναι συγκεκριμένοι οι
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα της Ενέργειας, για-
τί λοιπόν δεν τους καταγγέλλει να τελειώνουμε; Εκτός και αν είναι φίλοι του. Έχει δί-
κιο ο κ. Οικονόμου. 
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Πρότυπο δομής
στον Δήμο
Αχαρνών
Για όσους δεν το γνωρίζουν, το Βαμ-
βακάρειο Ίδρυμα αποτελεί μια πρό-
τυπη πανελλαδικώς δομή φιλοξενίας
και φροντίδας ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Τα εγκαίνια της Στέγης
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Βαμ-
βακάρειο Ίδρυμα» τελέστηκαν το
2021 και αποτελούν τρανή απόδειξη
μεθοδικής και συστηματικής δουλει-
άς. Πρόκειται για μια δομή με έντονο
κοινωνικό πρόσημο, που έρχεται να
καλύψει ένα σημαντικό κενό που
αφορά τη διαβίωση των ατόμων με ει-
δικές ανάγκες. Η δομή παρέμενε -αν
και έτοιμη- αναξιοποίητη για οκτώ
χρόνια και πλέον μετά την ένταξή της
σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της
περιφέρειας λειτουργεί πλήρως με
το κατάλληλο προσωπικό. Το Βαμβα-
κάρειο ονομάστηκε έτσι προς τιμή
του Βασίλη Βαμβακάρη, γιου του
Μάρκου Βαμβακάρη, ο οποίος με τη
δωρεά του συνέβαλε στην ολοκλή-
ρωση του κτιρίου και του εξοπλισμού
του. Πρόεδρος των δομών είναι η Μα-
ρία Μπούκη, η οποία συνέβαλε και
αυτή για τη λειτουργία τους.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής
Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος βρέ-
θηκε στην Τουρκία το περασμέ-
νο Σαββατοκύριακο και «τιτίβι-
σε» ότι θα αγωνιστεί για τα F-16
του «σουλτάνου», καλείται τώ-
ρα από τη Δικαιοσύνη στις ΗΠΑ
για την υπόθεση του τηλεφωνή-
ματος Τραμπ, στο οποίο εμφανί-
ζεται να ζητά 11.780 ψήφους
για να κερδίσει τον Μπάιντεν
στην Τζόρτζια στις εκλογές του
2020. Βρε, όσα φέρνει η ώρα
δεν τα φέρνει ο χρόνος... 

Εκδήλωση για 
το ψηφιακό Wallet
στις 27 Ιουλίου

Παρόλο που είναι όλα ρευστά, ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης έχει προ-
γραμματίσει για τις 27 Ιουλίου, δηλα-
δή προτού φύγουν οι υπουργοί και οι
βουλευτές για διακοπές, μια μεγάλη
εκδήλωση για το πρότζεκτ «Ταυτότη-
τα και δίπλωμα στο ηλεκτρονικό Wal-
let», μια ψηφιακή μεταρρύθμιση που
θα κλείσει την πόρτα της γραφειοκρα-
τίας σε δύο σημαντικά έγγραφα που
έχουν όλοι οι πολίτες. Την εκδήλωση
θα παρακολουθήσει και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός. Θα γίνει στο Μέγαρο
Μουσικής και αναμένεται να έχει κό-
σμο. Όλα αυτά υπό την αίρεση να μην
έχουμε κάποια δύσκολη πυρκαγιά.

Ο Τάκης κλείνει τα… άβατα
Με ανάρτησή του στους προσωπικούς του λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, ο

υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην επιτυχή

στοχευμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, όπου, παρου-

σία εισαγγελέα, τερματίστηκε επταετής κατάληψη εξαώροφου κτιρίου που ανήκει

στον ΕΦΚΑ. Στο κτίριο, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από άγνωστα άτομα του ευ-

ρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, επιβεβαιώθηκαν υδροκλοπή και ρευματοκλοπή,

ενώ διαπιστώθηκε ότι δωμάτια αυτού είχαν μετατραπεί σε μπαρ και γυμναστήριο. Ο

κ. Θεοδωρικάκος αναφέρει στην ανάρτησή του: «Ένα ακόμη άβατο παρανομίας τε-

λείωσε στη Θεσσαλονίκη. Εκκενώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η “κατάληψη

111” σε κτίριο που ανήκει στον ΕΦΚΑ. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά!».

Μου λένε ότι στο υπουργείο Υγείας έχουν ετοιμάσει το έδαφος για νέες προσ-
λήψεις υγειονομικών μέσα στο 2022. Συγκεκριμένα, θα βγουν προκηρύξεις 700
γιατρών, 4.000 νοσηλευτών και 910 λοιπού προσωπικού που θα καλύψουν τα
κενά με μόνιμες θέσεις. Όσον αφορά το θέμα των ανεμβολίαστων υγειονομι-
κών, η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω. Άλλωστε, η πανδημία είναι εδώ δυνατή
και θα είναι πιο έντονη από το φθινόπωρο… 

ΑΞΙΖΕΙ 



Τ
ο καλύτερο σε σχέση με άλλες
χρονιές επίπεδο του συντονισμού
των δυνάμεων που επιχείρησαν
στη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης

υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στην
«Political» ο υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές,
Μιχάλης Παπαδόπουλος. Επαναλαμβάνει
μάλιστα ότι προτεραιότητα για την κυβέρ-
νηση είναι η αξιοποίηση και του παραμι-
κρού δημοσιονομικού περιθωρίου ώστε
να προφυλάσσεται και να ενισχύεται η
αγοραστική δύναμη των πολιτών έως ότου
περάσει η εν εξελίξει οξεία ενεργειακή
κρίση.

Τις τελευταίες μέρες η χώρα και η Αττική
ειδικότερα δοκιμάστηκαν ακόμη μια φο-
ρά από καταστροφικές πυρκαγιές. Ως
κυβέρνηση είστε ικανοποιημένοι από τις
επιδόσεις του κρατικού μηχανισμού;

Κανείς δεν μπορεί να δηλώνει ικανοποι-
ημένος όταν συντελείται μια μεγάλη οικο-
λογική καταστροφή και καταστρέφονται
περιουσίες. Όμως, η αξιολόγηση του κρα-
τικού μηχανισμού δεν γίνεται αποκλειστι-
κά με αυτούς τους όρους και μάλιστα την
ώρα της μάχης, καθώς πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη περισσότερες παράμετροι.
Ειδικά η φωτιά στην Πεντέλη ήταν εξαιρε-
τικά δύσκολη και εξαπλώθηκε μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα λόγω των
θυελλωδών ανέμων. Το γεγονός επίσης
ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα άφη-
σε πολύ λίγο χρόνο δράσης στα εναέρια
μέσα πυρόσβεσης, η συμβολή των οποίων

στην αντιμετώπιση της φωτιάς είναι καθο-
ριστική. Τη νύχτα οι επίγειες δυνάμεις
έδωσαν ηρωικές μάχες σε αντίξοες συν-
θήκες και πέτυχαν σε πολλές περιπτώσεις
να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκα-
γιάς. Έσωσαν ανθρώπους, περιουσίες και
εγκαταστάσεις, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα την προστασία του Παιδιατρικού
Νοσοκομείου της Πεντέλης, το οποίο εί-
χαν ζώσει οι φλόγες στην κυριολεξία. Κα-
νείς δεν δικαιούται να αγνοεί την υπερπρο-
σπάθεια αυτών των ανθρώπων, στους
οποίους οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ. Επειδή ήμουν εκεί όταν έγινε η επι-
χείρηση εκκένωσης των περιοχών που
απειλούνταν από τη φωτιά, μπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι ο συντονισμός μεταξύ
των υπηρεσιών και η οργάνωση της διαδι-
κασίας ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο
από ανάλογες περιστάσεις στο παρελθόν,
κάτι που επιβεβαιώνεται άλλωστε από τα
αποτελέσματα σε αυτό το θέμα.

Τι απαντάτε στον ΣΥΡΙΖΑ που μιλά για
φρούδες υποσχέσεις της κυβέρνησης
ότι είμαστε θωρακισμένοι έναντι των
πυρκαγιών;

Η θωράκιση απέναντι στα ακραία καιρικά
φαινόμενα είναι μια δυναμική διαδικασία,
με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις της κλιματι-
κής κρίσης εκδηλώνονται ήδη και με βάση
τις εκτιμήσεις των επιστημόνων οι πυρκα-
γιές θα είναι συχνότερες και πιο έντονες.
Απέναντι σε αυτή την πρόκληση η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ανα-
πτύξει έναν νέο μηχανισμό που αναπτύσ-
σεται τόσο στο πεδίο της επιχειρησιακής
αντιμετώπισης όσο και στο σκέλος της
πρόληψης και της αποκατάστασης.
Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα υπερ-
σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, στο
οποίο βρίσκονται και συνεργάζονται οι εκ-
πρόσωποι όλων των υπηρεσιών, γεγονός
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

«Παρά τις δυσκολίες, υλοποιούμε 
περισσότερες μεταρρυθμίσεις 
από όσες είχαμε δεσμευτεί…»



που εξασφαλίζει περισσότερη πληροφο-
ρία και συνεπώς καλύτερα δεδομένα για
τη λήψη αποφάσεων τις κρίσιμες στιγμές.
Νομίζω ότι δεν συμφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ να γί-
νουν συγκρίσεις με εικόνες που έχουμε
δει στο παρελθόν σε πολύ επώδυνες κατα-
στάσεις. Επίσης, η έγκαιρη προειδοποί-
ηση των πολιτών μέσω των γραπτών μηνυ-
μάτων από την Πολιτική Προστασία είναι
μια υπηρεσία που έχει εξαιρετική χρησιμό-
τητα, ενώ και στον τομέα της αποκατάστα-
σης έχουν γίνει βήματα. Ενδεικτικά θα
αναφέρω ότι το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών ξεκίνησε από την επόμενη
μέρα κιόλας τις αυτοψίες σε κατοικίες,
επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτί-
ρια των πληγέντων Δήμων Πεντέλης και
Παλλήνης (Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα)
με στόχο να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώ-
σεις. Ποτέ αυτή η διαδικασία δεν είναι ευ-
χάριστη, αλλά τα ανακλαστικά του κρατι-
κού μηχανισμού έχουν σαφώς βελτιωθεί
σε σχέση με το παρελθόν.

Δεν ήταν λίγες οι φορές εν μέσω παν-
δημίας που οι αστικές συγκοινωνίες
έγιναν στόχος επιθέσεων από την αντι-
πολίτευση και δη τον ΣΥΡΙΖΑ για αραιά
δρομολόγια, έλλειψη λεωφορείων και
συνθήκες συνωστισμού. Ποιο είναι το
σχόλιό σας;

Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες, αν όχι η
μόνη χώρα στην Ευρώπη που ενίσχυσε τον
στόλο και το προσωπικό των μέσων μαζι-
κής μεταφοράς εν μέσω πανδημίας. Θυμί-
ζω ότι το καλοκαίρι του 2019, όταν ανέλα-
βε υπουργός ο Κώστας Καραμανλής, στην
Αθήνα κυκλοφορούσαν περίπου 850 λεω-
φορεία και στη Θεσσαλονίκη περίπου
230. Η προηγούμενη κυβέρνηση, σε αντί-
θεση μάλιστα με ό,τι φέρεται να πρε-
σβεύει ιδεολογικά, είχε αφήσει τις αστι-
κές συγκοινωνίες σε κακή κατάσταση.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με
διαδικασίες-εξπρές για τα δεδομένα και
τις δεσμεύσεις του Δημοσίου ο στόλος
των λεωφορείων στην πρωτεύουσα
έφθασε τα 1.300 λεωφορεία και στη
Θεσσαλονίκη τα 400. Επίσης, για πρώτη
φορά έπειτα από σχεδόν δώδεκα χρόνια
έγιναν 600 προσλήψεις προσωπικού στις
αστικές συγκοινωνίες και μάλιστα σε ειδι-
κότητες όπου υπήρχε η μεγαλύτερη ανάγ-
κη. Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να αρνη-
θεί ότι υπήρχαν συνθήκες συνωστισμού
σε συγκεκριμένες γραμμές, αλλά δεν μπο-
ρεί και κανείς να αγνοήσει ότι τα τελευ-
ταία τρία χρόνια τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς ενισχύθηκαν και η εικόνα βελτιώθηκε
αισθητά, όπως είναι πλέον φανερό άλλω-
στε και στους χρήστες των μέσων.

Εκτιμάτε ως πιθανό το ενδεχόμενο η
εμπρηστική ρητορική της Τουρκίας σε
βάρος της χώρας μας να οδηγήσει εν-
τέλει σε «θερμό» επεισόδιο στο Αιγαίο;
Ανησυχείτε μήπως η ένταση στο Αιγαίο
επιδράσει αρνητικά στον εγχώριο του-
ρισμό;

Εκτιμώ ότι αυτή την περίοδο και στις δύο
πλευρές του Αιγαίου το ενδιαφέρον των
περισσότερων ανθρώπων στρέφεται στην
τουριστική περίοδο, η οποία εξελίσσεται
ομαλά και ευελπιστώ πως αυτό θα συνεχι-
στεί. Δυστυχώς η εμπρηστική ρητορική
των γειτόνων μας δεν καταλαγιάζει, όπως
και η επικίνδυνη δραστηριότητα των υπερ-
πτήσεων και των παραβιάσεων από τουρ-
κικά μαχητικά αεροσκάφη. Ευτυχώς η δι-
κή μας στρατηγική είναι αταλάντευτη και
αναπτύσσεται σε όλο το φάσμα από την
αμυντική θωράκιση της χώρας μέχρι τη δι-
πλωματία, όπως φάνηκε πρόσφατα με
την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων των ΗΠΑ σχετικά με τα τουρκικά F-16.
Η αναβάθμιση της διεθνούς θέσεως της

χώρας, οι συμμαχίες μας και οι ισχυρές
Ένοπλες Δυνάμεις συγκροτούν μια αδια-
πέραστη ασπίδα προστασίας για τα κυ-
ριαρχικά μας δικαιώματα και ταυτόχρονα
έναν ισχυρότατο αποτρεπτικό παράγοντα
για όποιον τα επιβουλεύεται.

Παρά τα διαδοχικά πακέτα οικονομικής
στήριξης, η ανάγκη για συνεχή ενίσχυση
νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω των
ανατιμήσεων σε ενέργεια και καύσιμα
πιέζει έντονα τον προϋπολογισμό. Έχετε
τις εφεδρείες να συνεχίσετε να ενισχύε-
τε τους πλέον αδύναμους χωρίς να δια-
σαλευτεί η δημοσιονομική ισορροπία;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαβεβαι-
ώσει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλεί κάθε
δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να προ-
στατεύει την αγοραστική δύναμη των πολι-
τών έως ότου περάσει αυτή η εξαιρετικά
δύσκολη συγκυρία. Τα τελευταία τρία χρό-
νια αντιμετωπίζουμε τη μία κρίση μετά την
άλλη και έχει αποδειχτεί, νομίζω, ότι κάθε
φορά ενισχύουμε τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, αλλά πάντα με σύνεση και
στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να μην
εκτροχιαστούν τα δημόσια οικονομικά.
Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται την ευ-
θύνη απέναντι στους πολίτες και δεν θα
επιτρέψουμε να μπει πάλι η χώρα σε δυσά-
ρεστες περιπέτειες. Είναι φανερό πως
βιώνουμε ακραίες καταστάσεις όσο συνε-
χίζονται ο πόλεμος και η ενεργειακή κρί-
ση. Η πρόκληση δεν είναι εθνική αλλά
παγκόσμια και είναι προφανές ότι η απάν-
τηση σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να είναι
ευρωπαϊκή. Ο πρωθυπουργός έχει θέσει
από την πρώτη στιγμή το ζήτημα στην ΕΕ
και θεωρώ ότι το προσεχές διάστημα θα
αναληφθούν πρωτοβουλίες, καθώς είναι
αναμφισβήτητο ότι καμία εθνική κυβέρνη-
ση δεν μπορεί από μόνη της να καλύψει
εξολοκλήρου αυτό το κόστος. 

Σας προβληματίζουν η πόλωση και η
τοξικότητα στην πολιτική ζωή, όταν μά-
λιστα έχουμε μπροστά μας μια μακρά
προεκλογική περίοδο; Ανησυχείτε μή-
πως το κλίμα οξείας πολιτικής αντιπα-
ράθεσης επηρεάσει την προώθηση του
κυβερνητικού έργου;

Βλέπουμε τελευταία την αξιωματική αντι-
πολίτευση όχι μόνο να υψώνει τους τό-
νους αλλά και να χρησιμοποιεί μια τουλά-
χιστον άκομψη, θα έλεγα, ρητορική. Η
στάση αυτή φανερώνει ένδεια επιχειρημά-
των και προτάσεων. Εμείς βαδίζουμε με
συγκεκριμένο σχέδιο και παρά τις δυσκο-
λίες είμαστε συνεπείς σε όσα είχαμε πει
και έχουμε υλοποιήσει περισσότερες με-
ταρρυθμίσεις από όσες είχαμε δεσμευτεί.
Δεν έχω λοιπόν καμία ανησυχία ότι το κυ-
βερνητικό έργο θα επηρεαστεί από την
όποια προσπάθεια της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης να πολώσει το κλίμα. Συνεχί-
ζουμε απρόσκοπτα το έργο μας, για το
οποίο θα μας κρίνουν οι πολίτες όταν έρ-
θει η στιγμή. 
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«

Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται
την ευθύνη απέναντι στους πολίτες
και δεν θα επιτρέψουμε να μπει
πάλι η χώρα σε δυσάρεστες
περιπέτειες. Είναι φανερό πως
βιώνουμε ακραίες καταστάσεις
όσο συνεχίζονται ο πόλεμος και η
ενεργειακή κρίση. Η πρόκληση δεν
είναι εθνική αλλά παγκόσμια και
είναι προφανές ότι η απάντηση σε
αυτό το πρόβλημα πρέπει να είναι
ευρωπαϊκή

Το καλοκαίρι του 2019, όταν
ανέλαβε υπουργός ο Κώστας
Καραμανλής, στην Αθήνα
κυκλοφορούσαν περίπου 850
λεωφορεία και στη
Θεσσαλονίκη περίπου 230.
Μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα και με διαδικασίες-
εξπρές για τα δεδομένα και τις
δεσμεύσεις του Δημοσίου ο
στόλος των λεωφορείων στην
πρωτεύουσα έφτασε τα 1.300
λεωφορεία και στη
Θεσσαλονίκη τα 400
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της Ραφαέλας Παπαγεωργίου

Μ
ε τις σχέσεις Ελλήνων και Ρώ-
σων να κρέμονται από ένα
σχοινί, ο Πούτιν δείχνει να
μην το αντιλαμβάνεται, να

διατηρεί αδιάλλακτη στάση και να το τεν-
τώνει ακόμη περισσότερο. Πέραν του ότι
απέλασε οκτώ Έλληνες διπλωμάτες, η
Μόσχα πρόσθεσε την Ελλάδα -μαζί με άλ-
λες τέσσερις χώρες, τις Δανία, Σλοβενία,
Σλοβακία και Κροατία- στον κατάλογο με
τα «μη φιλικά προς τη Ρωσία κράτη», πε-
ριορίζοντας και τον αριθμό διπλωματικών
υπαλλήλων που μπορεί να διατηρεί η Αθή-
να στη Ρωσία.

Μικραίνουν τα όρια
Από εδώ και στο εξής η Ελλάδα έχει

όριο 34 ατόμων, η Δανία 20, η Σλοβακία 16,
ενώ η Σλοβενία και η Κροατία δεν θα μπο-
ρούν να προσλάβουν καθόλου υπαλλή-
λους στις πρεσβείες και τα προξενεία
τους. Από τον Μάιο του 2021 έχουν επι-
βληθεί περιορισμοί στις διπλωματικές
αποστολές των ΗΠΑ και της Τσεχίας. Ο κα-
τάλογος που εγκρίθηκε από την κυβέρνη-
ση δεν είναι οριστικός και, λαμβάνοντας
υπόψη τις συνεχιζόμενες «εχθρικές ενέρ-
γειες» ξένων κρατών κατά των ρωσικών
αποστολών στο εξωτερικό, μπορεί να επε-
κταθεί.

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί και η νέα
καταγγελία από το υπουργείο Εξωτερικών
της Ρωσίας, κάνοντας λόγο για τις νέες κυ-
ρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση
σε βάρος της Μόσχας, τις οποίες η Μόσχα
έκρινε «παράνομες» και προειδοποίησε
ότι θα έχουν «καταστροφικές επιπτώσεις»
στην ασφάλεια και σε τομείς της παγκό-
σμιας οικονομίας. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση
εξακολουθεί να οδηγείται σε αδιέξοδο με
αξιοζήλευτη επιμονή», δήλωσε η εκπρό-
σωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερι-
κών Μαρία Ζαχάροβα, καταγγέλλοντας τα
νέα μέτρα.

Κυρίαρχη και στον έλεγχο 
τροφοδοσίας σε ΕΕ

Παρά την εξέλιξη του πολέμου στην Ου-
κρανία και έπειτα από δίμηνη διαπραγμά-
τευση, Κίεβο και Μόσχα υπέγραψαν συμ-
φωνία στην Κωνσταντινούπολη χθες για το
άνοιγμα των ουκρανικών λιμένων και την
εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών που εί-
ναι μπλοκαρισμένα στα λιμάνια της Μαύ-
ρης Θάλασσας λόγω της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία.

Η Ρωσία, εκτός του ότι ελέγχει τη ροή
του φυσικού αερίου, τώρα θα βρίσκεται
και στην κυρίαρχη θέση να ελέγχει την
τροφοδοσία στην Ευρώπη. Η Ουκρανία θα
μπορεί από εδώ και στο εξής να εξαγάγει

22 εκατομμύρια τόνους σιτηρών και άλλων
γεωργικών προϊόντων, ενώ πρέπει να τονι-
στεί ότι η απεμπλοκή των αποθεμάτων σιτη-
ρών θα βοηθήσει στην ανακούφιση της επι-
σιτιστικής κρίσης που έχει εκτοξεύσει τις τι-
μές ζωτικών αγαθών στα ύψη, όπως το σιτά-
ρι και το κριθάρι.

Τι προβλέπει η συμφωνία
Αναλυτικότερα, η συμφωνία προβλέπει τη

σύσταση Κέντρου Συντονισμού και Ελέγχου
με έδρα την Κωνσταντινούπολη, όπου θα
συμμετέχουν εκπρόσωποι των τριών πλευ-
ρών, ένας Ουκρανός, ένας Ρώσος, ένας
Τούρκος, καθώς και ένας εκπρόσωπος των
Ηνωμένων Εθνών και οι ομάδες τους. Πα-
ράλληλα, θα πραγματοποιούνται επιθεωρή-
σεις στα πλοία κατά την αναχώρησή τους
από τα ουκρανικά λιμάνια και κατά την άφιξή
τους στην Τουρκία.

Η επιθεώρηση των πλοίων που θα μετα-
φέρουν τα φορτία των σιτηρών αποτελούσε
απαίτηση της Μόσχας, ενώ για πρακτικούς
λόγους οι επιθεωρήσεις δεν θα γίνονται εν
πλω. Ρώσοι και Ουκρανοί δεσμεύονται να
σεβαστούν τους διαδρόμους ναυσιπλοΐας
που θα διασχίζουν τη Μαύρη Θάλασσα και
θα εξαιρούνται από κάθε στρατιωτική δρα-
στηριότητα ώστε να είναι ασφαλείς οι διά-
δρομοι ναυσιπλοΐας. Γίνεται προφανές ότι η
Μόσχα βάζει στο παιχνίδι τον Ερντογάν ως
παράγοντα της τροφοδοσίας στην ΕΕ και όχι
απλά ως περιφερειακό παίκτη, γεγονός εξό-
χως ανησυχητικό.

Ισχύει για τέσσερις μήνες
Να σημειωθεί επίσης ότι η συμφωνία θα

έχει ισχύ τεσσάρων μηνών, που θα ανανεώ-
νεται αυτομάτως. Αν 20-25 τόνοι σιτηρών
βρίσκονται σήμερα αποκλεισμένοι στα σιλό
των ουκρανικών λιμανιών, με έναν ρυθμό
μεταφοράς 8 τόνων τον μήνα οι τέσσερις μή-
νες θα αρκέσουν για τη μεταφορά του συνό-
λου των αποθεμάτων και την εκκένωση των
σιλό. Βάσει της συμφωνίας προβλέπεται
μνημόνιο για τα ρωσικά σιτηρά και λιπάσμα-
τα, που θα υπογράφεται από τον ΟΗΕ και τη
Ρωσία και θα εγγυάται ότι οι δυτικές κυρώ-
σεις κατά της Μόσχας δεν θα αφορούν τα σι-
τηρά και τα λιπάσματα κατά άμεσο ή έμμεσο
τρόπο.

Η Μόσχα προ καιρού απέλασε
οκτώ Έλληνες διπλωμάτες 
- Μπήκαμε στον κατάλογο
με τα «μη φιλικά 
προς τη Ρωσία κράτη»

Τραβάει το χαλί
στην Ελλάδα 
ο Πούτιν...

ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ



Ο
Κώστας Σκανδαλίδης, βουλευτής ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Α’ Αθηνών και πρώην
υπουργός, διατηρεί τις επιφυλάξεις του
για τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού

ως προς το «πάγωμα» των πρόωρων εκλογών. Το
κορυφαίο πολιτικό στέλεχος θεωρεί ότι «μετά τον
Δεκαπενταύγουστο θα γίνει η τελική κρίση». Αντι-
κρούει «στα ίσια» την παραφιλολογία του παρα-
σκηνίου που λέει ότι η απομάκρυνση των εκλογών
θα «ξεφουσκώσει» το ΠΑΣΟΚ, ενώ για το ενδεχό-
μενο αλλαγής εκλογικού νόμου υποστηρίζει ότι
«θα αμαυρώσει την ίδια τη φυσιογνωμία του πρω-
θυπουργού».

Σας έχει πείσει ο πρωθυπουργός για το ότι θα
εξαντλήσει την τετραετία;
Γιατί να με πείσει; Μέχρι τώρα η εκλογολογία,

που αναπτύσσεται κάθε τόσο, από το Μαξίμου εκ-
πορεύεται. Όσο και αν ορκίζεται στη θεσμικότητά
του ο κ. Μητσοτάκης, αυτός δίνει εντολή για σχέδια
αλλαγής εκλογικού νόμου, αυτός έμμεσα παροτρύ-
νει την καθαρά προεκλογική συμπεριφορά της κυ-
βέρνησης, που παραλύει την ίδια και το κράτος.
Ακόμη και τώρα ισχυρίζομαι ότι ο χειμώνας θα
αποφασίσει για τον χρόνο των εκλογών, γιατί προ-
βλέπεται αδιανόητα δύσκολος. Δεν λέω ότι δεν το
εννοεί το τέλος της τετραετίας. Μετά τον Δεκαπεν-
ταύγουστο θα γίνει η τελική κρίση. 

Τελευταία ακούγεται σε κάποιους «κύκλους»
ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν το βολεύει η απόφαση
του πρωθυπουργού να «παγώσει» τα σενάρια
εκλογών, διότι θα «ξεφουσκώσει». Πώς απαντά-
τε σε αυτή την κριτική;
Είναι μια βολική θεωρία που αγνοεί ένα πράγμα.

Ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ολοκλήρωσε την οργανωτική
και πολιτική του συγκρότηση και ότι εκατοντάδες
άτομα συνωστίζονται με προσωπική τους πρόθεση
και επιλογή για τα ψηφοδέλτια. Είναι όνειρο θερι-
νής νύχτας, αν πράγματι εννοεί ο πρωθυπουργός
ότι το Κίνημα θα ξεφουσκώσει. Αντίθετα, θα έχει
όλο τον χρόνο να κινητοποιήσει όχι μόνο τους
300.000 που συνέρρευσαν στις διαδικασίες του αλ-
λά και να απευθυνθεί στην τεράστια δεξαμενή των
πολιτών που δηλώνουν σε κάθε δημοσκόπηση ότι
θα μπορούσαν να το ψηφίσουν. Πάντως, και το φθι-
νόπωρο να γίνουν, είμαστε έτοιμοι. Και να ξέρετε
κάτι. Δεν έχουμε ταβάνι. 

Όπως όλα δείχνουν, όποτε και αν γίνουν οι εκλο-
γές, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η δεύτε-
ρη εκλογική αναμέτρηση. Το γεγονός αυτό πόσο
θα επηρεάσει την εκλογική σας δύναμη και ποια
είναι τα στοιχεία που θα σας θωρακίσουν;
Μόλις το ανέφερα. Προφανώς το μεγάλο ποσο-

στό των εκλογών της απλής αναλογικής, κατά τη
γνώμη μου θα πλησιάσει και θα ξεπεράσει την προ-

ηγούμενη εκλογική μας καταγραφή. Αν εμείς είμα-
στε οι πραγματικοί νικητές των εκλογών, το ρεύμα
που θα δημιουργηθεί στις δεύτερες θα είναι ση-
μαντικό για να νομίζει ο οποιοσδήποτε ότι με την
πόλωση θα το συρρικνώσει. Η νίκη της πρώτης Κυ-
ριακής θα θωρακίσει και θα επιβάλει τη νέα νίκη
στις δεύτερες εκλογές. 

Το σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου αρχί-
ζει και μπαίνει πάλι πάνω στο τραπέζι. Ποια είναι
η στάση του κόμματός σας μπροστά σε αυτό το
ενδεχόμενο;
Νομίζω ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα αμαυ-

ρώσει την ίδια τη φυσιογνωμία του πρωθυπουργού
και θα γίνει μπούμερανγκ. Θα είναι η πρώτη φορά
στα χρονικά που μια κυβέρνηση αλλάζει δικό της
νόμο που υποστήριζε με νύχια και με δόντια στο
όνομα των μικροκομματικών της συμφερόντων.

Δεν θα πρόκειται πια για το δίλημμα «Μητσοτάκης ή
χάος». Θα πρόκειται για σκέτο χάος και μάλιστα με
το ένδυμα της «σταθερότητας». Δεν θα τολμήσουν. 

Γιατί υπάρχει αυτή η ένταση με τη ΝΔ όσον αφο-
ρά τη θέση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για
το ενδεχόμενο επιλογής πρωθυπουργού κοινής
αποδοχής;
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Αν οι σαφείς προ-

γραμματικές και πολιτικές διαφορές τόσο με τη
συντηρητική ΝΔ όσο και με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα προτάγ-
ματα και τις στοχεύσεις της σοσιαλδημοκρατικής
μας πρότασης, γιατί θα πρέπει να ηγηθούν της κυ-
βέρνησης; Εμείς είμαστε δύναμη ευθύνης και πο-
λιτικής αυτονομίας. Και εν πάση περιπτώσει, πα-
λιότερα το ’89 συνεργάστηκαν οι δυο τους στην ίδια
κυβέρνηση. Ας το επιχειρήσουν ξανά.Κ
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«Είμαστε έτοιμοι 
για εκλογές και 
δεν έχουμε... ταβάνι»



Μ
ετά τις προσπάθειες για αντι-
πολίτευση επί του Λιγνάδη
και των πυρκαγιών, στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ επιστρέφουν στο γνω-

στό θέμα των υπερκερδών ασκώντας
σφοδρή επίθεση στη ΝΔ. Μάλιστα, τώρα
το ανεβάζουν ακόμη περισσότερο: «Ξε-
περνούν το 1,7 δισ. ευρώ τα πραγματικά
υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών εν
μέσω ακραίας κρίσης ακρίβειας για τους
καταναλωτές», όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται στην έκθεση εκτίμησης των
πραγματικών υπερκερδών για την περίο-
δο Ιουλίου 2021 - Μαρτίου 2022, που πα-
ρουσίασαν οι εκπρόσωποι του Τομέα Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και Πέτη Πέρκα
σε σχετική συνέντευξη Τύπου.

Οι εκπρόσωποι του τομέα Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελ-
λος και Π. Πέρκα κάνουν λόγο για 1,7 δισ.
ευρώ «αισχροκέρδεια εκ μέρους των ηλε-
κτροπαραγωγών, αισχροκέρδεια που υφί-
σταται με επιλογή της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη». Όπως ανέφεραν, τα κέρδη αυτά
παρήχθησαν στις πλάτες των καταναλω-
τών, των νοικοκυριών και των παραγωγι-
κών φορέων. «Αυτό είναι και το ποσό που
οφείλει η κυβέρνηση, όπως έχει δεσμευ-
τεί έπειτα από μεγάλη δική μας πίεση, να
φορολογήσει κατά 90% άμεσα και να επι-
στρέψει άμεσα στους καταναλωτές. Η κυ-
βέρνηση οφείλει να επανυπολογίσει τα
υπερκέρδη με τον ορθό τρόπο που εφαρ-
μόστηκε στην έκθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και
όχι με απαράδεκτες μεθόδους (πχ, αφαί-
ρεση εκπτώσεων) να επιδιώκει τη μείωση
των υπερκερδών που θα φορολογηθούν»,
υπογραμμίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου τονίστηκε,
μεταξύ άλλων, ότι το ποσό των πραγματι-
κών υπερκερδών τελικά ξεπερνά σημαν-
τικά τα 927 εκατ. ευρώ που υπολόγισε η

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για ένα
εξάμηνο. Μάλιστα, η έκθεση του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ εκτιμά ότι τα υπερκέρδη των παραγω-
γών ηλεκτρικής ενέργειας για το 12μηνο
Ιουλίου 2021 - Ιουνίου 2022 εκτιμώνται σε
2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα «ουρανοκατέβατα»
κέρδη των ΑΠΕ για το 12μηνο Ιουλίου
2021 - Ιουνίου 2022, που χρεώθηκαν
στους καταναλωτές και αναμένεται να
επιστραφούν ως επιδότηση καταναλωτών
μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβα-
σης, εκτιμώνται σε 1,2 δισ. ευρώ.

«Ελλιπής ο υπολογισμός της ΡΑΕ»
Η έκθεση υποστηρίζει ακόμη πως, σύμ-

φωνα με στοιχεία της ΡΑΕ, η άνοδος των
τιμών στην προημερήσια αγορά της Ελλά-
δας είχε ξεκινήσει τρεις μήνες νωρίτερα,
από τον Ιούλιο του 2021, και είναι ελλιπής
ο υπολογισμός της ΡΑΕ που περιλαμβάνει
μόνο την περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Μαρ-
τίου 2022.

Οι εκπρόσωποι του τομέα Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημεί-
ωσαν ότι στο διάστημα Ιουλίου 2021 - Ιου-
νίου 2022 η παρατηρούμενη αύξηση του
κόστους χονδρεμπορικής αγοράς ηλε-
κτρισμού ανήλθε σε περίπου 8 δισ. ευρώ.
Συνολικά, το κόστος της χονδρεμπορικής
αγοράς ανήλθε σε ~11,4 δισ. ευρώ την πε-
ρίοδο Ιουλίου 2021 - Ιουνίου 2022, ενώ το
αντίστοιχο κόστος ανερχόταν σε ~3,4 δισ.
ευρώ κατά το προηγούμενο 12μηνο.

«Η κυβέρνηση θα φύγει βράδυ»
Σχολίασαν, τέλος, τον νέο μηχανισμό

της κυβέρνησης, τον Προσωρινό Μηχανι-
σμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς
Επόμενης Ημέρας του ν. 4951/2022: «Ο
μηχανισμός αυτός κρύβει νέα υπερκέρδη
άνω του 1 δισ. ευρώ τον χρόνο με υπογρα-
φή υπουργού, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί
ακόμη τα τιμολόγια των προμηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας λίγες μόνο μέρες

πριν από τον Αύγουστο».
Κύκλοι της Κουμουνδούρου τονίζουν

πως η έκθεση αυτή είναι η αδιάψευστη
επιταγή πως η ακρίβεια στην ενέργεια
δεν είναι απόρροια του πολέμου, όπως
υποστηρίζει με σθένος η Νέα Δημοκρα-
τία, αλλά συνειδητή κλοπή των κατανα-
λωτών από την κυβέρνηση: «Όταν λέγα-
με πως η κυβέρνηση αποπληρώνει προ-
εκλογικά γραμμάτια σε φίλους της, εν-
νοούσαμε αυτό ακριβώς. Άφησε την αι-
σχροκέρδεια να ανθίσει για να έχει τις
“πλάτες” κάποιων τώρα που οι εκλογές
φτάνουν και βλέπουν στη ΝΔ πως θα φύ-
γουν βράδυ». 

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως το «νεοφι-
λελεύθερο κράμα οικονομικής πολιτικής
που εφαρμόζει με εμμονή η κυβέρνηση»
θα είναι η αιτία ενός πολύ δύσκολου χει-
μώνα. «Θα είναι πιο δύσκολος και από το
’11 και το ’12. Πόροι δεν υπάρχουν και νέα
κύματα ακρίβειας είναι προ των πυλών.
Πρέπει να φύγουν όσο το δυνατόν πιο
σύντομα για να σωθεί κάτι από τη χώρα»,
επισημαίνουν κύκλοι της Προοδευτικής
Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ.
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Αφήνοντας πίσω τον Λιγνάδη
και τις πυρκαγιές, 
η Κουμουνδούρου κάνει 
νέα επίθεση μέσω 
του Σ. Φάμελλου και 
της Π. Πέρκα, οι οποίοι 
μιλούν «για 1,7 δισ. ευρώ
αισχροκέρδεια εκ μέρους 
των ηλεκτροπαραγωγών»,
κατηγορώντας τη ΝΔ 
ως υπεύθυνη για αυτήν 

Οργασμός ξεκινά τη Δευτέρα στη Βουλή, καθώς στο τέ-
λος της εβδομάδας πέφτει η αυλαία στις κοινοβουλευτι-
κές εργασίες πριν από τη θερινή ανάπαυλα. Θερινά τμή-
ματα φέτος δεν λειτούργησαν και έτσι την προσεχή εβδο-
μάδα θα περάσουν από την κρίση της Ολομέλειας τέσσε-
ρα νομοσχέδια. Ξεχωρίζει το πολυνομοσχέδιο του
υπουργείου Περιβάλλοντος ή, αλλιώς, πολυνομοσχέδιο-
σκούπα, που περιλαμβάνει διατάξεις από διαφορετικά
υπουργεία και διευθετεί εκκρεμότητες διαφορετικών το-
μέων από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις μέχρι και ρυθ-
μίσεις για τη μουφτεία.

Το πολυνομοσχέδιο θα ψηφιστεί την ερχόμενη Πέμ-
πτη, ενώ θα έχει προηγηθεί η ψήφιση τριών νομοσχε-

δίων σε τρεις μέρες. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις αναδυό-
μενες τεχνολογίες, η νομοθετική πρωτοβουλία του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση
της αστυνομικής εκπαίδευσης αλλά και το σχέδιο νόμου
του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση Δικαστι-
κής Αστυνομίας.

Παράλληλα, την Τρίτη αναμένεται να εισαχθούν προς

συζήτηση και ψήφιση οι προτάσεις για τις αλλαγές στον
Κανονισμό της Βουλής. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται
να τεθεί προς συζήτηση και η πρόταση του Αλέξη Τσί-
πρα περί σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτρο-
πής που θα παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων που
εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η πλειοψηφία δεν
αναμένεται να κάνει δεκτό το σχετικό αίτημα του αρχη-
γού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ προκρίνεται
να υπάρξει μια φόρμουλα τακτικής ενημέρωσης της
Βουλής για τις επίμαχες δράσεις, χωρίς όμως να απαι-
τείται η αλλαγή του Κανονισμού.

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή στα... υπερκέρδη

Στο φουλ οι μηχανές
της Βουλής



«Ζ
ητάμε τη στήριξη του ελληνικού λαού
για να φύγει αυτή η κάκιστη κυβέρνη-
ση», δηλώνει ο Μιλτιάδης Χατζηγιαν-
νάκης, καθώς όσο «παραμένει προ-

καλεί μεγαλύτερη ζημιά στην κοινωνία, την οικονομία
και τους πολίτες, η φθορά έχει πάρει πλέον χαρακτή-
ρα κατάρρευσης».

Μας εξηγεί, δε, «προοδευτική κυβέρνηση δεν θα
είναι ενός κόμματος, αλλά κυβέρνηση πολύ ευρύτερη,
με ρίζες στην κοινωνία». 

Έτοιμοι για εκλογές; Έκλεισαν και τα ψηφοδέλτια
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Νέο αίμα υπάρχει;
Όποτε και εάν αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να στα-

ματήσει να παλινωδεί με ένα τόσο σοβαρό θέμα και να
οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι
έτοιμος, πιο ενωμένος και πιο αποφασισμένος από
ποτέ. Τα 110.000 νέα μέλη με τα οποία βρισκόμαστε σε
συναντήσεις που κάνουμε σε ολόκληρη τη χώρα μάς
δίνουν έμπνευση και κίνητρο να δώσουμε καθημερι-
νές μάχες δίπλα στους πολλούς, με ορίζοντα την εκλο-
γική αναμέτρηση που θα δώσει τέλος στον εφιάλτη της
κυβέρνησης της ΝΔ. Για το ζήτημα των ψηφοδελτίων,
υπομονή μέχρι τις σχετικές ανακοινώσεις που δεν θα
αργήσουν. Το σημαντικό είναι ότι η νέα προοδευτική
κυβέρνηση δεν θα είναι του ενός κόμματος, αλλά μια
κυβέρνηση πολύ ευρύτερη, με ρίζες στην κοινωνία.

Στοχεύετε στην πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια
προοδευτική διακυβέρνηση. Πώς θα ξεπεράσετε
τη δυσαρέσκεια της μεσαίας τάξης, η οποία θεωρεί
ότι την υπερφορολογήσατε κατά τη διακυβέρνησή
σας;
Δεν αρνηθήκαμε ποτέ ότι η μεσαία τάξη κλήθηκε

για κάποια χρόνια να σηκώσει δυσανάλογα μεγάλα
βάρη. Αυτό όμως έγινε για βγούμε από τη χρεοκοπία,
δεν έγινε ούτε από επιλογή ούτε για να δημιουργηθεί
ένας κορβανάς για να μοιράσουμε στους ημέτερους
αδιαφανώς χρήμα, όπως τα 7,5 δισ. ευρώ που έχει
σκορπίσει η κυβέρνηση της ΝΔ τα τελευταία τρία χρό-
νια με απευθείας αναθέσεις. Η μεσαία τάξη εξαπατή-
θηκε μεγαλοπρεπώς από τον κ. Μητσοτάκη και σήμε-
ρα, εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης και με ανοι-
χτές ακόμα τις πληγές της πανδημίας, βλέπει το δια-
θέσιμο εισόδημά της να συρρικνώνεται κατά 25% και
τον μισθό να τελειώνει στις 20 του μηνός. Αν μπορεί
κάποιος να εγγυηθεί αντιμετώπιση της ακρίβειας, αύ-
ξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, χρηματοδοτικά
εργαλεία και στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
εργασιακά δικαιώματα και χτύπημα των καρτέλ, αυτός
είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κρίνετε πως οι αντιπαλότητες με τους όμορους χώ-
ρους (και κύρια με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) έχουν ξεπε-
ραστεί, ώστε να υπάρξει κάποια μελλοντική κυ-
βερνητική συνεργασία;

Οι πολίτες έχουν αδιαμφισβήτητα αναδείξει τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ σαν τον βασικό εκφραστή του προοδευτικού
πόλου στη χώρα. Έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα και
κατ’ επανάληψη τονίζοντας ότι πολιτικός αντίπαλος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της κοινωνίας είναι η κυβέρνηση
Μητσοτάκη και όχι το ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ ή το ΜέΡΑ25.
Από εκεί και πέρα, σε μία κυβέρνηση προοδευτικής
συνεργασίας δεν χρειάζεται τα κόμματα που την
απαρτίζουν να συμφωνούν σε όλα. Εμείς μέχρι την
Κυριακή των εκλογών ζητάμε τη στήριξη του ελληνι-
κού λαού για να φύγει αυτή η κάκιστη κυβέρνηση. Από
την επόμενη μέρα απευθυνόμαστε σε όλα τα προ-
οδευτικά κόμματα, αργά ή γρήγορα όλοι θα κληθούν
να δώσουν πειστικές απαντήσεις. 

Η ενεργειακή κρίση προκαλεί μια γενικότερη κρί-
ση, που δημιουργεί ευρείες λαϊκές δυσαρέσκειες.
Πώς θα αντιμετώπιζε την κατάσταση μια προοδευ-
τική διακυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Θα κάναμε όσα κάνουν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊ-

κές χώρες και έχουν μικρότερο ενεργειακό πληθωρι-
σμό, φτηνότερα καύσιμα και λιγότερο γενικό πληθω-
ρισμό, όσα εδώ και μήνες κοστολογημένα ζητάμε να
εφαρμοστούν και η κυβέρνηση κωφεύει και αγνοεί
επιδεικτικά. Μείωση στο κατώτατο όριο του ΕΦΚ στα
καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής,
μείωση των τιμολογίων του ρεύματος κατά το ιβηρικό
μοντέλο, επιβολή πλαφόν στις τιμές, έλεγχος και πά-
ταξη της αισχροκέρδειας και αύξηση του κατώτατου
μισθού στα 800 ευρώ. Είναι απολύτως απαραίτητο για
την επιβίωση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας

να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα τώρα. Όλες οι προ-
βλέψεις κάνουν λόγο για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα
και η κυβέρνηση της ΝΔ στον βωμό της επικοινωνίας
σφυρίζει αδιάφορα.

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση σε συνδυασμό
και με τα Ελληνοτουρκικά αποκλείεται να δημι-
ουργήσει συνθήκες για μια κυβέρνηση ειδικού
σκοπού;
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποτελεί δομικό μέ-

ρος των τεράστιων προβλημάτων και αδιεξόδων που
αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών σή-
μερα. Έταξε καλύτερη ζωή και έφερε νέα χρέη, αδια-
νόητη ακρίβεια και φτωχοποίηση. Κάθε μέρα που περ-
νά και η ΝΔ παραμένει στη διακυβέρνηση προκαλεί
μεγαλύτερη ζημιά στην κοινωνία, την οικονομία και
τους πολίτες, η φθορά έχει πάρει πλέον χαρακτήρα κα-
τάρρευσης. Έχει αφήσει τη χώρα εντελώς απροετοί-
μαστη και συνεχίζει να κυβερνά με τα μεγάλα συμφέ-
ροντα για τα μεγάλα συμφέροντα. Με ρωτάτε για τα
εθνικά θέματα. Ο κ. Μητσοτάκης ασκεί μια πρωτοφανή
ΙΧ εξωτερική πολιτική, χωρίς να ενημερώνει κανέναν.
Άλλαξε εν μια νυκτί το δόγμα της εξωτερικής μας πολι-
τικής, που διαχρονικά στη Μεταπολίτευση ήθελε την
Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα ειρήνης
στην περιοχή, επαναφέροντας το δόγμα του προκεχω-
ρημένου φυλακίου της εποχής του Παπάγου, απόφαση
που εγκυμονεί σοβαρούς εθνικούς κινδύνους. Είναι,
λοιπόν, αντικειμενικά αδύνατο να υλοποιηθεί ένα τέ-
τοιο σενάριο, όπως αυτό που περιγράφετε, καθώς η
ΝΔ σήμερα δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης.Μ
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«Αντίπαλος ΣΥΡΙΖΑ 
και κοινωνίας 

η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
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ΟΚώστας Μπακογιάννης, αν
και μεγάλωσε σε μια πασί-
γνωστη πολιτική οικογένεια,

δεν ακολούθησε την πεπατημένη των
πολιτικών τέκνων. Καταρχάς, δεν εί-
ναι «στημένος», όπως λέμε οι δημο-
σιογράφοι για τους επαγγελματίες
πολιτικούς. Είναι χαλαρός και δεν δι-
στάζει να τσαλακώσει τη δημόσια ει-
κόνα του μακριά από κοστούμια και
γραβάτες. Είναι ικανός να βγει τα με-
σάνυχτα στην Αθήνα για να δει αν
προχωρούν τα έργα στα διάφορα ση-
μεία της πόλης, ενώ γυρίζει καθημε-
ρινά όλες τις γειτονιές, ακούει τα πα-
ράπονα και επεμβαίνει αμέσως για
να διορθώσει τα κακώς κείμενα.
Δεν διστάζει να έρθει σε κόντρα με
μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφω-
νίας που με τα έργα τους δημιουρ-
γούν προβλήματα στην Αθήνα, ενώ
όταν χρειαστεί συγκρούεται ευθέως
και με υπουργούς της ΝΔ. Είναι ευ-
γενής αλλά και περπατημένος πολύ,
για αυτό προτιμάει τον ενικό. Ψυχο-
θεραπεία του, η γυμναστική αλλά και
η δουλειά του.
Στην πολιτική του διαδρομή έχει δε-
χτεί απίστευτη λάσπη και επιθέσεις,
αλλά ποτέ δεν... μάσησε. Και πώς να
μασήσει εδώ που τα λέμε; Όταν στα 11
χρόνια δολοφονούν τον πατέρα σου
εν ψυχρώ, βρίσκεις την Ιθάκη σου πο-
λύ νωρίς και ωριμάζεις απότομα. Πα-
ρά τη δύσκολη συγκυρία, τόσο ο Κώ-
στας όσο και η Αλεξία δεν θυματοποι-
ήθηκαν. Προχώρησαν τη ζωή τους με
το κεφάλι ψηλά. Όπως λέει και ο ίδιος
πολλές φορές, «δεν νιώθω ότι μου
χρωστάει κανείς, εγώ χρωστάω».
Στο δημοτικό δεν ήταν αυτό που λέμε
άριστος μαθητής. Η μεγάλη στροφή
μέσα του έγινε στην ηλικία των 15
ετών. Στρώνεται στο διάβασμα και
σπουδάζει Ιστορία και Διεθνείς Σχέ-
σεις στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των
ΗΠΑ. Στη συνέχεια πήρε μεταπτυχια-
κό στη Δημόσια Διοίκηση και τις Πο-
λιτικές Επιστήμες από το Χάρβαρντ,
ενώ όταν ήταν περιφερειάρχης Στε-
ρεάς Ελλάδας πήρε το διδακτορικό
του από την Οξφόρδη. Το μικρόβιο της
πολιτικής το είχε από μικρός, αλλά
δεν το είχε καταλάβει. Ήταν ιδιαίτερα
δημοφιλής στο σχολείο, εκλεγόταν
πάντα στο Δεκαπενταμελές και έδινε
ατελείωτες μάχες για την καθαριότη-
τα στις... τουαλέτες!

Ο δήμαρχος 
που δεν μάσησε τίποτα

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Κώστας Μπακογιάννης
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Η
αλήθεια είναι ότι η ενασχόλησή του με την
ενεργό πολιτική άργησε να έρθει. Μετά τον
στρατό έζησε δώδεκα χρόνια στο εξωτερικό,
όπου εργάστηκε ως στέλεχος σε διεθνείς ορ-

γανισμούς, στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στην
Παγκόσμια Τράπεζα στο Κόσοβο αλλά και ως σύμβου-
λος επιχειρήσεων και στέλεχος σε εταιρεία Επενδυτι-
κών Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας στην Αθήνα. Α,
μιας και το θυμήθηκα, στον στρατό ήθελε να υπηρετήσει
χωρίς βύσμα και να πάει στις Ειδικές Δυνάμεις. Μιλάμε
για παράνοια. Όμως αυτή ήταν η φτιαξιά του. Δεν είχε
μέσα του την έννοια του φόβου. Για αυτό κατετάγη στους
αλεξιπτωτιστές. Ακόμη και τώρα όποτε μπορεί κάνει
ελεύθερες πτώσεις. Άλλωστε, το βασικό του χόμπι είναι
η γυμναστική. 

Στην κεντρική πολιτική σκηνή της Αυτοδιοίκησης μπή-
κε στα 32 του χρόνια στον τόπο που λατρεύει και για τον
οποίο μπορεί να σου μιλάει για ώρες, το Καρπενήσι.

Εκλέγεται από τον πρώτο γύρο δήμαρχος Καρπενησίου
σε ηλικία 33 ετών. Στον δήμο αφήνει έργο που μνημο-
νεύεται από τους κατοίκους της περιοχής έως σήμερα. Το
2014 εκλέγεται περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Το έρ-
γο που αφήνει και εκεί πίσω μιλάει με αριθμούς. Η απορ-
ροφητικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 κλείνει στο 107%, ενώ
το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 προχωράει τόσο μεθοδικά που το
2018 κλείνει με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας «πρω-
ταθλήτρια» στην απορρόφηση πόρων μεταξύ όλων των
υπόλοιπων δώδεκα περιφερειών.

Δημιούργησε τη «Γέφυρα», ένα πρότυπο διευρυμένο
κέντρο αλληλεγγύης που προσέλκυσε το ενδιαφέρον της
Παγκόσμιας Τράπεζας ως διεθνής καλή πρακτική που
σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένες δράσεις, παρεμβαί-
νοντας εκεί όπου όλοι οι άλλοι φορείς δεν μπορούν να
φτάσουν. Υιοθετώντας μια διαφορετική κουλτούρα, η Στε-
ρεά μετατράπηκε σε «Έξυπνη Περιφέρεια», αξιοποιών-
τας τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονι-

κή διακίνηση εγγράφων, πλατφόρμα διαβούλευσης, συμ-
μετοχικός προϋπολογισμός κ.ά.). Έβαλε τέλος στην εγκα-
τάλειψη και την αδιαφορία δεκαετιών μέσα από τον σχε-
διασμό, τη χρηματοδότηση και πλέον υλοποίηση της πα-
ρέμβασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση και τη δημι-
ουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην πολύπαθη περιοχή
του Ασωπού (251 εκατ. ευρώ). Εξασφάλισε τη χρηματοδό-
τηση για την υλοποίηση περισσότερων από 500 νέων έρ-
γων με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ.

Για το μέλλον του δεν κάνει μακρόπνοα σχέδια. «Έχω
πολλή δουλειά ακόμη στον Δήμο Αθηναίων», λέει στους
φίλους του και προσθέτει: «Και γιατί έχω τρομερή όρε-
ξη να κάνω λάντζα. Και γιατί ξέρω πώς γίνεται. Και γιατί
δεν αντέχω να μην κυκλοφορώ με το κεφάλι την άλλη
μέρα ψηλά».

Ξέχασα το βασικότερο. Είναι λατρεμένος μπαμπάς τεσ-
σάρων παιδιών: του Παύλου, της Δανάης, της Ολυμπίας
και του Δήμου.

Οι Ειδικές Δυνάμεις, το μικρόβιο της πολιτικής
και η «λάντζα» στον Δήμο Αθηναίων

Σε ελεύθερη πτώση...Με τον αξέχαστο Παύλο Μπακογιάννη 
σε στιγμές ευτυχίας

Πάσχα με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
τον παππού του

Λατρεμένος μπαμπάς τεσσάρων παιδιών

Στις Ειδικές
Δυνάμεις 
αλεξιπτωτιστής

Στην αγκαλιά
της γιαγιάς

του Μαρίκας
με φόντο την

Ντόρα

Όλη η οικογένεια μαζί πριν 
από την άνανδρη δολοφονία του Παύλου



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Και ο Ντράγκι στις παράπλευρες απώλειες 
του πολέμου στην Ουκρανία 
Η

παραίτηση Ντράγκι ομολογουμένως θορύβη-
σε τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο τόσο της ΕΕ όσο
και του ΝΑΤΟ. Και δεν είναι βέβαια τόσο η

απώλεια ενός πιστού συμμάχου και φίλου της Δύσης
που χάνεται στη Ρώμη όσο το γεγονός ότι πίσω από
την παραίτηση Ντράγκι και τη συνακόλουθη απώλεια
στήριξης εκ μέρους της πλειοψηφίας της ετερόκλη-
της κυβερνητικής ιταλικής συμμαχίας υποκρύπτεται
μια τεράστια πολιτική και οικονομική σύγκρουση στο
πλαίσιο της Ιταλίας. Μια σύγκρουση που σε μεγάλο
βαθμό την είδαμε να εκδηλώνεται και με αφορμή τις
προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

Κοινή συνισταμένη και στις δύο περιπτώσεις ήταν η
αγανάκτηση που επικρατεί σε κοινωνικό επίπεδο για
τις δυσμενείς επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρα-
νία. Επιπτώσεις που έχουν σχέση με το εντεινόμενο
κλίμα ακρίβειας αλλά και ενεργειακής αβεβαιότητας
που πλανιέται πλέον πάνω από τη γηραιά ήπειρο.

Από τη στήλη αυτή είχαμε έγκαιρα επισημάνει
ότι το περίφημο «America is back» του Τζο Μπάιν-
τεν και η συνακόλουθη αντιρωσική υστερία το μό-
νο που θα κατάφερναν ήταν να οδηγήσουν την ΕΕ
στην αγκαλιά της Ουάσιγκτον με ταυτόχρονη βέ-
βαια μετακύλιση όλων των δυσμενών οικονομι-
κών επιπτώσεων της εν λόγω πολιτικής στις πλά-
τες των ευρωπαϊκών λαών. Οι συνέπειες του πολέ-
μου στην Ουκρανία και οι κυρώσεις της Δύσης σε
βάρος της Μόσχας απλώς επέτειναν σε τεράστιο
βαθμό τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για
τους ευρωπαϊκούς λαούς, τη στιγμή βέβαια που η
οικονομία των ΗΠΑ βγαίνει κερδισμένη, ενώ η
Ρωσία, παρά τις αρχικές απώλειες, φαίνεται πλέον
να ανακάμπτει οικονομικά. Και αυτό για τον απλό
λόγο ότι οι κυρώσεις της Δύσης είχαν ως συνέπεια

την κατακόρυφη αύξηση της τιμής του φυσικού
αερίου και του πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι κατά
τα άλλα μειωμένες ρωσικές πωλήσεις να αποφέ-
ρουν τελικά αυξημένα έσοδα στα ταμεία του Πού-
τιν. Με τον πληθωρισμό να εκτινάσσεται στα ύψη
και το φάσμα της ανεργίας να χτυπά πλέον μετά
βεβαιότητας την πόρτα των γερμανικών και ιταλι-
κών εργοστασίων, οι κοινωνικές ζυμώσεις έχουν
αρχίσει πλέον να αντανακλώνται και σε πολιτικό
επίπεδο.

Όμως, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην
Ιταλία είναι οι διεργασίες που έχουν δρομολογηθεί
στο πλαίσιο της ιταλικής επιχειρηματικής ελίτ. Και
μπορεί μεν έντεκα δήμαρχοι μεγάλων πόλεων να ζή-
τησαν την παραμονή του Ντράγκι στο προσκήνιο
(www.naftemporiki.gr, 16/7/2022), δεν συμβαίνει
όμως το ίδιο με την ιταλική ολιγαρχία. 

Έτσι, ένα μέρος του ιταλικού κεφαλαίου και ιδίως
αυτό που είναι προσκολλημένο στο χρηματοπιστωτι-
κό σύστημα και στις εταιρείες παραγωγής όπλων φαί-
νεται να προσπαθεί με νύχια και με δόντια να νεκρα-
ναστήσει τον Ντράγκι, ο οποίος ως γνήσιος εκφρα-
στής του ιταλικού χρηματοπιστωτικού συστήματος εί-
χε ταυτιστεί με τον Μπάιντεν και την αντιρωσική πολι-
τική της Δύσης. Από κοντά και οι κάθε λογής έμποροι
όπλων στην Ιταλία που έβλεπαν τον πόλεμο στην Ου-
κρανία και τον νέο ψυχρό πόλεμο του ΝΑΤΟ ως μια
μεγάλη ευκαιρία για να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Όμως, ένα άλλο μέρος της ιταλικής επιχειρηματικής
τάξης, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με τη Ρωσία,
είχε δείξει από την αρχή ότι δεν ήταν διατεθειμένο
στο όνομα της ψυχροπολεμικής πολιτικής του ΝΑΤΟ
να ξεκόψει από τη Ρωσία, από την οποία είχε διασφα-
λίσει με μακροχρόνια συμβόλαια φτηνό φυσικό αέ-

ριο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με μεγάλο τμήμα
του γερμανικού κεφαλαίου, το οποίο επί δεκαετίες εί-
χε καταφέρει να διατηρεί τεράστια ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα λόγω του πάμφθηνου ρωσικού φυσι-
κού αερίου που είχε διασφαλίσει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με το φτηνό φυσικό αέριο
της Gazprom η ιταλική βιομηχανία είχε αποκτήσει
ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα τελευ-
ταία χρόνια, τη στιγμή που το ρωσικό φυσικό αέριο
αντιπροσώπευε το 40% της κατανάλωσης στην Ιταλία
(www.ilgiornale.it, 26/1/2022). Έτσι, το 2021 η
Gazprom παρέδωσε 22,7 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού
αερίου στην Ιταλία, πολύ περισσότερα από το 2020,
όταν παρείχε 20,8 δισ. κυβικά μέτρα.

Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η Ιταλία ήταν ο τρίτος
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας στην ΕΕ,
με τις επενδύσεις των ιταλικών εταιρειών στην οικο-
νομία της Ρωσίας να ανέρχονται σε περίπου 5 δισ. δο-
λάρια, την ώρα που οι ρωσικές επενδύσεις στην Ιταλία
υπολογίζονται σε περίπου 3 δισ. δολάρια. Επιπλέον,
παρά την πανδημία, το διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμ-
βρίου 2021 το διμερές εμπόριο αυξήθηκε κατά 53,8%,
στα 27,5 δισ. δολάρια.

Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με
στοιχεία, στη Ρωσία δραστηριοποιούνταν περίπου
500 ιταλικές εταιρείες, κυρίως στον τομέα της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χάλυβα, πετρελαίου και
φυσικού αερίου, ενώ η ιταλορωσική οικονομική σχέ-
ση κάλυπτε επίσης τις πετροχημικές βιομηχανίες, την
κατασκευή ελικοπτέρων, τις υψηλές τεχνολογίες, τις
αγροτικές επιχειρήσεις, τις υποδομές μεταφορών, τις
τράπεζες, τις ασφάλειες κ.λπ.

Όπως έχουμε αναλύσει από τη στήλη αυτή, λίγο
πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ένα
μεγάλο τμήμα της ιταλικής επιχειρηματικής ελίτ είχε
σνομπάρει τον Ντράγκι και παρά την κυβερνητική ιτα-
λική αντίδραση είχε συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη
με τον Πούτιν στις 26 Ιανουαρίου 2022 (www.politi-
cal.gr, 30/1/2022).

Στην τηλεδιάσκεψη με τον Πούτιν από ιταλικής
πλευράς συμμετείχαν σημαντικές ενώσεις επιχειρή-
σεων, όπως η περίφημη Confindustria, δηλαδή ο ιτα-
λικός ΣΕΒ, και η GIM Unimpresa, καθώς και οι επικε-
φαλής (CEO) δεκαέξι ιταλικών εταιρειών, μεταξύ των
οποίων η κρατική εταιρεία ενέργειας Enel, η ασφαλι-
στική εταιρεία Generali, η Pirelli (news.trust.org,
26/1/2022), η Barilla κ.λπ. Στην ουσία επρόκειτο για
τους 16 πρωταγωνιστές του made in Italy (www.re-
pubblica.it, 26/1/2022).

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι ο «ξαφνικός θά-
νατος» της κυβέρνησης Ντράγκι έχει άμεση σχέση
με το γεγονός ότι ένα τμήμα της ελίτ της επιχειρημα-
τικής τάξης της Ιταλίας δεν είχε κανέναν λόγο να εμ-
πλακεί στην ψυχροπολεμική υστερία της Ουάσιγ-
κτον και του Λονδίνου και να διακινδυνεύσει να τι-
νάξει στον αέρα τις στενές οικονομικές σχέσεις Ρω-
σίας - Ιταλίας.

Αποτέλεσμα, ο Ντράγκι να αποτελεί πλέον μια κα-
τεξοχήν παράπλευρη απώλεια του πολέμου στην Ου-
κρανία.
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του
Κων/νου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

«Η
κυβέρνηση κάνει το καλύτερο δυνατό
που μπορεί. Ενισχύουμε το εισόδη-
μα, μειώνουμε τους φόρους, δίνουμε

στοχευμένα επιδόματα, έχουμε ανοιχτά αυτιά σε
όλα τα δίκαια αιτήματα. Ό,τι χρειάζεται και όπου
παρατηρείται πρόβλημα, εμείς θα κάνουμε παρέμ-
βαση, να είναι σίγουροι οι πολίτες», ήταν η απάν-
τηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου,
όταν πριν λίγες ημέρες ρωτήθηκε «τι κάνει η κυ-
βέρνηση για να καθησυχάσει τον κόσμο που δί-
καια είναι προβληματισμένος;». Βέβαια το μεση-
μέρι της Τρίτης ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα
«μέτρα ανακούφισης», που είναι ασφαλώς μια
ανάσα. Όμως και αυτά δεν φθάνουν. Δεν «κλείνει η
πληγή»! Και δεν θεραπεύεται ο «ασθενής», που
βρίσκεται στην… εντατική.

Δεν θα σταθώ στη βενζίνη και ούτε θα σχολιάσω
το γεγονός πως στα νησιά μας έχει φθάσει στα τρία
ευρώ! Δεν θα βοηθήσουν τα νέα μέτρα με το Fuel
Pass που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός; θα ρωτή-
σει κάποιος. Τα μέτρα είναι θετικά και θα ανακου-
φίσουν τους καταναλωτές για τους επόμενους

τρεις μήνες. Όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Εκεί
που η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ιδιαίτερη σπου-
δή είναι στα είδη της διαβίωσης. Δεν μπορεί το
ψωμί, η μία φρατζόλα να έχει ένα ευρώ! Ή το γάλα
να πλησιάζει τα δύο με δυόμισι ευρώ το μπουκάλι!
Αυτό σε μια οικογένεια με δύο ή τρία παιδιά φαίνε-
ται πολύ και ασφαλώς είναι δυσβάστακτο. Η οικο-
γένεια αυτή μόνο για ψωμί και γάλα χρειάζεται με
το καλημέρα σας κοντά στα δέκα ευρώ. Και για
όλους μας, φυσικά, το ίδιο ισχύει. 

Ένα άλλο γεγονός είναι η φοβερή άνοδος της τι-
μής στα τυροκομικά. Προχθές αγόρασα ένα κομ-
μάτι φέτα γνωστής μεγάλης εταιρείας, που δεν
ήταν ούτε μισό κιλό, και πλήρωσα 8,70 ευρώ. Δη-
λαδή, εάν κάποιος θέλει να πάρει ένα κιλό, πρέπει
να πληρώσει μόνο για φέτα κοντά στα είκοσι ευρώ.
Είναι λογικό αυτό;

Είναι αλήθεια, «τα πάντα όλα» ανεβαίνουν, την
ώρα που ο μισθός του εργαζόμενου παραμένει στα-
θερά ο ίδιος. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τις συν-
τάξεις, που εδώ και χρόνια έχουν… παγώσει, έχουν
κολλήσει στην κυριολεξία! Όλα αυτά ο πρωθυπουρ-

γός Κυριάκος Μητσοτάκης τα γνωρίζει και ξέρει τι
πρέπει να γίνει. Ναι, τα επιδόματα στα κατώτερα
στρώματα είναι κάτι. Μια ανακούφιση για ένα μήνα,
για δύο το πολύ. Το πρόβλημα όμως παραμένει. 

Κάτι ακόμη που είναι στους στόχους της κυβέρ-
νησης και που θα ανακουφίσει τα ευάλωτα νοικο-
κυριά. Μέσα στο καλοκαίρι θα δοθεί ένα βοήθημα.
Μια «επιταγή ακρίβειας», όπως την έχουν ονομά-
σει. Το έκτακτο αυτό βοήθημα - επίδομα δεν λύνει
το υπαρκτό πρόβλημα της μεγάλης ακρίβειας. Εί-
ναι όμως βέβαιο πως θα βοηθήσει. «Είναι μια ανά-
σα», όπως τόνισε και ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας. Μπορεί η αντιπολίτευση να
ισχυρίζεται πως είναι «εκλογικός μποναμάς».
Όμως για όλους εκείνους που μετράνε ακόμη και
το σεντς είναι μια ανακούφιση. Και αυτό το ξέρουν
και το γνωρίζουμε όλοι. Ένα είναι σίγουρο. Εάν ο
πρώην υπουργός Οικονομικών της συγκυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν
έκοβε, δεν μείωνε τους μισθούς και τις συντάξεις
σε σημείο φτώχειας, σήμερα η Ελλάδα δεν θα ήταν
«χώρα επιδομάτων»!

Η
πολεμική σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας
έχει αναστατώσει την ανθρωπότητα και
αναζητούνται άμεσα διπλωματικές λύσεις.

Οι πολίτες νιώθουν έντονα το κύμα της ακρίβειας
και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώ-
σεις τους.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας κ. Βλαντίμιρ Πούτιν προ-
ειδοποίησε ότι οι ροές φυσικού αερίου μέσω του
αγωγού Nord Stream 1, του μεγαλύτερου αγωγού
που μεταφέρει το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευ-
ρώπη, θα συνεχιστούν μεν, αλλά ενδέχεται να μει-
ωθούν περαιτέρω εξαιτίας της αργής προόδου στη
συντήρηση του εξοπλισμού. Ο επικεφαλής του ρω-
σικού κράτους ξεκαθάρισε ότι, εάν δεν επιλυθεί η
διαμάχη με τη Δύση όσον αφορά στα εξαρτήματα τα
απαραίτητα για τη λειτουργία του αγωγού, τα οποία
όμως εμπίπτουν στις κυρώσεις, οι ροές θα είναι
σημαντικά μειωμένες.

Ο αγωγός Nord Stream 1, ο οποίος εκτείνεται
στον πυθμένα της Βαλτικής θάλασσας μέχρι τη
Γερμανία, βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς
ενδιαφέροντος μετά την έναρξη της ρωσικής ει-
σβολής - την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική
στρατιωτική επιχείρηση». Ο αγωγός παραμένει σε
αδράνεια για ετήσια συντήρηση από τις 11 έως τις 21
Ιουλίου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που
επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, αναμέ-
νεται επανεκκίνηση του Nord Stream 1, αλλά με
μειωμένη ροή.

Σε δηλώσεις προς τον Τύπο μετά την επίσκεψή
του στην Τεχεράνη, ο κ. Πούτιν δήλωσε ότι υπήρχαν
πέντε μονάδες άντλησης φυσικού αερίου, τις οποί-

ες διαχειρίζεται η Siemens Energy στον Nord
Stream 1, ενώ άλλη μία μονάδα ήταν εκτός λειτουρ-
γίας εξαιτίας «θρυμματισμού της εσωτερικής επέν-
δυσης». Ο κ. Πούτιν ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν προσφερ-
θεί να μεσολαβήσουν για την εξεύρεση διπλωματι-
κής λύσης για τον τερματισμό της κρίσης.

Η Κομισιόν πρότεινε έναν εθελοντικό στόχο για
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου
να μειώσουν τη χρήση φυσικού αερίου κατά 15%
μέχρι τον Μάρτιο, προειδοποιώντας τες ότι χωρίς
μεγάλες περικοπές τώρα, μπορεί να δυσκολευτούν
με τα καύσιμα στη διάρκεια του χειμώνα, εάν η Ρω-
σία διακόψει την προσφορά αερίου. Ο στόχος θα

μπορούσε να γίνει δεσμευτικός με νόμο, εάν η Ρω-
σία διακόψει την προμήθεια αερίου στην Ευρώπη.
Προβλέπει, δε, ότι η πρόταση αφορά στη μείωση
της χρήσης αερίου κατά 15% από τον Αύγουστο μέ-
χρι τον Μάρτιο σε σχέση με τη μέση κατανάλωση
της αντίστοιχης περιόδου στο διάστημα 2016-2021.

Η Κομισιόν θα μπορούσε να καταστήσει τον στό-
χο υποχρεωτικό, εάν δηλώσει πως υπάρχει ουσια-
στικός κίνδυνος σοβαρής έλλειψης αερίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση χρειάζεται έγκριση
από την ενισχυμένη πλειοψηφία των χωρών της
ΕΕ. Διπλωμάτες των κρατών-μελών της ΕΕ πρόκει-
ται να συζητήσουν την πρόταση, προκειμένου να
την εγκρίνουν στη συνάντηση των υπουργών Ενέρ-
γειας των χωρών της ΕΕ στις 26 Ιουλίου.

Μεταξύ όσων αντιδρούν στους υποχρεωτικούς
στόχους της ΕΕ είναι η Πολωνία, η οποία έχει γεμί-
σει τις αποθήκες αερίου στο 98% της χωρητικότη-
τάς τους, μετά τη διακοπή από τη Ρωσία προς την
Πολωνία τον Απρίλιο. Άλλες αποθήκες καυσίμων
είναι λιγότερο γεμάτες, με αυτή της Ουγγαρίας για
παράδειγμα να διαμορφώνεται στο 47%.

Κορυφαίοι παράγοντες της ΕΕ δηλώνουν πως εί-
ναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι όλες οι χώρες θα
δράσουν τώρα, αντί να περιμένουν όταν η Ρωσία
μειώσει την προσφορά. Η πρόεδρος της ΕΕ Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε πως είναι πιθανό σε-
νάριο να υπάρξει μια πλήρης διακοπή της προσφο-
ράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία και αυτό είναι
κάτι που θα επηρέαζε όλη την ΕΕ. Οι εξελίξεις είναι
ταχύτατες και απαιτούνται αντανακλαστικά που θα
δίνουν λύσεις στα προβλήματα. 

Να γιατί η Ελλάδα έγινε «χώρα επιδομάτων»!

Η ΕΕ ετοιμάζει την αντεπίθεσή της για την ενέργεια

του
Γιώργου 
Κοντονή 

Δημοσιογράφος



Ο γιος των Ινδών μεταναστών Ρίσι Σούνακ ή η «επί-
δοξη Θάτσερ» Λιζ Τρας θα αναλάβει την ηγεσία των Τό-
ρις και την πρωθυπουργία της Βρετανίας; Ο 42χρονος
πρώην υπουργός Οικονομικών και η 46χρονη νυν
υπουργός Εξωτερικών είναι οι δύο μονομάχοι που θα
διεκδικήσουν την ψήφο των 200.000 μελών του Συντη-
ρητικού Κόμματος, με το όνομα του νικητή να ανακοι-
νώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου.

Φαβορί είναι θεωρητικά ο Σούνακ, αλλά η τελευταία
δημοσκόπηση της YouGov δείχνει τη «σκληρή» Τρας να
προηγείται με 62% (έναντι 38%). Πολλοί την παρομοι-
άζουν με τη Μάργκαρετ Θάτσερ ακούγοντας τις υπο-
σχέσεις της ότι θα μειώσει τους φόρους «από την πρώ-
τη μέρα». Η Τρας, γνωστή στα καθ’ ημάς επειδή μπέρ-
δεψε τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια με τον αοι-
δό Νίκο Βέρτη, είναι γνωστή και ως «θηλυκός Μπό-

ρις», επειδή δεν εγκατέλειψε τον Τζόνσον, ο οποίος
δεν κρύβει ότι τη στηρίζει. Αντίθετα, ο Σούνακ άνοιξε
τον δρόμο των παραιτήσεων που έριξαν τον Τζόνσον.
Αν και του επιβλήθηκε πρόστιμο για τα κορονοπάρτι
στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω σκληρού lockdown, θε-
ωρείται επιτομή της πολυπολιτισμικής Βρετανίας με
πείρα στα οικονομικά θέματα και απήχηση στους νεό-
τερους ψηφοφόρους.

Μ
εταξύ πολιτικής σφύρας
και οικονομικού άκμονος
βρίσκεται η Ιταλία μετά την
παραίτηση του Μάριο

Ντράγκι. Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρωζώνης, που οδεύει προς πρό-
ωρες εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου, βρί-
σκεται πάλι στο στόχαστρο των αγορών
εξαιτίας του θηριώδους, σχεδόν μη
βιώσιμου δημόσιου χρέους της, που
ανέρχεται στα 2,7 τρισ. ευρώ.

Μετά την αποχώρηση του «σούπερ
Μάριο», το ζητούμενο για την Ιταλία εί-
ναι η διαφύλαξη της οικονομικής στα-
θερότητας αλλά και του spread σε χα-
μηλά επίπεδα, καθώς οι αποδόσεις των
ιταλικών 10ετών ομολόγων έφτασαν στο
3,6%, προβληματίζοντας σοβαρά τους
επενδυτές.

Στην προεκλογική περίοδο που μόλις
άρχισε, την ατζέντα αναμένεται να θέ-
σουν και οι χρηματοπιστωτικές αγορές,
καθώς η κατάρρευση της ιταλικής κυ-
βέρνησης μπορεί να επαναφέρει σε κα-
τάσταση κρίσης τις ευρωπαϊκές αγορές
ομολόγων. Επιπλέον, η άνοδος της
Ακροδεξιάς και λαϊκίστικων, δεξιόστρο-
φων πολιτικών κομμάτων θα σημάνει
την είσοδο σε μια βαθιά και γενικευμέ-
νη πολιτική κρίση, αν μεταφραστεί σε
εκλογικό θρίαμβο.

Τι σηματοδοτεί η πτώση Ντράγκι
Της κούρσας φαίνεται να ηγείται το

νεοφασιστικό κόμμα Αδέλφια της Ιτα-
λίας με επικεφαλής την Τζόρτζια Μελό-
νι, ενώ δίπλα της συμπαρατάσσονται η
ακροδεξιά Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και
η δεξιά Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλου-
σκόνι, αθροίζοντας δυνάμεις με προ-
οπτική να σχηματίσουν έναν ακροδεξιό,
λαϊκίστικο και ευρωσκεπτικιστικό κυ-

βερνητικό συνασπισμό.
Όποια κυβέρνηση σχηματιστεί μετά

τις 25 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να εφαρ-
μόσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το οποίο επιτρέπει την
εκταμίευση δισεκατομμυρίων ευρώ για
τις ανάγκες της ιταλικής οικονομίας.
Προϋπόθεση είναι όμως η ολοκλήρωση
σειράς συγκεκριμένων μεταρρυθμίσε-
ων, τις οποίες είχε εγγυηθεί ο Ντράγκι,
αλλά είναι αμφίβολο αν θα τις προωθή-
σουν με την ίδια αποφασιστικότητα οι
διάδοχοί του.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η πτώση του
Ντράγκι σηματοδοτεί και το τέλος της
διεθνούς αξιοπιστίας της Ιταλίας, την
οποία αντλούσε σε μεγάλο βαθμό από το
προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο του πο-
λύπειρου πρώην προέδρου της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα η
Ιταλία είναι πιθανό να αντιμετωπίσει πο-
λύ υψηλότερο κόστος για την αναχρη-

ματοδότηση του τεράστιου χρέους της.
Ήδη η διάδοχος του Ντράγκι στην ΕΚΤ

Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε την πρώ-
τη αύξηση επιτοκίου κατά 0,50% έπειτα
από έντεκα χρόνια, βάζοντας τέλος σε
μια μακρά περίοδο χαμηλών επιτοκίων,
που είχε επιτρέψει στην Ιταλία να μετα-
κυλίσει φθηνά το χρέος της, το οποίο
υπερβαίνει το 150% του ΑΕΠ της χώρας. 

ΘΘερμό επεισόδιο 
Βρετανίας - Ρωσίας
Στην αποκάλυψη ότι εντοπίστηκαν
και εκδιώχθηκαν δύο ρωσικά υπο-
βρύχια στη Βόρεια Θάλασσα προχώ-
ρησε το Βασιλικό Ναυτικό της Μεγά-
λης Βρετανίας χθες. Συγκεκριμένα,
ο «κυνηγός» υποβρυχίων «HMS
Portland» του βρετανικού Πολεμι-
κού Ναυτικού ακολούθησε το υπο-
βρύχιο «Severodvinsk» με πυραύ-
λους κρουζ και το επιθετικό υποβρύ-
χιο «Vepr».
Σύμφωνα με το Βασιλικό Ναυτικό, η
φρεγάτα «Type 23» είχε εντοπίσει τα
υποβρύχια το περασμένο Σάββατο
και την Τρίτη 19 Ιουλίου ενώ έκαναν
το υποβρύχιο ταξίδι τους νότια κατά
μήκος της νορβηγικής ακτής από την
Αρκτική. Το βρετανικό σκάφος με
180 άτομα πλήρωμα, υποστηριζόμε-
νο από το κατασκοπευτικό αεροπλά-
νο «P8 Poseidon» και το εξειδικευ-
μένο ελικόπτερο «Merlin», που ακο-
λουθούσε υποβρύχια, παρακολού-
θησε τα δύο υποβρύχια μέχρι που οι
δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Βαλτικής
ανέλαβαν δράση.
Ακολούθως, τα ρωσικά υποβρύχια
συνέχισαν την πορεία τους με κατεύ-
θυνση την Αγία Πετρούπολη με
αφορμή τους εορτασμούς της Ημέ-
ρας του Ρωσικού Ναυτικού, οι οποίες
αναμένεται να διεξαχθούν την Κυ-
ριακή 31 Ιουλίου.

Με χρέος στα 2,7 τρισ. ευρώ,
όποια κυβέρνηση σχηματιστεί
μετά τις 25 Σεπτεμβρίου θα
πρέπει να εφαρμόσει το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας που επιτρέπει
την εκταμίευση δισ. για 
τις ανάγκες της οικονομίας

Η «σκληρή»  Λιζ  Τρας φαβορί για τη διαδοχή του Τζόνσον

Στις συμπληγάδες αγορών
και εκλογών η Ιταλία...
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Άρτα

Ξεκινά η επένδυση του κεντρικού
αρδευτικού αύλακα

Στην επένδυση
του κεντρικού αρ-
δευτικού αύλακα
στις περιοχές
Βλαχέρνα και
Γραμμενίτσα προ-
χωρά ο Δήμος
Αρταίων μετά την
υπογραφή σχετι-
κής σύμβασης
από τον οικείο δήμαρχο και την ανάδοχο του έργου. Το έργο
αφορά παρεμβάσεις αναβάθμισης, βελτίωσης και ενίσχυσης
της πρωτογενούς παραγωγής, της επάρκειας του νερού και
της προστασίας του περιβάλλοντος. Το αρδευτικό έργο έχει
προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ
Ηπείρου και επιλύει το πρόβλημα επάρκειας και ποιότητας της
άρδευσης για τους αγρότες των περιοχών και τις καλλιέργειές
τους. «Στόχος μας σε επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα εί-
ναι να συνεχίσουμε το αρδευτικό αυτό έργο και να φτάσει ως
τα Ρόκκα», τόνισε ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Βόρειο Αιγαίο

Σύσκεψη για τον τουρισμό 
της επόμενης χρονιάς

Θέματα τουριστικής ανάπτυξης -και ειδικά προγραμματι-
σμός για την επόμενη τουριστική περίοδο- και ενιαία δράση
από νέο φορέα, που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέ-
ρειας, συζητήθηκαν σε ειδική σύσκεψη υπό την προεδρία του
οικείου περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη, μετά από
πρόταση επιχειρηματιών και φορέων που δραστηριοποιούνται
στον τουρισμό. Αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ενιαίου φο-
ρέα με την Περιφέρεια επικεφαλής και με συμμετοχή εκπρο-
σώπων του Τουρισμού, του Επιμελητηρίου και του ΕΟΤ. Κύριος
στόχος θα είναι η προσέλκυση τουριστών στη Λέσβο και σε
ολόκληρη την Περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου.

Αύξηση του πληθυσμού του κατέγραψε ο μικρός Δήμος Ιητών, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία της Απογραφής 2021 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα, κατέγραψε αύξηση πληθυσμού κατά 13,5%, από 2.024 κατοίκους
το 2011 σε 2.297 το 2021. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν τον Δήμο Ιητών στην
τέταρτη θέση πανελλαδικώς και στην κορυφή της κατάταξης στην Περιφερειακή
Ενότητα των Κυκλάδων. «Το νησί μας μεγαλώνει και αναπτύσσεται και η φωνή
μας ακούγεται περισσότερο. Ως δημοτική αρχή, βελτιώνουμε τις συνθήκες ζωής
των συμπολιτών μας, υπερβαίνουμε τα εμπόδια της νησιωτικότητας και
δημιουργούμε κίνητρα για μόνιμη παραμονή στο νησί μας όλο τον χρόνο και όχι
μόνο εποχικά. Στέλνουμε δυνατά το μήνυμα ότι η Νιος μας γίνεται κάθε μέρα και
καλύτερη. Ότι μπορεί να είναι ένα μικρό νησί, όμως μπορεί να εξελιχθεί σε ένα
νησί-πρότυπο», δήλωσε ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας.

Νότιο Αιγαίο

«Τα νησιά απαιτούν μερίδιο
στον δημοσιονομικό χώρο»

Τη διόρθωση ενός «ιστορικού λάθους» ζήτη-
σε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος
Χατζημάρκος από τον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος προχθές επισκέ-
φθηκε τη Ρόδο.

Το ζήτημα των μειωμένων χρηματοδοτήσε-
ων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ήταν το μοναδικό θέμα που έθεσε ο περιφερει-
άρχης στον υπουργό Οικονομικών, ακριβώς
για να καταδείξει τη σοβαρότητά του, καθώς
και το μέγεθος της «αδικίας» που υφίστανται τα
νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

«Η Περιφέρεια, που προσφέρει τα μέγιστα
στην ελληνική οικονομία, δεν μπορεί να είναι η
τελευταία μεταξύ των 13 Περιφερειών, όσον
αφορά τις χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)», επεσήμανε
ο περιφερειάρχης στον υπουργό σε ειδική σύ-
σκεψη, στην οποία συμμετείχαν οι βουλευτές
Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη και Γιάννης Παπ-
πάς, ο δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΔ
Αντώνης Καμπουράκης και εκπρόσωποι επαγ-
γελματικών φορέων. 

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ήπειρος

Η περιφέρεια 
στην «Tour Natur 2022»

Στη Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού
«Tour Natur 2022» του Ντίσελντορφ της Γερμα-
νίας (που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή
χρονιά μαζί με τη Διεθνή Έκθεση «Caravan Sa-
lon») θα συμμετάσχει με δικό της περίπτερο και
φέτος η Περιφέρεια Ηπείρου, από 26 Αυγού-
στου έως 4 Σεπτεμβρίου 2022.

Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι να
προβληθεί η Ήπειρος στη γερμανική τουριστική
αγορά και πρωτίστως στην περιοχή της Βεστφα-
λίας - Ρηνανίας, ως συνώνυμη του εναλλακτι-
κού τουρισμού.

Προς τούτο, η Περιφέρεια Ηπείρου θα φιλο-
ξενήσει στο περίπτερό της ως συνεκθέτες Δή-
μους, Επιμελητήρια, Ενώσεις Ξενοδόχων και
επιχειρήσεις του κλάδου, ιδιαίτερα αυτές που
δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό τουρι-
σμό. Οι φιλοξενούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα
να συζητήσουν με τους δυνάμει επισκέπτες από
τη Γερμανία για τα ειδικά πακέτα και τις προ-
σφορές τους και να κλείσουν σημαντικές επι-
χειρηματικές συμφωνίες.
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Πρώτη στις Κυκλάδες και τέταρτη στην Ελλάδα 
σε αύξηση πληθυσμού



Σ
την πορεία υλοποίησης των έρ-
γων και των πρωτοβουλιών που
έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττι-
κής για τον Κεντρικό Τομέα ανα-

φέρθηκε o περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης κατά την τοποθέτησή του στο work-
shop για το νέο ΕΣΠΑ και την πορεία υλο-
ποίησης των έργων στην Περιφερειακή
Ενότητα Κεντρικού Τομέα, το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπο-
λης. Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης αναφερό-
μενος στη σειρά έργων που υλοποιούνται
υπογράμμισε ότι για τον Κεντρικό Τομέα
Αττικής και τους Δήμους του η Περιφέρεια
διαθέτει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό
που στοχεύει στην ανάδειξη και ενίσχυση
της ξεχωριστής ταυτότητας μιας ιδιαίτερης
και ιστορικής περιοχής, στην αναπτυξιακή
επανεκκίνηση, την ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηματικότητας και στην επίλυση
προβλημάτων που ταλαιπωρούν χρόνια
τους πολίτες. 

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι μεταξύ
των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί για
τον Κεντρικό Τομέα είναι ο πολιτισμός, ο
αθλητισμός και το περιβάλλον θυμίζοντας
ότι μέσα από το ΠΕΠ Αττικής υλοποιήθη-
καν έργα όπως η αναμόρφωση της Εθνικής
Πινακοθήκης, ο εκσυγχρονισμός του Ωδεί-

ου Αθηνών, η δημιουργία του Ψηφιακού
Μουσείου της Ακρόπολης, το Μουσείο Νε-
ότερου Ελληνικού Πολιτισμού, η ανακατα-
σκευή του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου
της Ακρόπολης και οι εργασίες συντήρη-
σης του ναού του Ολυμπίου Διός. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε και σε σημαντικές αθλητι-
κές υποδομές, όπως της διπλής ανάπλα-
σης του γηπέδου της ΑΕΚ, και τόνισε ότι η
Περιφέρεια Αττικής μαζί με τον Δήμο της
Αθήνας και το Ελληνικό Δημόσιο έχουν
αναλάβει την υποχρέωση να καλύψουν το
κόστος των υποδομών που θα απαιτηθούν
για την υλοποίηση της διπλής ανάπλασης
σε Βοτανικό και Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Τέλος, επεσήμανε την προτεραιότητά του
να γίνει η Αττική μια πράσινη Περιφέρεια
τονίζοντας τις παρεμβάσεις που έγιναν το
προηγούμενο διάστημα για την αναμόρ-
φωση του Πεδίου του Άρεως.

Παρόντες στην Ημερίδα ήταν ο δήμαρ-
χος Γαλατσίου και πρόεδρος της ΠΕΔΑ
Γιώργος Μαρκόπουλος, οι δήμαρχοι Βύ-
ρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, Δάφνης -
Υμηττού Αναστάσιος Μπινίσκος, Ν. Φιλα-
δέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας Γιάννης Βού-
ρος, Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος
και ο γενικός γραμματέας Δήμου Αθηναί-
ων Αλέξανδρος Τσιατσιάμης. 

Ενημέρωση για 
τις δράσεις της ΕΕΤΑΑ

Συνάντηση εργασίας με τον πρό-
εδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο
της ΕΕΤΑΑ Δημήτρη Μαραβέλια και
Σπύρο Σπυρίδων είχε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, όπου
ενημερώθηκε για την πορεία των έρ-
γων που υλοποιεί αυτήν την περίοδο
η εταιρεία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στη λειτουργία της νεοσύστατης Δι-
εύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας,
καθώς και στον σημαντικό ρόλο που
καλείται να παίξει αυτή στον σχεδια-
σμό και την υλοποίηση έργων, κυ-
ρίως σε νησιωτικούς και ορεινούς
Δήμους. Ακόμη στο τραπέζι μπήκε η
πορεία του προγράμματος «Προώθη-
ση και υποστήριξη παιδιών για την
ένταξή τους στην προσχολική εκπαί-
δευση, καθώς και για την πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων
και ατόμων με αναπηρία σε υπηρε-
σίες δημιουργικής απασχόλησης».
Όπως τονίστηκε και από τις δύο πλευ-
ρές, κοινός στόχος είναι η άμεση και
αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων
και έργων που αναλαμβάνει η ΕΕΤΑΑ
προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και
τελικά των πολιτών.

Ποιοι δήμαρχοι της Αττικής με
το που δημοσιεύθηκαν τα απο-
τελέσματα της απογραφής
έβγαλαν τα κομπιουτεράκια κι
έκαναν μανιωδώς υπολογι-
σμούς; Οι πιο αλτρουιστές από
αυτούς είχαν μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για το αν αλλάζει και με
ποιον τρόπο ο αριθμός των δη-
μοτικών συμβούλων των Δή-
μων τους, αλλά υπήρχαν και
αυτοί που υπολόγιζαν αν αλλά-
ζει και προς ποια κατεύθυνση ο
μισθός τους… Για όσους δεν
γνωρίζουν, τόσο οι μισθοί των
αιρετών των Δήμων όσο και η
σύνθεση των δημοτικών συμ-
βουλίων εξαρτώνται από τον
πληθυσμό του δήμου.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΗΗλεκτροκίνητα οχήματα 
στην Καλλιθέα
Με δέκα συνολικά νέα ηλεκτροκί-
νητα οχήματα αναβαθμίζει τον στό-
λο του ο Δήμος Καλλιθέας, μετά την
έγκριση ένταξης του έργου «Ολο-
κληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκί-
νησης» στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης». Συγκεκριμένα, ο Δήμος
Καλλιθέας θα παραλάβει τρία ηλε-
κτρικά λεωφορεία 30 θέσεων για
την υπό ίδρυση δημοτική συγκοι-
νωνία και επτά ακόμη ηλεκτρικά
οχήματα διαφόρων χρήσεων για
την καθαριότητα και το πράσινο,
ενώ παράλληλα θα προμηθευτεί δέ-
κα σταθμούς φόρτισης, λογισμικό
διαχείρισης οχημάτων και φορτι-
στών, καθώς και μία μεταφερόμενη
υβριδική μονάδα για χρήση αποθή-
κευσης ενέργειας στη φόρτιση.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Δη-
μήτρης Κάρναβος, «Η ενίσχυση της
ηλεκτροκίνησης στην Καλλιθέα
συμβάλλει στη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των συμπολιτών μας
και στην αναβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών του Δήμου».
Η χρηματοδότηση του έργου ανέρ-
χεται στα 2.947.924 ευρώ.

Νέα μικρά πλυστικά
μηχανήματα στον Πειραιά

Στη «μάχη» για πιο καθαρές γει-
τονιές «ρίχτηκαν» τα νέα μικρά πλυ-
στικά μηχανήματα, τα οποία προ-
στέθηκαν πρόσφατα στον στόλο της
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου
Πειραιά. Στόχος είναι να καθαρί-
ζουν στενά και μικρούς δρόμους και
να πλένουν κάδους σε όλες τις δη-
μοτικές κοινότητες, σε σημεία που
δεν χωρούν τα μεγάλα μηχανήματα.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Γιάν-
νης Μώραλης, «εξοπλίζουμε με νέα
μηχανήματα την υπηρεσία καθαριό-
τητας και φροντίζουμε να παρεμ-
βαίνουμε δίνοντας την ίδια έμφαση
σε κάθε γειτονιά της πόλης μας,
προκειμένου να είναι όσο το δυνα-
τόν πιο καθαρή». Σημειώνεται ότι το
επόμενο διάστημα ο Δήμος Πειραιά
θα εξοπλίσει με νέα καδοπλυντήρια
την υπηρεσία καθαριότητας.. 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
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Πάνω από 3.845 έργα
στον Κεντρικό Τομέα



Μ
άχη με τις αναζωπυρώ-
σεις δίνουν οι πυροσβε-
στικές δυνάμεις στον
Έβρο, με τη μεγάλη φωτιά

που κατακαίει τμήμα από το Εθνικό
Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης να
μην μπορεί να τιθασευτεί.  Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι την Παρασκευή επιχει-
ρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας
επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ωστό-
σο πριν προλάβουν καλά καλά να ελέγ-
ξουν το ένα μέτωπο ξεπηδούσε άλλο.

Η πυρκαγιά έχει κάψει πυκνό πευκο-
δάσος (τραχεία πεύκη) σε ένα μοναδι-
κό και προστατευόμενο οικοσύστημα
με πλούσια πανίδα, το οποίο μάλιστα
έχει χαρακτηριστεί περιοχή Natura.
Αν και η ένταση των ανέμων έχει εξα-
σθενίσει αρκετά, η φωτιά έχει δημι-
ουργήσει το δικό της μικροκλίμα, ενώ
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το δά-
σος είναι παρθένο και έχει ιδιαίτερη
καύσιμη ύλη γίνεται εύκολα αντιληπτό
ότι το έργο των πυροσβεστών είναι τι-
τάνιο. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί
και το γεγονός ότι το πευκοδάσος της
περιοχής είναι δύσβατο, με τα οχήματα
του ΠΣ να δυσκολεύονται πολύ να φτά-
σουν στα σημεία που απαιτείται για να
στήσουν «φραγμό».
Επιτόπου επιχειρούν περίπου 300 πυ-
ροσβέστες με 65 οχήματα, ενώ σημαν-
τική είναι η συμβολή των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
υδροφόρες και των εθελοντών που
αγωνίζονται για να μην καταστραφεί

μια από τις σημαντικότερες προστα-
τευόμενες περιοχές της Ευρώπης!
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το δάσος
Δαδιάς - Λευκίμμης είναι συνολικής
έκτασης 428.000 στρεμμάτων, εκ των
οποίων τα 72.900 αποτελούν αυστηρά
προστατευόμενη περιοχή. Η συγκε-
κριμένη έκταση αποτελεί καταφύγιο
για σπάνια αρπακτικά πουλιά (το μονα-
δικό καταφύγιο αποικίας μαυρόγυπα
στα Βαλκάνια) και μεταξύ άλλων έχει
104 είδη πεταλούδων και 400 φυτών.
Όσον αφορά τη βλάστηση, συγκροτεί-
ται κυρίως από μαύρη πεύκη (Pinus ni-
gra) και τραχεία πεύκη (Pinus brutia),
σε μείξη με δρυς (Quercus spp.) και
άλλα φυλλοβόλα είδη, καθώς και από
θαμνώνες μακκίας βλάστησης. 

Σύλληψη για εμπρησμό
Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Αντιμετώπι-
σης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος προχώρησε στη
σύλληψη ενός ατόμου, σε βάρος του
οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για
εμπρησμό από πρόθεση. Η συγκεκρι-
μένη σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της
έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στα Άγναντα Ηλείας το
μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με
πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο
της περιοχής, ο οποίος αναμένεται να
προσαχθεί στον εισαγγελέα. 
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Θεσσαλονίκη: Τέλος σε κατάληψη αντιεξουσιαστών έπειτα από 7 χρόνια

Μόλις οι πυροσβέστες
κατάφεραν να ελέγξουν το
ένα μέτωπο της πυρκαγιάς
στο δάσος Δαδιάς -
Λευκίμμης, ξαφνικά
ξεπηδούσε άλλο 
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τέλος στην κατάληψη του κτιρίου επί της οδού Εγνατίας
111 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήλεγχαν άτομα του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου για επτά χρόνια, έδωσαν το πρωί της
Παρασκευής αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία εισαγγε-
λέα. Το συγκεκριμένο κτίριο, κατασκευασμένο στις αρχές
της δεκαετίας του ’30, ανήκε στον ΕΦΚΑ, ωστόσο κανείς
δεν μπορούσε να πλησιάσει λόγω της κατάληψης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την αστυνομική επιχείρη-
ση εντοπίστηκαν: αλεξίσφαιρο γιλέκο, ξύλινα κοντάρια,
σιδηρολοστός, μαχαίρια, κράνη, αντιασφυξιογόνες μά-
σκες, πυροσβεστήρες, φορητή συσκευή ασύρματου δι-
κτύου και αυτοσχέδιο επιχειρησιακό εγχειρίδιο για την
οργάνωση, εκπαίδευση και δράση ομάδων του αντιεξου-

σιαστικού χώρου. Όλα τα ευρήματα εστάλησαν για έλεγχο
στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ενώ αξίζει να

σημειώσουμε ότι δεν βρέθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου
κάποιο άτομο να διαμένει. Αυτό παρά το γεγονός ότι από
έλεγχο που διενήργησαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της
ΕΥΑΘ διαπιστώθηκαν περιπτώσεις ρευματοκλοπής και
υδροκλοπής. 

Παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έγινε απολύμανση
του χώρου από συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ
άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστα-
σης, καθώς λόγω έλλειψης συντήρησης υπάρχουν ζητή-
ματα στατικότητας. Το κτίριο αποδόθηκε εκ νέου στον ΕΦ-
ΚΑ, ενώ προανάκριση για τους καταληψίες και τα ευρήμα-
τα διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Κ.ΠΑΠ.

Έβρος: Άνιση
μάχη με συνεχείς
αναζωπυρώσεις 
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Εισαγγελία εφετών:
Στέλνει για 3 βιασμούς 
και πιο βαριές ποινές
τον Λιγνάδη στο Εφετείο

Για τρεις βιασμούς θα δικαστεί στο
Εφετείο ο Δημήτρης Λιγνάδης, ενώ
θα είναι αντιμέτωπος και με μεγα-
λύτερες ποινές από αυτές που του
επιβλήθηκαν πρωτοδίκως μετά την
έφεση που ασκήθηκε από την ει-
σαγγελία και αφορά σε δύο σκέλη
της κρίσης του Μεικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου της Αθήνας.

Η εισαγγελέας Εφετών Βασιλική
Χαλβά, η οποία μελέτησε την απόφα-
ση για τον πρώην καλλιτεχνικό διευ-
θυντή του Εθνικού Θεάτρου, αποφάν-
θηκε ότι δεν υπήρξε σε δύο περιπτώ-
σεις ορθή κρίση του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, ασκή-
θηκε έφεση για το σκέλος της αθώω-
σης του Δημήτρη Λιγνάδη με 5-2 για
τον πρώτο μηνυτή. Το πρωτόδικο δι-
καστήριο έκρινε ότι λόγω αμφιβο-
λιών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης θα
πρέπει να αθωωθεί. Σύμφωνα με
πληροφορίες όμως, η εισαγγελέας
Βασιλική Χαλβά αποφάσισε ότι από
την ακροαματική διαδικασία προ-
έκυψε ότι η πράξη έχει τελεστεί.

Παράλληλα η εισαγγελέας άσκη-
σε έφεση και για τις ποινές που επι-
βλήθηκαν στον Δημήτρη Λιγνάδη.
Κι αυτό γιατί θεωρεί ότι για τις δύο
περιπτώσεις βιασμών για τις οποίες
καταδικάστηκε θα έπρεπε να επι-
βληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Σ
την εξάρθρωση διεθνούς εγ-
κληματικής οργάνωσης παρά-
τυπων μεταναστών προχώρησε
η ΕΛΑΣ, καθώς πέρασε χειρο-

πέδες σε εννέα άτομα, τα οποία προέβαι-
ναν στη μεταφορά αλλοδαπών στην Ελ-
λάδα και στη συνέχεια τους προωθούσαν
σε ευρωπαϊκούς προορισμούς έναντι
χρηματικής αμοιβής.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε
διάφορες περιοχές της Αττικής οι άνδρες
της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυ-
νομίας συνέλαβαν τα μέλη της οργάνω-
σης αλλά και τρεις μετανάστες. Σε βάρος
των συλληφθέντων αλλά και 19 ακόμα
ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για τα
κατά περίπτωση αδικήματα της εγκλημα-
τικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας
αλλά και για παραβάσεις του κώδικα με-
τανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Σύμφωνα με τις έρευνες των ανδρών
της ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης, αφού
έφερναν τους παράτυπους μετανάστες
στην Ελλάδα, στη συνέχεια τους εγκαθι-
στούσαν σε διαμερίσματα στο κέντρο της
Αθήνας και όταν έβρισκαν την κατάλληλη
στιγμή προσπαθούσαν να τους προωθή-
σουν σε χώρες της Ευρώπης.

H μέθοδος «Hawala»
Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν με

διαφορετική σύνθεση κάθε φορά που θα
έπρεπε να πραγματοποιήσουν μια παρά-
νομη μεταφορά αλλοδαπών. Αφού εξα-
σφάλιζαν την προσωρινή διαμονή των
παράτυπων μεταναστών στην Αθήνα, στη
συνέχεια τους έβρισκαν πλαστά ταξιδιω-
τικά έγγραφα προκειμένου να ταξιδέ-
ψουν μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος

Βενιζέλος στην Ιταλία, τη Γερμανία, τη
Γαλλία και την Αυστρία.

Το κύκλωμα, προκειμένου να λαμβάνει
τα χρηματικά ποσά από τους μετανάστες
αλλά και να μην προκαλεί το ενδιαφέρον
των αρχών, εκμεταλλευόταν τη λειτουρ-
γία νόμιμων επιχειρήσεων παροχής υπη-
ρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης,
που διαχειρίζονταν δύο από τα μέλη της
οργάνωσης. Μάλιστα είχαν δημιουργή-
σει την κατάλληλη υποδομή, ώστε τα πα-
ράνομα έσοδα να διακινούνται συγκεκα-
λυμμένα χωρίς τη διαμεσολάβηση τρα-
πεζών. Λειτουργούσαν με τη μέθοδο
«Hawala», δηλαδή με ένα άτυπο σύστη-
μα μεταφοράς χρημάτων. Οι συναλλαγές
πραγματοποιούνταν μέσω διαδικτυακών
εφαρμογών, ώστε να καθίσταται δυσχε-
ρής η ανίχνευσή τους.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποι-
ήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα-
ξιδιωτικά έγγραφα, 88.475 ευρώ και
3.215 λίρες Τουρκίας, φωτογραφίες ατό-
μων, αυτοκίνητο, κάρτες επιβίβασης, συ-
σκευές κινητών τηλεφώνων και φορητές
μονάδες αποθήκευσης (USB). Οι συλλη-
φθέντες, με τη δικογραφία που σχηματί-
στηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην
αρμόδια εισαγγελική αρχή.

«Διέλυσε» διεθνές
κύκλωμα διακίνησης
μεταναστών η ΕΛΑΣ

Χειροπέδες σε 9 άτομα - 
Πώς δρούσε η εγκληματική 
οργάνωση και πώς μετέφεραν
τους αλλοδαπούς από 
την Ελλάδα στην Ευρώπη

Έφτασε ο ευρωπαϊκός
καύσωνας: Σε ποιες 
περιοχές θα χτυπήσει
40άρια η θερμοκρασία

Στο κόκκινο θα σκαρφαλώσει ο υδράρ-
γυρος για το επόμενο δεκαήμερο, με τις
θερμοκρασίες να φτάνουν ακόμα και
τους 42βαθμούς Κελσίου.

Το θερμό μέτωπο, που από χθες ξεκί-
νησε να κάνει αισθητή την παρουσία του
σε πολλές περιοχές της ελληνικής επι-
κράτειας, σήμερα αλλά και μέχρι τα μέσα
της ερχόμενης εβδομάδας θα παραμεί-
νει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο καύσωνας
θα έχει διάρκεια, με τα έως τώρα δεδο-
μένα, για τουλάχιστον μία εβδομάδα και
οι θερμοκρασίες σε πολλές ευπαθείς πε-
ριοχές στη ζέστη θα αγγίξουν ακόμα και
τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα η Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε χθες έκτακτο
δελτίο επιδείνωσης καιρού αναφέροντας
ότι από σήμερα έως και τη Δευτέρα στα
ηπειρωτικά προβλέπονται θερμοκρασίες
περί τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου,
ενώ σε περιοχές στο εσωτερικό της ηπει-
ρωτικής χώρας, που δεν επηρεάζονται
από θαλάσσιες αύρες, η θερμοκρασία θα
είναι ένα με δύο βαθμούς υψηλότερη.

Σε περιοχές της Αττικής ο υδράργυρος
θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσί-
ου μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ από
Δευτέρα στην Αθήνα θα σκαρφαλώσει
στους 41 βαθμούς Κελσίου. Στις παραθα-
λάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα εί-
ναι 3 με 4 μονάδες χαμηλότερη.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης ο
υδράργυρος μέσα στο Σαββατοκύριακο
θα φτάσει τους 36 βαθμούς, ενώ τη Δευ-
τέρα θα εκτοξευτεί στους 40 βαθμούς
Κελσίου. Στη Λάρισα τη Δευτέρα η θερ-
μοκρασία θα αγγίξει τις μεσημεριανές
ώρες τους 42 βαθμούς Κελσίου και θα
διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για δύο
με τρεις ημέρες.
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26 ΚΑΡEΛΙΑΣ
Ο «καλύτερος εργοδότης»
που μοιράζει λεφτά 
κάθε χρόνο

Α
νατροπές στην αγορά των ακινήτων
αναμένεται να επιφέρει η αύξηση των
επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα, επαναφέροντας στο προ-

σκήνιο το δίλημμα ανάμεσα στην αγορά και την
ενοικίαση ακινήτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελ-
λάδος, όπως αυτά καταγράφονται από τις εμπο-
ρικές τράπεζες, η ανοδική πορεία στις τιμές πώ-
λησης και ενοικίασης των ακινήτων συνεχίστηκε
και στο α’ τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, μέσα στους
επόμενους μήνες αναμένεται να υπάρξουν ση-
μαντικές ανατροπές, καθώς το επιτόκιο του ευρώ
ίσως φτάσει ακόμη και το 3%, γεγονός που θα επι-
δράσει ευνοϊκά στην άνοδο των επιτοκίων κατα-
θέσεων και αρνητικά στις χορηγήσεις δανείων.

Ο λόγος της τιμής προς το ενοίκιο
Καθοριστικός παράγοντας για τις τιμές πώλη-

σης και ενοικίασης κατά το προσεχές διάστημα
είναι ο λόγος της τιμής προς το ενοίκιο, καθώς
αντανακλά τη σχέση μεταξύ του κόστους ιδιο-
κατοίκησης και της απόδοσης που θα κέρδιζε ο
ιδιοκτήτης από την ενοικίαση της κατοικίας. Η

αύξηση του λόγου της τιμής πώλησης προς το
ενοίκιο καθιστά πιο συμφέρουσα την ενοικίαση
του ακινήτου, ενώ η μείωση της τιμής προς το
ενοίκιο καθιστά συμφέρουσα την αγορά κατοι-
κίας. Σημειώνεται ότι ο λόγος τιμών προς τα
ενοίκια στην Ελλάδα παρουσιάζει συνεχή άνο-
δο από το β’ τρίμηνο του 2017 και μετά, με απο-
τέλεσμα η άνοδος των τιμών των κατοικιών να
αυξάνεται ταχύτερα από τον ρυθμό ανόδου των
ενοικίων.

Παράδειγμα
Ενδεικτικά, αν ένας ιδιώτης έχει 100.000 ευ-

ρώ και θέλει να αγοράσει ακίνητο για ιδιοκατοί-
κηση, πρέπει να λάβει υπόψη του την εξέλιξη
των επιτοκίων τους προσεχείς μήνες. Σήμερα,
με μηδενικά επιτόκια καταθέσεων, το ετήσιο
όφελος για τον καταθέτη δεν ξεπερνάει τα 500

ευρώ προ φόρων, δηλαδή του... εξασφαλίζει
ένα ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή έως
δύο ενοικίων. Άρα, σε αυτή την περίπτωση συμ-
φέρει η αγορά του ακινήτου για ιδιοκατοίκηση ή
ακόμη και εκμετάλλευση. Αν όμως το επιτόκιο
καταθέσεων αυξηθεί στο 3%, τότε οι προ φόρων
τόκοι θα διαμορφωθούν σε 3.000 ευρώ ετη-
σίως, καθιστώντας ουσιαστικά πιο συμφέρουσα
την ενοικίαση.

Πάντως, εκτιμάται ότι η αύξηση του κόστους
δανεισμού θα «φρενάρει» την άνοδο των τιμών
των ακινήτων, καθώς θα αυξήσει το ποσό των μη-
νιαίων δόσεων. Σε αυτή την περίπτωση εκτιμάται
ότι θα υπάρξει αύξηση της ζήτησης για ενοικίαση
κατοικίας και έτσι, σε συνδυασμό με τον υψηλό
πληθωρισμό, αναμένεται να τροφοδοτηθεί εκ νέ-
ου η άνοδος των ενοικίων.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πότε συμφέρει αγορά
ή ενοικίαση ακινήτου

Ανατροπές λόγω της αύξησης 
των επιτοκίων από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
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Θ
ετικές προσδοκίες για ένα
ισχυρό εξάμηνο διατηρεί η
διοίκηση της Eurobank,
έχοντας ως οδηγό τις πολύ

καλές επιδόσεις του α’ τριμήνου του
έτους. Τα προσαρμοσμένα καθαρά
κέρδη αυξήθηκαν στα 305 εκατ. ευρώ
έναντι 73 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοι-
χο περσινό διάστημα. Έτσι, τα κέρδη
ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,07
ευρώ, ενώ η απόδοση των Ιδίων Κε-
φαλαίων έπιασε το εντυπωσιακό πο-
σοστό 22,9%.

Το θετικό momentum της ελληνι-
κής οικονομίας, παρά τις πιέσεις που
προκλήθηκαν κατά το α’ τρίμηνο από
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
συνέβαλε καταλυτικά στη διαμόρφω-
ση των μεγεθών της Eurobank. Συγ-
κεκριμένα:
1. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυ-

ξήθηκαν κατά 1,4% έναντι του περσι-
νού α’ τριμήνου και διαμορφώθηκαν
στα 339 εκατ. ευρώ από 335 εκατ. την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές

και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά
24,7% και διαμορφώθηκαν στα 123
εκατ. ευρώ.
3. Τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν

κατά 6,7% και διαμορφώθηκαν στα
462 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έσοδα
εκτοξεύτηκαν από τα 13 εκατ. ευρώ
πέρυσι στα 240 εκατ. ευρώ, το φετινό
α’ τρίμηνο. 
4. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξή-

θηκαν κατά 3% και διαμορφώθηκαν
στα 222 εκατ. ευρώ λόγω των εργα-
σιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα
υποχώρησαν κατά 0,3%. Έτσι, ο δεί-
κτης κόστους - εσόδων μειώθηκε σε
31,6% λόγω των υψηλών χρηματοοι-
κονομικών εσόδων.
5. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέ-

ψεων αυξήθηκαν κατά 10,4% φτάνον-
τας στα 240 εκατ. και τα συνολικά
κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλα-
σιάστηκαν στα 481 εκατ. ευρώ. 
6. Οι προβλέψεις επισφαλών απαι-

τήσεων διαμορφώθηκαν στα 62 εκατ.

ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 63 μονά-
δες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
7. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη

αυξήθηκαν στα 178 εκατ. ευρώ το φε-
τινό α’ τρίμηνο έναντι 87 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο περσινό διάστημα. 
8. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρ-

δη από το εξωτερικό αυξήθηκαν στα
47 εκατ. ευρώ έναντι 32 εκατ. ευρώ
πέρυσι. 
9. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέ-

ψεων ενισχύθηκαν κατά 13,1% και
ανήλθαν στα 68 εκατ. ευρώ, ενώ τα
οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθη-
καν κατά 45,4% και ανήλθαν στα 57
εκατ. 
10. Περίπου το 48% των καθαρών

κερδών προήλθε από τις δραστηριό-
τητες στη Βουλγαρία και το 43% από
αυτές στην Κύπρο. 

Εξαιρετικές επιδόσεις
Η εντυπωσιακή μείωση του δείκτη

μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε
συνδυασμό με την ενίσχυση των κα-
ταθέσεων και τη βελτίωση των δει-
κτών κεφαλαιακής επάρκειας, τοπο-
θετεί τη Eurobank σε στέρεη βάση,
ενισχύοντας τη δεσπόζουσα θέση
στον εγχώριο τραπεζικό χάρτη.

Ειδικότερα, οι ισχυρές επιδόσεις
του α’ τριμήνου, που θα αποτελέσουν
τη βάση για νέα βελτίωση των μεγε-
θών στο α’ εξάμηνο, συνοψίζονται ως
εξής:
1.Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμε-

νων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 6% στο
τέλος Μαρτίου από 6,8% στο τέλος του
περασμένου Δεκεμβρίου. Το συνολι-
κό ύψος τους διαμορφώθηκε στα 2,4
δισ. ευρώ ή 700 εκατ. ευρώ μετά τον
σχηματισμό των προβλέψεων. 
2. Οι δείκτες CET1 και συνολικής

κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) δια-
μορφώθηκαν στο 14% και 16,5% και
ήταν σημαντικά υψηλότεροι των αντί-
στοιχων ελάχιστων εποπτικών ορίων
για φέτος (6,2% και 11% αντίστοιχα). Ο
δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή
της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε στο
υψηλό ποσοστό 13,6%.
3. Το σταθμισμένο ενεργητικό δια-

μορφώθηκε στα 40,6 δισ. ευρώ και το
σύνολο του ενεργητικού στα 77,2 δισ.
ευρώ. 
4. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων

στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 2,3
δισ. ευρώ τους τρεις πρώτους μήνες
του τρέχοντος έτους. 
5. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο

ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά
400 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο και 700
εκατ. ευρώ στο τετράμηνο. 
6. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγή-

σεων (προ προβλέψεων) διαμορφώ-
θηκαν σε 41,2 δισ. ευρώ στο τέλος
Μαρτίου, περιλαμβανομένων των
ομολόγων υψηλής διαβάθμισης
ύψους 5,1 δισ. ευρώ.
7. Τα επιχειρηματικά δάνεια δια-

μορφώθηκαν στα 22,7 δισ. ευρώ, τα
στεγαστικά στα 10,1 δισ. ευρώ και τα
καταναλωτικά στα 3,3 δισ. ευρώ. 
8. Οι καταθέσεις πελατών υποχώ-

ρησαν κατά 700 εκατ. ευρώ το α’ τρί-
μηνο, αλλά αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ.
ευρώ τον Απρίλιο και θα αποτυπω-
θούν στα αποτελέσματα β’ τριμήνου ή
εξαμήνου. 
9. Τέλος, ο δείκτης χορηγήσεων

προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο
74,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστό-
τητας στο 151,3%.

loukas1972@gmail.com
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Οδηγός του Ομίλου
Eurobank, το καλό...
ποδαρικό του α’ τριμήνου 

Προσδοκίες για ισχυρό εξάμηνο 



ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ28
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Ο
αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος του ΟΠΑΠ
Οδυσσέας Χριστοφόρου θα
συμμετάσχει και στο ΔΣ της

κατασκευαστικής εταιρείας Ελλάκτωρ
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Το ΔΣ της Ελλάκτωρ θα προτείνει την
εκλογή του προς τη ΓΣ των μετόχων
της εταιρείας, η οποία θα την επικυ-
ρώσει.

Ο κ. Χριστοφόρου εργάζεται από το
2014 στον ΟΠΑΠ διατελώντας αρχικά
γενικός διευθυντής Εταιρικής Επικοι-
νωνίας. Από 1ης Ιουλίου 2019 κατέχει
τη θέση του αναπληρωτή διευθύνον-
τος συμβούλου, ενώ κατέχει μεταπτυ-
χιακό (MSc) στις Δημόσιες Σχέσεις
και Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο
Ulster του Μπέλφαστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την
Arthur Andersen και μετέπειτα ανέ-
λαβε γενικός διευθυντής στην Ernst &
Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
ενώ διετέλεσε και γενικός διευθυντής
Επικοινωνίας στην Εμπορική Τράπεζα
και την Τράπεζα Κύπρου.

Από το 2008 έως το 2014 υπηρέτησε
ως εντεταλμένος διευθυντής στην
Τράπεζα της Ελλάδος, όπου ήταν κατά
κύριο λόγο υπεύθυνος για την επο-
πτεία και τον συντονισμό των διοικητι-
κών μονάδων παροχής ρευστότητας
στις ελληνικές τράπεζες μέσω του Ευ-
ρωσυστήματος, καθώς και για την επι-
κοινωνία με διεθνείς θεσμούς, διατε-

λώντας αρχικά γενικός διευθυντής
Εταιρικής Επικοινωνίας.

Αγαπάει το μπάσκετ
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσω-
πο του ανωτέρω υποψηφίου των κρι-
τηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με
την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλό-
τητας της εταιρείας, δεδομένου ότι ως
υπεύθυνος για τις ρυθμιστικές εταιρι-
κές και κανονιστικές υποθέσεις του
ΟΠΑΠ, σε συνδυασμό με την προανα-
φερόμενη και πλούσια εργασιακή εμ-
πειρία του σε επιτελικές θέσεις ευθύ-
νης που ανέλαβε σε μεγάλα τραπεζικά
ιδρύματα και πρωτίστως στην Τράπεζα
της Ελλάδος, ο κ. Χριστοφόρου έχει
επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπει-
ρία στα θέματα λειτουργίας και εταιρι-
κής διακυβέρνησης εταιρειών με διά-
φορα επιχειρηματικά αντικείμενα.
Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία σε θέμα-

τα διεθνούς οικονομίας και επικοινω-
νίας, όπως αναφέρεται στην ανακοί-
νωση.

Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά τη
διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα
που να δικαιολογούν αντικειμενικώς
και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Χριστο-
φόρου στερείται των απαιτούμενων
από τον νόμο εχέγγυων ήθους και κα-
λής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότη-
τα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφε-
ρόντων με την εταιρεία και διαθέτει
ανεξάρτητη κρίση.

Ο κ. Χριστοφόρου αγαπά το μπάσκετ
και παρακολουθεί τα παιχνίδια της
αγαπημένης του ομάδας, του Παναθη-
ναϊκού.

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του
υπουργείου Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει το
πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας υπεράκτιων αι-
ολικών πάρκων στη χώρα μας. Στο σχέδιο νόμου πε-
ριλαμβάνονται επίσης διατάξεις για την προστασία
των δασών, ρυθμίσεις για πολεοδομικά και χωροτα-
ξικά θέματα, καθώς και η αλλαγή του χρόνου ανα-
κοινώσεων των χρεώσεων ρεύματος από τους προ-
μηθευτές.

Παράλληλα, με άρθρο του νομοσχεδίου αλλάζει ο
χρόνος ανακοίνωσης των μηνιαίων χρεώσεων ηλε-
κτρικής ενέργειας από τους προμηθευτές. Έτσι, σε
άρθρο του προβλέπεται ότι οι προμηθευτές θα υπο-

χρεούνται να αναρτούν τις χρεώσεις κάθε μήνα έως
τις 20 του προηγούμενου. Όσον αφορά το πλαίσιο για
τα offshore πάρκα, η διαδικασία παραχώρησης θα
αναληφθεί από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), η οποία μάλιστα θα μετο-
νομαστεί σε Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρο-
γονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η ΕΔΕΥΕΠ θα καθορίσει σε πρώτη φάση τις ευρύ-
τερες θαλάσσιες ζώνες όπου θα αναπτυχθεί η νέα
αυτή δραστηριότητα (Περιοχές Οργανωμένης Ανά-
πτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων - ΠΟΑΥΑΠ), οι
οποίες μάλιστα θα οριοθετηθούν με Προεδρικό Διά-
ταγμα. Σε δεύτερη φάση θα προσδιορίσει τα συγκε-

κριμένα «οικόπεδα» εντός αυτών των ζωνών, όπου
μπορούν να εγκατασταθούν πάρκα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις στην
ΕΔΕΥΕΠ για άδεια έρευνας μιας ή περισσότερων θα-
λάσσιων ζωνών, ώστε αν πληρούν τους τεχνικοοικο-
νομικούς όρους, να λάβουν το «πράσινο φως» για τη
μελέτη τους. Έτσι, στον διαγωνισμό που θα προκη-
ρύξει στη συνέχεια η ΡΑΕ θα μπορούν να υποβάλουν
προσφορές για «οικόπεδα» εντός των ζωνών, για τις
οποίες είχαν αδειοδοτηθεί να μελετήσουν.

Στις διαγωνιστικές διαδικασίες κριτήριο κατακύ-
ρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά παραγόμενη
μεγαβατώρα.

Ε Λ Λ Α Κ Τ Ω Ρ

Νέο μέλος στο ΔΣ
ο Οδ. Χριστοφόρου

Το προφίλ του
αναπληρωτή διευθύνοντος
σύμβουλου του ΟΠΑΠ, 
ο οποίος θα συμμετάσχει
στο Διοικητικό Συμβούλιο
της κατασκευαστικής -
«Άτομο με επαρκή γνώση,
δεξιότητες και εμπειρία 
σε θέματα λειτουργίας και
εταιρικής διακυβέρνησης» 

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά που κατατέθηκε στη Βουλή



Η
καπνοβιομηχανία Καρέλια αποτελεί σημείο
αναφοράς για την Ελλάδα, καλύπτοντας μια
διαδρομή... τριών αιώνων, φτάνοντας σήμερα
να αποτελεί πρότυπο οργάνωσης και λειτουρ-

γίας αλλά και λοκομοτίβα για την εφαρμογή του λαϊκού
καπιταλισμού στην πράξη!

Το όνομα «Καρέλια» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον
χώρο του καπνού από το 1888, όταν ο Γεώργιος και ο Στάθης
Καρέλιας ίδρυσαν την Καπνοβιομηχανία Καρέλια. Από γε-
νιά σε γενιά η οικογένεια εργάστηκε για την τελειοποίηση
των προϊόντων της και την κατάκτηση νέων αγορών, περισ-
σότερο δε ο αείμνηστος Γεώργιος Α. Καρέλιας, υπό την επι-
δέξια καθοδήγηση του οποίου η εταιρεία γνώρισε μια ιδιαι-
τέρως δυναμική και καινοτόμο περίοδο ανάπτυξης.

Τα σήματα
Τα σήματα της καπνοβιομηχανίας χαρακτηρίζονται για

την καινοτομία τους, την ποιότητα των προσεκτικά επιλεγ-
μένων καπνών τους, τα μοναδικά χαρμάνια τους, καθώς και
για τις καλαίσθητες συσκευασίες τους. Ο παραπάνω συν-
δυασμός έχει ως αποτέλεσμα να είναι περιζήτητα σε πάνω
από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, εδραιώνοντας την εταιρεία
παγκοσμίως ως έναν από τους ποιοτικότερους παραγω-
γούς καπνικών προϊόντων. Η καπνοβιομηχανία Καρέλια
διανέμει τα σήματά της σε περισσότερες από 50 χώρες στον
κόσμο και κατέχει το 0,32% της παγκόσμιας κατανάλωσης.
Επιπλέον έχει εδραιώσει την ηγετική της θέση τόσο στις
εσωτερικές αγορές των χωρών όπου διανέμονται όσο και
στο κανάλι των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών.

Το 1971 η οικογένεια μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της
από το κέντρο της Καλαμάτας δύο χιλιόμετρα έξω από την
πόλη και το 1973 η διοίκηση της εταιρείας κάνει αίτηση ει-

σαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας στο τιμόνι
τον Γεώργιο Καρέλια, πατέρα του σημερινού διευθύνοντος
συμβούλου Ανδρέα Καρέλια. Τότε δημιουργείται το σήμα
«Karelia Lights», που έρχεται πρώτο σε πωλήσεις στην
κατηγορία του. Η οικογένεια κατάφερε να κάνει την εται-
ρεία δεύτερη σε μέγεθος καπνοβιομηχανία της χώρας αλ-
λά και τη μοναδική που βρίσκεται σε ελληνικά χέρια.

Σήμερα δύο άνθρωποι της οικογένειας, η πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου Βικτωρία Καρέλια και ο διευθύ-
νων σύμβουλος Ανδρέας Καρέλιας αποτελούν την καρδιά
και τον νου της ιστορικής εταιρείας. Ο Ανδρέας Καρέλιας
συνεχίζει την παράδοση του παππού του, ο οποίος ως
ιδρυτής της καπνοβιομηχανίας έβαλε τις βάσεις για να
συντελεστεί ένα σύγχρονο επιχειρηματικό story, το οποίο
έχει στοιχεία «λαϊκού καπιταλισμού». 

Τινάζει την μπάνκα
Ο Ανδρέας Καρέλιας ήταν ο άνθρωπος που μέσα στον

σκληρό πυρήνα της μνημονιακής Ελλάδας έκανε το ακρι-
βώς αντίθετο απ’ ό,τι έκανε η συντριπτική πλειονότητα των
επιχειρήσεων. Ήταν το 2012 όταν γίνονταν αιματηρές περι-
κοπές στα εισοδήματα, αλλά εκείνος αποφάσισε να πάει
κόντρα στο... ρεύμα. Επιβράβευσε τους συνεργάτες, όπως
αποκαλεί τους εργαζομένους του, προσφέροντάς τους το
ποσό του 1,8 εκατ. ευρώ! Μπόνους συνεχούς απασχόλη-
σης, μπόνους για τα παιδιά που πέρασαν σε πανεπιστημια-
κές σχολές, μπόνους για την αγορά λάπτοπ, πλούσια χρη-
ματικά και υλικά δώρα και μετοχές περιλάμβανε το... με-
νού των παροχών. Αυτές οι κινήσεις της οικογένειας, με
επικεφαλής τον Ανδρέα Καρέλια, έχουν κάνει την εταιρεία
γνωστή όχι μόνο για το ισχυρό brand στα τσιγάρα αλλά ως
κορυφαία εργοδότρια στη χώρα.

Η επιχείρηση συνέχισε όλα τα χρόνια την πολιτική των
παροχών προς τους εργαζομένους, ενώ το 2019 το δίδυμο
Βικτωρίας Καρέλια και Ανδρέα Καρέλια «γιόρτασε» τον
ιστορικά υψηλό τζίρο με νέα πακέτα παροχών. 

«Επένδυση» οι άνθρωποι
Η φιλοσοφία της διοίκησης που αποδεικνύει στην πρά-

ξη την εφαρμογή των σύγχρονων αρχών του μάνατζμεντ
αποτυπώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ιστορικής κα-
πνοβιομηχανίας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «για
την εταιρεία Καρέλιας οι άνθρωποι υπήρξαν ανέκαθεν ση-
μαντικοί. Οι παραδοσιακές αξίες της ομαδικής εργασίας
και της εμπιστοσύνης επηρέασαν σημαντικά την ανάπτυξη
της εταιρείας μας. Οι αρχές αυτές, ενσταλαγμένες από τα
μέλη της οικογένειας που ίδρυσαν την επιχείρηση, δημι-
ούργησαν ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται, παρα-
κινεί και ανταμείβει όλους όσοι εργάζονται σε αυτήν. Η
αναγνώριση των δεξιοτήτων, της αφοσίωσης και της συ-
νεισφοράς του προσωπικού μας εξακολουθεί να αποτελεί
θεμελιώδη αρχή της εταιρείας μας. Το ανθρώπινο δυναμι-
κό μας ήταν και πάντοτε θα είναι ένα ζωτικής σημασίας
πλεονέκτημα, καθώς το ταλέντο και η ενεργητικότητά του
υπήρξαν καίριας σημασίας για τη δημιουργία των εξαιρε-
τικών προϊόντων και της ποικιλίας σημάτων που απολαμ-
βάνουν σήμερα οι πελάτες μας. Εξασφαλίζουμε στους αν-
θρώπους μας όχι μόνο ένα ασφαλές και ευχάριστο εργα-
σιακό περιβάλλον, αλλά και τη δυνατότητα -μέσα από τις
διαρκείς επενδύσεις μας για την κατάρτισή τους- να ανα-
πτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος».

Με 150 λέξεις αποτυπώνονται το νόημα και η φιλοσοφία
της εταιρείας. Έτσι εξηγείται γιατί κάθε χρόνο εκατοντά-
δες οικογένειες με εργαζομένους στην καπνοβιομηχανία,
αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο αιφνιδιάζονται ευχάρι-
στα όταν τα αφεντικά μοιράζουν λεφτά και μετοχές διδά-
σκοντας τι εστί λαϊκός καπιταλισμός! 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Δύο άνθρωποι της οικογένειας, η
πρόεδρος του ΔΣ Βικτωρία Καρέλια
και ο CEO Ανδρέας Καρέλιας,
αποτελούν την καρδιά και τον νου της
ιστορικής εταιρείας που εφαρμόζει
τον... λαϊκό καπιταλισμό!

Ο «καλύτερος εργοδότης» 
που μοιράζει λεφτά κάθε χρόνο!

Καρέλιας
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Τ
ο κατάστημα της «Μασούτης» στην Ανατολική Θεσ-
σαλονίκη, το πρώτο αλυσίδας σουπερμάρκετ στην
Ελλάδα που είναι λειτουργικό στα άτομα με οπτική

αναπηρία, επισκέφθηκε προχθές ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χα-
τζηδάκης περιηγήθηκε στο κατάστημα, το οποίο υλοποι-
ήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το παράρτημα Θεσσα-
λονίκης του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών (ΚΕΑΤ) και την εταιρεία TANDEM και ενημερώθη-
κε για τους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται -με τη
χρήση της τεχνολογίας- η ασφαλής περιήγηση των κατα-
ναλωτών με οπτική αναπηρία στον χώρο και διευκολύνον-
ται οι καταναλωτές κατά τη διαδικασία επιλογής προϊόν-
των από το ράφι.

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Η ευαισθησία απέναντι στα
άτομα με αναπηρία πρέπει να γίνεται πράξη κάθε μέρα
από το κράτος όσο και από την κοινωνία στο σύνολό της,
αλλά φυσικά και από τις επιχειρήσεις. Στο σούπερ μάρκετ
“Μασούτης” είδαμε ένα τέτοιο παράδειγμα έμπρακτης
ευαισθησίας». Ο ίδιος συνεχάρη τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο Γιάννη Μασούτη και τον Θανάση Σιδέρη από την
ΤΑΝDEM -άτομο με οπτική αναπηρία και ο ίδιος- που μαζί

με το ΕΚΕΤΑ και το ΚΕΑΤ συνέβαλαν «ώστε η ανθρωπιά να
γίνει πράξη», όπως χαρακτηριστικά είπε, και εξέφρασε
την ελπίδα ότι με την πάροδο του χρόνου το παράδειγμα
του πρότυπου καταστήματος θα γίνει σταδιακά ο κανόνας.

Εξαγορά της ΠΕΡΜΕ Hellas
από την Polygreen 

Την εξαγορά της Περιβαλλοντικής Μετα-
φορικής ΑΕ (ΠΕΡΜΕ Hellas) ανακοίνωσε η
Polygreen, εταιρεία ηγέτιδα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος. Με την κίνηση αυτή
η Polygreen εμπλουτίζει τις παρεχόμενες
υπηρεσίες της, αποκτώντας πλέον σημαν-
τικό αποτύπωμα και στον τομέα των logis-
tics, αλλά και υποδομές που περιλαμβά-
νουν εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αποκο-
μιδής και μεταφοράς αποβλήτων. Η εν λό-
γω εξαγορά είναι χρονικά η δεύτερη ση-
μαντική επενδυτική κίνηση της εταιρείας
για το 2022, μετά την εξαγορά της Βασιλα-
κόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ τον περασμένο
Μάρτιο. Με την εξαγορά της ΠΕΡΜΕ Hel-
las, η Polygreen, όπως αναφέρει, ενισχύει
το ενεργητικό της με σημαντικές υποδο-
μές, που περιλαμβάνουν στόλο περίπου 70
οχημάτων συλλογής, πάνω από 800 απορ-
ριματοκιβώτια προσωρινής αποθήκευσης
και 4 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διαχείρι-
σης αποβλήτων. 

Invel: Αναχρηματοδότηση
για απόκτηση της Prodea

Η Invel Real Estate ανακοίνωσε ότι ολο-
κλήρωσε την αναχρηματοδότηση των χρη-
ματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποι-
ήθηκαν για την απόκτηση του μεριδίου της
στην Prodea Investments SA. Όπως ανα-
κοίνωσε, το νεοεκδοθέν 15ετές ομόλογο
600 εκατ. ευρώ καλύφθηκε πλήρως από την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και την
Τράπεζα Πειραιώς.

Από την αρχική απόκτηση μεριδίου 66%
το 2013, η Invel αύξησε τη συμμετοχή της
στην Prodea ασκώντας το δικαίωμα αγοράς
της το 2019, καθιστώντας τον μεγαλύτερο
επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων.  

Νέο σύστημα αποχέτευσης
αποκτά η ΕΥΑΘ 

Νέα τεχνολογία αιχμής ενσωματώνει στο
αποχετευτικό της δίκτυο η ΕΥΑΘ, εγκαθι-
στώντας καινούριο σύστημα τηλε-ελέγχου
σε όλα τα αντλιοστάσια αποχέτευσης της
περιοχής ευθύνης της. Η σχετική σύμβαση
για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε παραγωγική λειτουργία του νέου συστή-
ματος Scada αποχέτευσης της EΥΑΘ υπο-
γράφηκε με τον ανάδοχο στα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρείας, στην Τσιμισκή 91. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για
ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα
τηλε-ελέγχου και τηλεποπτείας αντλιοστα-
σίων αποχέτευσης, που σχεδιάστηκε από
στελέχη της Διεύθυνσης Δικτύων Αποχέ-
τευσης, για να αντικαταστήσει τα υπάρχον-
τα, λιγότερο λειτουργικά συστήματα.

Με απόφαση της εταιρείας, η 25η-7-2022
ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμά-
τευσης των 51.081.030 κοινών ονομαστικών
μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ.
Από την επομένη εργάσιμη, 26η-7-2022,
παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των με-
τοχών της εταιρείας, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι των νέων με-
τοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του
Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το ΣΑΤ) ως

κάτοχοι των μετοχών κατά την 27η-7-2022 (Record Date). 
Η τιμή εκκίνησής τους στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ και την υπ’ αρ. 26 από-

φαση του ΔΣ του ΧΑ όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαρια-
σμούς αξιών των μετόχων στο ΣΑΤ.

Κωστής  Χατζηδάκης: Άξιο μίμησης 
το κατάστημα της «Μασούτης» για τυφλούς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η S&P αναβάθμισε τις προοπτικές της Alpha Bank, της Eurobank
και της Εθνικής σε θετικές από σταθερές, ενώ διατήρησε σταθερή την
προοπτική για την Τράπεζα Πειραιώς. Όπως αναφέρει ο οίκος, οι ελλη-
νικές τράπεζες κατάφεραν να καθαρίσουν περίπου 50 δισ. ευρώ NPEs
από το 2019, μειώνοντας το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων στοι-
χείων ενεργητικού σε 19,4 δισ. ευρώ ή 15,9% των ακαθάριστων δανεί-
ων στο τέλος του 2021. Αυτό, τονίζει ο οίκος, επιτρέπει την ομαλοποί-
ηση του κόστους προβλέψεων για τις ελληνικές τράπεζες και τη στα-
διακή βελτίωση της κερδοφορίας τους, αν και κάθε τράπεζα θα προχω-
ρήσει με διαφορετικό ρυθμό. Ωστόσο, ο οίκος υπογραμμίζει ότι η ποιότητα των κεφαλαίων των μεγάλων ελληνικών
τραπεζών παραμένει χαμηλή, λόγω του υψηλού ποσοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC).

Lavipharm: Έως την 25η Ιουλίου η διαπραγμάτευση πριν το reverse split

Αναβάθμισε τις προοπτικές για τρεις ελληνικές τράπεζες η S&P



Groupama: Δύο γραμμές 
για τους πυρόπληκτους 

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που η Ελλάδα δοκιμά-
ζεται από μεγάλες πυρκαγιές σε πολλά διαφορετικά
μέτωπα, η Groupama Ασφαλιστική προχωρά σε μία
σειρά πρωτοβουλιών για την ταχύτερη εξυπηρέτηση
και ανακούφιση των πληττόμενων ασφαλισμένων
της, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Πιο συγκεκριμέ-
να, η εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει δύο γραμμές
εξυπηρέτησης (6955696760 και 6947834828) των
αιτημάτων αποζημίωσης και αποκατάστασης ζημιών
από πληγείσες περιοχές της χώρας, τα οποία λαμβά-
νουν απόλυτη προτεραιότητα. Εξειδικευμένοι συ-
νεργάτες βρίσκονται στη διάθεση των πυρόπληκτων
πελατών της για καταγραφή ζημιών και την αντίστοι-
χη ταχεία προώθηση των αιτημάτων τους με σκοπό
την αμεσότερη ικανοποίησή τους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS31

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ

T
ο λιμάνι του Πειραιά κατέλαβε την ένατη θέ-
ση διεθνώς στον Δείκτη Ναυτιλιακών Κέν-
τρων Xinhua-Baltic (ISCD). Ο δείκτης ISCD

είναι μία ετήσια ανεξάρτητη κατάταξη, η οποία
αξιολογεί συγκριτικά την επίδοση των κορυφαίων
πόλεων - λιμανιών και των ναυτιλιακών κέντρων σε
όλο τον κόσμο και βασίζεται σε διαφορετικούς δεί-
κτες: σε τρεις βασικούς, τις λιμενικές υποδομές, τις
ναυτιλιακές υπηρεσίες και τους γενικούς περιβαλ-
λοντικούς δείκτες, καθώς και σε 16 επιμέρους, με
στόχο την αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης 43
πόλεων - λιμανιών παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμέ-
να, οι ταξινομήσεις βασίζονται σε έναν συνδυασμό
μετρήσεων και λιμενικών παραγόντων, όπως η δια-
κίνηση φορτίου, καθώς και το βύθισμα και το μήκος
ελλιμενισμού πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων. Επιπλέον, η έκθεση μελετά επιχειρηματι-
κούς παράγοντες, όπως το πλήθος των παρόχων
ναυτιλιακών υπηρεσιών, για παράδειγμα υπηρε-
σίες δικηγόρων, χρηματοδοτών και ναυλομεσιτών,
ενώ μελετά και το γενικότερο επιχειρηματικό περι-
βάλλον σε επίπεδο τελωνειακών δασμών και επι-
δόσεων στον τομέα της εφοδιαστικής.

Lamda: Άνοδος 42% 
στα ενοποιημένα 
λειτουργικά κέρδη

Η Wind για τους πληγέντες
συνδρομητές της 
Η Nova Wind, κατανοώντας τις αυξημένες
ανάγκες επικοινωνίας στις περιοχές της Ατ-
τικής που έχουν πληγεί από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές, ενημερώνει τους συνδρομη-
τές της ότι βρίσκεται κοντά τους με δωρεάν
υπηρεσίες επικοινωνίας. Συγκεκριμένα,
προσφέρει από σήμερα και για επτά μέρες
σε όλους τους πελάτες συμβολαίου κινητής
Wind, ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις, καθώς
και στους κατόχους καρτοκινητής F2G & Q,
δωρεάν απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς
όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και δω-
ρεάν 20GB έως τις 27/7. Οι συνδρομητές
ενημερώνονται για την ενεργοποίηση με
SMS στο κινητό τους. Παράλληλα, έχει ανα-
σταλεί η διαδικασία φραγής εισερχομέ-
νων/εξερχομένων κλήσεων για όλους τους
συνδρομητές Nova και Wind στις πληγείσες
περιοχές μέχρι και τα μέσα Αυγούστου.

Ο Μ. Σχοινάς στο νέο
ερευνητικό κέντρο της
Demo

Το νέο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης είναι
μέρος του πολυδιάστατου επενδυτικού προ-
γράμματος της Demo ύψους €356 εκατ. σε Αττι-
κή, Θεσσαλονίκη και Τρίπολη, που δείχνει ξεκά-
θαρα τη δέσμευση της εταιρείας και του κλάδου
της φαρμακοβιομηχανίας στις επενδύσεις που
αφορούν στην ασφάλεια, την έρευνα και ανά-
πτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην
Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου
Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς επισκέφθηκε το νέο
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Demo
ΑΒΕΕ με την ευκαιρία των επίσημων εγκαινίων
της εγκατάστασης, αναγνωρίζοντας την υψηλή
σημασία της ερευνητικής της δραστηριότητας
για την εξέλιξη και αυτάρκεια της ελληνικής και
ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας.

Τον κύριο Σχοινά υποδέχθηκαν ο κ. Δημήτρης
Δέμος, διευθύνων σύμβουλος της Demo, ο κ.
Βασίλης Παρετζόγλου, Group Director of Cor-
porate Development της Demo, η κ. Μάγδα Ξέ-
νου και ο κ. Χάρης Κόφτης, διευθυντές Έρευνας
και Ανάπτυξης τελικών προϊόντων και πρώτων
υλών, αντίστοιχα. 

Νέα προγράμματα
ασφάλισης αυτοκινήτου
από την Ergo

Η Ergo Ασφα-
λιστική, κατανο-
ώντας τις διαφο-
ρετικές και ιδιαί-
τερες ανάγκες
των ασφαλισμέ-
νων, δημιούργη-

σε τα πρωτοποριακά, ευέλικτα και ανταγωνιστι-
κά προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου Ergo
My Auto powered by Drive&Win. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα συνδέ-
ουν όλα τα υφιστάμενα προγράμματα ασφάλι-
σης αυτοκινήτου με την τεχνολογία τηλεματι-
κής, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής Er-
go Drive&Win, με σημαντικά οφέλη για τον πε-
λάτη. Aφορούν σε επιβατικά, αγροτικά και φορ-
τηγά ΙΧ αξίας έως και €30.000.

Ο Πειραιάς μεταξύ των 
10 κορυφαίων λιμανιών
παγκοσμίως στον δείκτη
ναυτιλίας 2022

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, με-
τά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας,
της Lamda Development για το α’ τρίμηνο
2022 ανήλθαν σε ζημία €7,7 εκατ. έναντι ζη-
μίας €6,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το
2021. Εξαιρουμένων των εξόδων για το έργο
του Ελληνικού (€8,5 εκατ.) και των καθαρών
χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν
επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα (€8,3
εκατ.), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα
καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος
€9,1εκατ. (έναντι ζημίας €0,8εκατ. την αντί-
στοιχη περίοδο το 2021).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την
31.03.2022 ανήλθε σε €1.353 εκατ. (ήτοι
€7,72 ανά μετοχή), οριακά χαμηλότερα (-
0,6%) έναντι της 31.12.2021. Σε επίπεδο λει-
τουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποι-
ημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ απο-
τιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
και λοιπών αναπροσαρμογών του α’ τριμήνου
2022, ανήλθαν σε €13,1εκατ. παρουσιάζον-
τας σημαντική αύξηση 42% έναντι του 2021. Η
εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω της σημαν-
τικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφο-
ρίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου



Κωνσταντίνος
Παπαλουκάς, συντονιστής
της Εθνικής Επιτροπής
Υδρογόνου: «Το 2035
πιστεύω θα είναι χρόνος
ορόσημο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, γιατί κάπου εκεί
γύρω θα διαφανεί αν το
υδρογόνο μπορεί να
αποτελέσει παγκόσμιο
commodity (εμπόρευμα) 
ή όχι»

H
Επιτροπή για χάραξη της Εθνι-
κής μας Στρατηγικής για το
Υδρογόνο έχει ολοκληρώσει
τις εργασίες της από τον Δε-

κέμβριο του 2021 και έχει καταλήξει σε
ένα κείμενο που –έχει παρουσιαστεί και
στη διοίκηση του ΥΠΕΝ– και είναι υπό
τελική διαμόρφωση. 

H Ελλάδα στην αναδυόμενη αγορά
του υδρογόνου μπορεί να αναβαθμίσει,
λόγω γεωγραφίας, τη θέση της στην Ευ-
ρώπη, τονίζει ο Κωνσταντίνος Παπαλου-
κάς, συντονιστής της Εθνικής Επιτρο-
πής Υδρογόνου, ο οποίος παρουσίασε
σε ημερίδα που διοργάνωσαν ο ΔΕΣΦΑ
και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς τον ρόλο
του υδρογόνου στην Ελλάδα: «Να πούμε
ότι το υδρογόνο είναι αέριο και έχει χρω-
ματικούς κώδικες, π.χ. “πράσινο” από
ανανεώσιμες πηγές, “γαλάζιο ή μπλε”
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, “τιρ-
κουάζ” από υδρογονάνθρακες με χρήση
δέσμευσης διοξειδίου, “γκρίζο” από το
φυσικό αέριο, “ροζ” από χρήση πυρηνι-
κής ενέργειας κ.λπ. Τα διυλιστήριά μας,
που αποτελούν έναν σημαντικό τομέα
για την ελληνική οικονομία, αυτήν τη

στιγμή παράγουν φθηνό “γκρι” υδρογό-
νο ως byproduct (υποπροϊόν) της διαδι-
κασίας διύλισης και αυτές οι ποσότητες
υδρογόνου καταναλώνονται τοπικά για
τις ενεργειακές ανάγκες των ιδίων των
διυλιστηρίων. Και οι δύο ενεργειακοί
όμιλοι (ΕΛΠΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) αυτήν τη
στιγμή έχουν σχέδια για μετατροπή του
“γκρι” υδρογόνου σε “γαλάζιο”, με δέ-
σμευση του εκλυόμενου διοξειδίου του
άνθρακα, ώστε να χρησιμοποιηθεί και
σε άλλους τομείς, στη διανομή, στις με-
ταφορές κτλ. Φυσικά επενδύουν παράλ-
ληλα και σε συσκευές ηλεκτρόλυσης
για παραγωγή “πράσινου” υδρογόνου.
Πολλοί άλλοι ενεργειακοί όμιλοι σχεδιά-
ζουν διάφορα έργα υδρογόνου».

Τις αντιδράσεις του ιδιωτικού τομέα
θα τις χαρακτηρίζατε ενθαρρυντι-
κές;
Ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται ότι παρα-

κολουθεί στενά τις εξελίξεις στον χώρο
του υδρογόνου, κυρίως μετά την κοινο-
ποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
πρώτων δύο έργων, στο πρώτο κύμα Ση-
μαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού
Ενδιαφέροντος (IPCEI). Και τα δύο έργα
βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, η
οποία τελεί υπό καθεστώς ενεργειακής
μετάβασης (από οικονομία βασισμένη
στον λιγνίτη σε οικονομία νέων τεχνολο-
γιών και υδρογόνου). Βλέπουμε εκεί ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον από την Περιφέρεια
και από τη βιομηχανία αλλά και από
ερευνητικά ιδρύματα (έργο «Κόμβος

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Η Δυτική Μακεδονία αποτελεί ίσως ιδανικό χώρο
για την ανάπτυξη της πρώτης «Κοιλάδας
Υδρογόνου» στη χώρα μας – η Κρήτη επίσης
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «νησί υδρογόνου»
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«Κοιλάδα υδρογόνου» η Ελλάδα    



Υδρογόνου» του ΕΚΕΤΑ). Η Δυτική Μα-
κεδονία αποτελεί ίσως ιδανικό χώρο για
την ανάπτυξη της πρώτης αποκαλούμε-
νης «Κοιλάδας Υδρογόνου» (Hydrogen
Valley) στη χώρα. Αντίστοιχη κινητοποί-
ηση έχει αποτυπωθεί και σε άλλες πε-
ριοχές της χώρας όπως την Κρήτη, η
οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «νη-
σί υδρογόνου» με την ένταξη του Βόρει-
ου Οδικού Άξονα ως του πρώτου hydro-
gen-ready οδικού δικτύου. Όλοι αυτοί οι
σχεδιασμοί θα αξιολογηθούν εκ του
αποτελέσματος. 

Τι υποδομές θα χρειαστούμε σε εθνι-
κό επίπεδο και τι νομοθετικά εργα-
λεία για να προχωρήσουμε από την
παραγωγή στην εφαρμογή του υδρο-
γόνου;
Ο Οδικός Χάρτης της Στρατηγικής

λαμβάνει υπόψη ότι η υποδομή και η
αγορά υδρογόνου δεν μπορούν να ανα-
πτυχθούν αμιγώς από την ιδιωτική πρω-
τοβουλία, λόγω της έλλειψης ανταγωνι-
στικότητας έναντι των ορυκτών καυσί-
μων και των αβεβαιοτήτων που περιβάλ-
λουν τη βιομηχανική ωρίμανση των τε-
χνολογιών Έτσι προβλέπει τρεις διακρι-
τές φάσεις: Φάση έναρξης (2022-
2027), φάση δημιουργίας της αγοράς
(2025-2030) και φάση της βιομηχανι-
κής ωρίμανσης (2035).

Η ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου εί-
ναι συνυφασμένη με τις υπάρχουσες
υποδομές ή με νέες υποδομές που θα
διέπονται από παρόμοιες αρχές με αυ-
τές του φυσικού αερίου (σε αέρια ή
υγροποιημένη μορφή). Σημαντικός είναι
ο ρόλος στη σύνδεση παραγωγής και
χρήσης υδρογόνου της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας και του ΔΕΣΦΑ, ως Δια-
χειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου. Ο ΔΕΣΦΑ, ως ιδρυτικό μέλος
της πρωτοβουλίας του European Hydro-
gen Backbone, συνυπόγραψε πρόσφα-
τα την κοινή δέσμευση των οργανισμών -
μελών, για την ανάπτυξη διαδρόμων
εφοδιασμού υδρογόνου έως το 2030,
ως μέσο για τη δημιουργία μιας ευρω-
παϊκής αγοράς υδρογόνου και την επί-
τευξη των φιλόδοξων στόχων του πλά-
νου REPowerEU της Κομισιόν για το
2030 και μετά. Από τους πέντε διαδρό-
μους αγωγών, ο «διάδρομος Ε» είναι αυ-
τός που μας ενδιαφέρει, καθώς αφορά
γεωγραφικά την Ανατολική και Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη.

Πότε μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί

σε μεγάλη κλίμακα ως καύσιμο το
υδρογόνο στην ΕΕ και στη χώρα μας
και σε ποιους τομείς αρχικά;
Στη χώρα μας θα υπάρξει περισσότε-

ρη διείσδυση του υδρογόνου στα διυλι-
στήρια αλλά και στη βιομηχανία μας μέ-
χρι το 2030, αλλά αναμένουμε να έχου-
με τη χρήση του υδρογόνου και στα συν-
θετικά καύσιμα και στις μεταφορές (οχή-
ματα βαρέας χρήσης - heave-duty vehi-
cles). Το 2035 πιστεύω θα είναι ο χρό-
νος ορόσημο σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
γιατί κάπου εκεί γύρω θα διαφανεί αν το
υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει παγκό-
σμιο commodity (εμπόρευμα) ή όχι. Άρα
η δεκαετία 2030-2040 είναι η πιο ση-
μαντική – αυτή θα είναι και η δεκαετία
που η Ελλάδα θα γίνει εξαγωγική χώρα.
Σημαντικός θα είναι και ο ρόλος της ελ-
ληνικής ναυτιλίας, καθώς οι παραγωγοί
υδρογόνου θα πρέπει να συνδεθούν με
τις υπό ανάδυση αγορές υδρογόνου ανά
τον κόσμο, όπως της Ιαπωνίας, της Κο-
ρέας και αύριο της Γερμανίας, της Ιν-
δίας κτλ., προσομοιώνοντας κάπως τις
αγορές LNG. Στον χώρο των ναυτιλια-
κών καυσίμων του μέλλοντος, αν και
ήδη διαγράφεται μια προσέγγιση για

χρήση πολλαπλών καυσίμων στην πον-
τοπόρα ναυτιλία (αμμωνία, μεθανόλη,
υδρογόνο κτλ.), νομίζω οι πρώτες εφαρ-
μογές που θα δούμε είναι στη ναυτιλία
μικρών αποστάσεων (ferries). 

Πόσο ανταγωνιστικό μπορεί να είναι
το υδρογόνο συγκριτικά με άλλες τε-
χνολογίες ΑΠΕ;
Το καλό με το υδρογόνο είναι ότι δεν

αποτελεί καινούργια τεχνολογία. Μπο-
ρεί δηλαδή να ακολουθήσει παρόμοια
πορεία με αυτή άλλων καθαρών τεχνο-
λογιών, που προηγήθηκαν, όπως της
ηλιακής και της αιολικής ενέργειας, για
να φτάσει σε οικονομίες κλίμακας και να
γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό.

Είναι επίσης σημαντικό να κατανοή-
σουμε τον ρόλο του στην ενεργειακή με-
τάβαση. Το υδρογόνο θα χρησιμοποιεί-
ται σε τομείς όπου ο εξηλεκτρισμός
τους είναι απαγορευτικός ή παρουσιάζει
σημαντικές προκλήσεις π.χ. τις ονομα-
ζόμενες hard-to-abate βιομηχανίες, τα
οχήματα βαρέας χρήσης κτλ. Παράλλη-
λα θα οδηγήσει σε ανάπτυξη μεγαλύτε-
ρης κλίμακας ΑΠΕ για σκοπούς ηλε-
κτρόλυσης. Άρα δεν βλέπω ανταγωνι-
σμό απέναντι σε ΑΠΕ αλλά το αντίθετο,
συμπληρωματικότητα. Σκεφτείτε για πα-
ράδειγμα πόσα έργα ΑΠΕ, όταν έχουν
περίσσεια ενέργειας, μπορούν απλά να
παράγουν υδρογόνο και να αποθη-
κεύουν αυτή την ενέργεια αντί να την
απορρίπτουν.
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Αξιοποίηση 
πόρων
Σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος
μας για εγχώρια παραγωγή
είναι σε πλήρη εναρμόνιση
και αναλογία με τους στό-
χους που η Ευρωπαϊκή
Ένωση έθεσε ανά κράτος-
μέλος. Φυσικά έχουν τεθεί
συγκεκριμένοι στόχοι: Πα-
ραδείγματος χάριν αποτε-
λεί πλέον στόχο να έχουμε
ένα πρατήριο υδρογόνου
(Hydrogen Refueling Sta-
tion [HRS]) ανά 150 χιλιό-
μετρα, αλλά αυτήν τη στιγμή
προέχει να καταφέρουμε να
αξιοποιήσουμε τους όποι-
ους πόρους μπορούμε, για
να φτιάξουμε τις κρίσιμες
υποδομές υδρογόνου.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Η ενημέρωση συνεχίζεται και το καλοκαίρι στον ΣΚΑΪ, με τις
εκπομπές να διαμορφώνονται ως εξής:  «On Line» (12-2) με
την Έλενα Λάσκαρη και τον Μάκη Πολλάτο. Από την 1η έως και
τις 5/8 στο πλευρό της Έλενας Λάσκαρη θα βρίσκεται o Νίκος
Ανδρίτσος, ενώ από τις 8 έως τις 12/8 στο τιμόνι της εκπομπής
θα βρίσκονται η Ναντίν Χαρδαλιά και ο Γιώργος Παπακων-
σταντίνου. Από τις 15 έως και τις 19/8 θα είναι ο Νίκος Ανδρί-
τσος με τη Γεωργία Κατσέλη, με τον πρώτο να συνεχίζει και την
εβδομάδα 22-26/8 έχοντας στο πλευρό του τη Χρύσα Τσίχλη.

Από τη Δευτέρα 1η Αυγούστου έως και τις 12 Αυγούστου
στη θέση του «Σήμερα» (6-10) ξεκινά η «Πρωινή Ενημέρωση»
με τον Νίκο Υποφάντη και τη Μαρία Βούσουλα, ενώ από τη
Δευτέρα 15 Αυγούστου στο πλευρό του θα βρίσκεται η Άρτε-
μις Μάντη.

Την «Πρωινή Ενημέρωση» στο πρόγραμμα θα διαδέχεται η
εκπομπή «Newsroom» (10-12) από την 1η Αυγούστου με τον
Σταύρο Ιωαννίδη και την Πηνελόπη Γκάλιου. Από τις 8 έως και
τις 12/8 στο πλευρό του θα είναι ο Χρυσόστομος Τσούφης. Τη
σκυτάλη από τις 15 έως τις 19/8 παίρνουν η Ναντίν Χαρδαλιά
και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, τους οποίους από τις 22
έως και τις 26/8 διαδέχεται ο Αντώνης Αντζολέτος με τον
Γιάννη Καντέλη.

Από τις 30 Ιουλίου ξεκινά τα Σαββατοκύριακα η «Πρωινή
Ενημέρωση» (7-10.45) με τον Κωνσταντίνο Δαυλό και τον Αν-
τώνη Κρητικό. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες την παρου-
σίαση θα αναλάβουν ο Χρυσόστομος Τσούφης και ο Αντώνης
Κρητικός, οι οποίοι παραδίδουν ξανά τη σκυτάλη στις 20 Αυ-
γούστου στον Γιώργο Αυτιά. 

Υπό άκρα μυστικότητα γίνονταν το προηγούμενο
διάστημα οι διεργασίες στη δημόσια τηλεόρα-
ση για την ψυχαγωγική εκπομπή που θα εν-
τάξουν στο καθημερινό πρόγραμμα στη ζώ-
νη 10-12. Πριν από μερικές μέρες όμως
έσκασε η «βόμβα» ότι το πρόσωπο με το
οποίο συζητούν είναι η Ρούλα Κορομηλά.
Μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται επίσημα και
καμία υπογραφή δεν έχει πέσει. Αν η Ρούλα Κορο-

μηλά πει τελικά το «ναι», τότε θα τη δούμε να
επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε πριν από

35 χρόνια. Στο μεταξύ όμως ο κύβος ερρί-
φθη για το νέο ψυχαγωγικό ζευγάρι που
αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββα-
τοκύριακου. Πρόκειται για τη Ζωή Κρονάκη

και τον Δημήτρη Γιατζόγλου, οι οποίοι συμ-
φώνησαν με το κανάλι για την παρουσίαση

μιας καθαρά ψυχαγωγικής εκπομπής. 

Alpha: «Αυτή η νύχτα μένει»
θα αλλάξει τις... νύχτες μας 

Με πυρετώδη ρυθμό προχωρούν οι προετοιμασίες για τη
νέα μεγάλη παραγωγή του Alpha «Αυτή η νύχτα μένει». Τα
γυρίσματα ξεκίνησαν στην Αθήνα και πραγματοποιούνται
αποκλειστικά σε φυσικούς χώρους. Σύμφωνα με την πλο-
κή, βρισκόμαστε στο Αγρίνιο αρχές της δεκαετίας του ’80 με
φόντο το νυχτερινό μαγαζί «Όνειρο». Πίσω από το λαμπερό
μακιγιάζ, τα φανταχτερά ρούχα και τους δυνατούς προβο-
λείς αποκαλύπτεται το πραγματικό πρόσωπο της νύχτας.
Αναβιώνει η κουλτούρα μιας άλλης εποχής που έχει «γρά-
ψει» στο DNA του Έλληνα.

Τους χαρακτήρες που θα αλλάξουν τις νύχτες μας ενσαρ-
κώνει ένα επιτελείο εξαιρετικά ταλαντούχων ηθοποιών με
διακρίσεις και σημαντική πορεία στον χώρο, όπως οι Βασί-
λης Μπισμπίκης, Γιάννης Στάνκογλου, Άννα Μάσχα, Ηλιάνα
Μαυρομάτη, Κόρα Καρβούνη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιώρ-
γος Αρμένης και Γιώργος Πυρπασόπουλος. 

�Πολλά τα ονόματα που ακούγονται ότι θα αν-
τικαταστήσουν τη Φαίη Σκορδά στο «Πρωι-

νό» του ΑΝΤ1. Ευαγγελία Αραβανή, Ντορέττα
Παπαδημητρίου και Ιωάννα Μαλέσκου είναι με-
ρικά. Ποια θα είναι τελικά η γυναίκα που θα ση-
κώσει το βάρος του lifestyle μέρους της εκπομ-
πής την επόμενη σεζόν; 

�Κανονικά στο Star παραμένει η Άση
Μπήλιου. Η γνωστή αστρολόγος θα

συνεχίσει με καθημερινή παρουσία στο
νέο πρωινό αλλά και με δική της εβδομα-
διαία εκπομπή. Αν και δέχτηκε κρούση
από τον ΣΚΑΪ να ενταχθεί στην εκπομπή
της Φαίης Σκορδά, η οποία την ήθελε, η
απάντηση ήταν αρνητική. 

� Ο Ιούλιος τελειώνει, αλλά το ποιοι θα καθί-
σουν στις καρέκλες της νέας πρωινής εκ-

πομπής του Star δεν έχει πάρει τελική μορφή.
Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου φαίνεται
να κλειδώνουν για την παρουσία-
ση, αλλά το πάνελ είναι μερι-
κώς στον αέρα. Η Μαίρη
Αργυριάδου συμφώνησε
για μια από τις καρέκλες
του τραπεζιού, η Νάντια
Ρηγάτου επιστρέφει στο S-
tar με τις χαρακτηριστικές
ζωντανές συνδέσεις της, ενώ η έκπλη-
ξη λέγεται Ελένη Καστάνη, που φαίνεται να έχει
δική της στήλη με συμβουλές. Ο δε Βασάλος,
που θεωρούνταν το No2 στην εκπομπή, δεν χά-
ρηκε και πολύ με την επιλογή των βασικών πα-
ρουσιαστών και μάλλον προετοιμάζεται για το
«All Star Survivor». 

�Πυρετός προετοιμασιών στον ΣΚΑΪ
για την εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Η πιο απρόσμενη μεταγραφή-βόμβα του
καλοκαιριού είναι ένα στοίχημα για την
παρουσιάστρια και το κανάλι. Οι επαφές
που γίνονται για τη στελέχωση της εκπομ-
πής είναι πολλές. Αρκετά είναι τα «όχι»,
όμως υπάρχουν και κάποια «ναι», όπως
αυτό της Ελεάννας Τρυφίδου, η οποία θα
αναλάβει την αρχισυνταξία. Επίσης, δίπλα
στη Φαίη θα καθίσει και πάλι η Αφροδίτη
Γραμμέλη, ένα πρόσωπο που η παρουσιά-
στρια ήθελε να έχει οπωσδήποτε μαζί της. 

� Τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές ζωές. Το
μόνο που έχουν κοινό, το όνομά τους: Μαίρη.

Η Βάσω Λασκαράκη, η Κατερίνα Ζαρίφη και η
Νίκη Λάμη υποδύονται τις τρεις ηρωίδες στη νέα
κωμική σειρά του Mega, που ζουν μια γνώριμη
σε όλους μας καθημερινότητα με απρόοπτα, πα-
ρεξηγήσεις και σπαρταριστές ιστορίες. Ο Μιχά-
λης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου υπο-
γράφουν το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ευ-
ρηματικής κωμωδίας «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη», η
οποία έρχεται το φθινόπωρο στο Mega.

ΑΝΤ1: «Ποιος Παπαδόπουλος;»,
η κωμωδία που υπόσχεται γέλιο 

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» είναι η νέα κωμωδία του ΑΝΤ1 που
θα βγει στον αέρα τον Σεπτέμβριο του 2022. Το

καστ ολοκληρώθηκε και όλοι οι συντελεστές
έδωσαν ραντεβού για την ανάγνωση του

πρώτου επεισοδίου. Μαριάννα Τουμασά-
του, Ελένη Ουζουνίδου, Κρατερός Κα-
τσούλης, Γιάννης Δρακόπουλος, Βασίλης
Κολοβός, Γιώργος Κακακιός και Νίκος

Σταθόπουλος ξεκίνησαν με ένα flashback
στις ζωές των ηρώων τους. Η ιστορία ξεκινά

πριν από 16 χρόνια, όταν εξαιτίας μιας συνωνυ-
μίας δύο μωρά μπερδεύονται στο μαιευτήριο και μεγαλώνουν με τη
λάθος οικογένεια. 16 χρόνια μετά, όταν το λάθος αποκαλύπτεται, οι
πλούσιοι αριστοκράτες Παπαδόπουλοι θα αναγκαστούν να φιλοξε-
νήσουν στην έπαυλή τους τους φτωχούς και άξεστους Παπαδόπου-
λους για χάρη των γιων τους. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Επιστρέφει η Ρούλα Κορομηλά στην ΕΡΤ;

Αυτά θα είναι τα... καλοκαιρινά
ενημερωτικά ζευγάρια του ΣΚΑΪ 
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Θερμός υποστηρικτής του Μίλτου Τεντόγλου η Cardlink
H Cardlink, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρω-

μών στην Ελλάδα με περισσότερα από 290.000 POS, 25.000
καταστήματα e-Commerce και 400 εκατομμύρια συναλλα-
γές ανά έτος, είναι ταυτόχρονα και ο πιο θερμός υποστηρι-
κτής του κορυφαίου αθλητή Μίλτου Τεντόγλου.

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται εμπράκτως από την εται-
ρεία, μέσω της ανανέωσης της χορηγικής της συνεργα-
σίας με τον Μίλτο Τεντόγλου για την προετοιμασία της
συμμετοχής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο
Παρίσι. Η εταιρεία, που βοηθάει τις επιχειρήσεις στις κα-
θημερινές συναλλαγές τους με ποιότητα, ασφάλεια και τα-
χύτητα, δεν χάνει την ευκαιρία να εκφράζει την υπερηφά-
νεια που νιώθει για τις άριστες αθλητικές αποδόσεις του
Μίλτου Τεντόγλου.

Με αφορμή λοιπόν την κατάκτηση του ασημένιου με-
ταλλίου από τον Ολυμπιονίκη στον τελικό του 18ου Παγκο-
σμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Όρεγκον των
ΗΠΑ, η Cardlink, η εταιρεία που διαχρονικά επιβραβεύει
τους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά, στήριξε τον Μίλ-
το Τεντόγλου σε ακόμη ένα άλμα του. Και ο Ολυμπιονίκης

με τη σειρά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την
αμέριστη εμπιστοσύνη και στήριξη που εισπράττει συνε-
χώς από την Cardlink.

Η Customer Operations & Marketing Director στην
Cardlink Βιβή Χωριανοπούλου έσπευσε να συγχαρεί τον
Ολυμπιονίκη όχι μόνο για την ενέργεια και την αγωνιστικό-
τητά του αλλά και για το ήθος του, τονίζοντας ότι αποτελεί
ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας της Cardlink και θα εί-
ναι στο πλευρό του. Τέλος, να σημειωθεί ότι από τον Σε-
πτέμβριο του 2021 η Cardlink είναι εταιρεία της Worldline,
ηγέτιδας στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών και υπηρεσιών
διαχείρισης συναλλαγών, ενώ οι τελευταίες τεχνολογίες και
υπηρεσίες που διαθέτει βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία
των συναλλαγών στο φυσικό και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η
ΑΒ Βασιλόπουλος «αλλάζει» τον τρόπο που
«βλέπουμε» το φαγητό, ενώ συγχρόνως φρον-
τίζει για ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς

αποκλεισμούς. Για αυτό τον λόγο και επιβραβεύτηκε
για άλλη μια φορά με 6 βραβεία συνολικά στα Hellenic
Responsible Business Awards, στα Bravo Sustain-
ability Dialogues & Awards, στα Women Empower-
ment Awards και στα Diversity & Inclusion Awards.

Στο πλαίσιο της μείωσης της σπατάλης τροφίμων
και της ανάγκης για μια «πράσινη» συμπεριφορά,
προχώρησε σε μια μεγάλη δέσμευση να μειώσει το
δικό της αποτύπωμα κατά 50% μέχρι το 2025. Για
όλες τις δράσεις της η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε 2
Silver βραβεία στα Hellenic Responsible Business
Awards αλλά και στα Bravo Sustainability Dialogues
& Awards 2022.

Κι όμως, τα βραβεία και οι διακρίσεις δεν σταμά-
τησαν εκεί. Απέσπασε επιπλέον διπλή και Bronze

διάκριση στις κατηγορίες «Best Companies - Retail»
και «Best Initiative - Ethnicity» των Diversity & Inclu-
sion Awards 2022, αλλά και της δόθηκε το Gold βρα-
βείο στα Women Empowerment Awards για το Re-
Generation FEMpowerment Initiative. Τα βραβεία
και οι δράσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος αποδεικνύουν
το πόσο συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφί-
μων και τη στήριξή της στη διαφορετικότητα. 

Η Nova και η Wind Ελλάς, μέλη της United Group, του κορυ-
φαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη, αποφάσισαν να συγχωνευτούν και να γίνουν μια
νέα εταιρική οντότητα υπό το όνομα Nova.

Με την επίτευξη της συγχώνευσης, η Nova θα αποτελέσει τον
δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο σταθερής και συνδρομητικής τη-
λεόρασης στην Ελλάδα, καθώς και ηγετική δύναμη στην περαι-
τέρω ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της χώρας, συμπεριλαμβάνοντας την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (Fiber
to the Home) και την πανελλαδική κάλυψη του δικτύου 5G.

Ο στόχος που θέτουν οι δύο κολοσσοί της επικοινωνίας είναι -με τη συγχώνευσή τους- να προσφέρουν καινο-
τόμες υπηρεσίες σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της χώρας. 

«Βροχή» πέφτουν 
τα βραβεία 

για την ΑΒ Βασιλόπουλος � Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραι-
ώς, που αποτελεί το μεγαλύτερο τραπεζικό loyalty και ένα

από τα μεγαλύτερα της ελληνικής αγοράς, συνεχίζει να αποσπά
διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνε-
ται και από τις τρεις πολύ σημαντικές διεθνείς διακρίσεις που
απέσπασε στο πλαίσιο των International Loyalty Awards 2022
για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα, την καινο-
τομία, τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητά του.

� H εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων 7 Θάλασσες ξεκινά την
τηλεοπτική της πρεμιέρα μέσω της οποίας εγκαινιάζεται και η

συνεργασία της με την Oyster Communication Design, που ανέ-
λαβε και τη συνολική στρατηγική επικοινωνίας της εταιρείας. Το
μήνυμα δεν είναι άλλο από το «Επτά ημέρες, 7 Θάλασσες», συστή-
νοντας τα προϊόντα της εταιρείας 7 Θάλασσες ως κατάλληλα για
καθημερινή κατανάλωση με ποικιλία γευστικών προτάσεων.

� Το βίντεο της νέας καμπάνιας της Suzuki Uk -με τίτλο «Suzu-
ki Good Different» και την υπογραφή της Iris- σπάει τα κα-

θιερωμένα και πρωτοτυπεί ξεναγώντας τον θεατή σε ένα σουρε-
αλιστικό εργοστάσιο της Suzuki. Το voice over διαβεβαιώνει ότι
«η διασκέδαση είναι χτισμένη μέσα σε ό,τι κάνουμε». Το πιο
συγκλονιστικό όμως είναι ότι τα τελευταία λανσαρίσματα των
αυτοκινήτων της Suzuki περιλαμβάνουν νέα εργαλεία τεχνολο-
γίας και ασφάλειας, ενώ παράλληλα είναι υβριδικά.

� Το πιο συναρπαστικό γαστρονομικό φεστιβάλ, το Taste of A-
thens, διοργανώθηκε φέτος από τις εταιρείες Toposophy και

Amuse. Η φετινή γαστρονομική εορτή έλαβε χώρα στον εξωτερι-
κό χώρο του Ζάππειου Μεγάρου και οι μυρωδιές με τη μουσική
ταξίδεψαν τους προσκεκλημένους. Το Taste of Athens ολοκλη-
ρώθηκε με το cocktail party της Amuse στον ειδικά διαμορφωμέ-
νο χώρο του VIP Lounge by Aegean Airlines στο Περιστύλιο του
Ζάππειου Μεγάρου.

� Το Ούζο Πλωμαρίου με τις δράσεις του πάντοτε αναδεικνύει
την ελληνική παράδοση και κληρονομιά. Αυτήν τη φορά, με

σκοπό να προβάλει την ομορφιά των παραδοσιακών ξύλινων
καϊκιών που στολίζουν την ακτογραμμή της χώρας μας, προχω-
ρά σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών
Σκαφών στη δημιουργία μιας νέας συλλεκτικής φιάλης με άρω-
μα ελληνικού καλοκαιριού.

NOVA και Wind γίνονται ένα

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια: Ραφαέλα Παπαγεωργίου
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Περαιτέρω ενίσχυση των υβριδικών, plug-in υβριδικών και ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων, καθώς και εκείνων που κινούνται και με υγραέριο με ταυτόχρονη
νέα πτώση των diesel, βενζινοκίνητων και αεριοκίνητων μοντέλων είναι μερι-
κά από τα νέα στοιχεία που καταγράφηκαν στις πωλήσεις νέων ΙΧ του Ιουνίου
2022. Ειδικότερα τον έκτο μήνα του 2022 φαίνεται ότι τα υβριδικά μοντέλα κέρ-
δισαν τους καταναλωτές, καθώς κατέλαβαν το 32,1% της αγοράς, ενώ τα ηλε-

κτρικά και Plug-in φαίνεται ότι πλησιάζουν επικίνδυνα τα πετρελαιοκίνητα αυ-
τοκίνητα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντι-
προσώπων Αυτοκινήτων. Όσον αφορά τις πωλήσεις καινούργιων οχημάτων
βενζίνης, τον Ιούνιο του 2022 σημείωσαν το υψηλότερο ποσοστό πτώσης 9,2%
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, ενώ τα πετρελαιοκίνητα σημείωσαν
πτώση 4% και εκείνα του φυσικού αερίου 0,5%!
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Ηλεκτρικά, υβριδικά ή plug-in ήταν 4 στα 10 καινούργια ΙΧ

Δοκιμάζουμε το Toyota Aygo X 
με 72 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Τ
ο δημοφιλές μικρό μοντέλο πόλης της
Toyota, που φέρει τον λογότυπο Aygo,
άλλαξε εμφάνιση, απέκτησε πολλή τε-
χνολογία και crossover χαρακτήρα με

την προσθήκη ενός «Χ»!
Ο λόγος για το νέο Toyota Aygo X, το οποίο κυ-

ριολεκτικά έχει αλλάξει ριζικά και αποδεικνύεται
ότι οι μηχανικοί και σχεδιαστές της ιαπωνικής
μάρκας μπορούν να εξελίξουν ένα best seller μον-
τέλο με τέτοιον τρόπο ώστε να μοιάζει τόσο διαφο-
ρετικό από την «πολιτική» του έκδοση.

Η τιμή του Toyota Aygo X για τη βασική έκδοση
με το χειροκίνητο κιβώτιο κυμαίνεται σε 14.370 ευ-
ρώ, ωστόσο η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, τα
μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, η ελεύθερη πρόσβα-
ση στον Δακτύλιο, τα 6 χρόνια εργοστασιακής εγ-
γύησης και η υψηλή μεταπωλητική αξία κάνουν
άκρως δελεαστική την απόκτησή του.

Άγριες διαθέσεις
Το Aygo Χ διατηρεί τα στοιχεία εκείνα που διαθέ-

τουν τα αυτοκίνητα πόλης με ένα διαφορετικό στιλ
που προσδίδει άγριες διαθέσεις. Το νέο Aygo X βα-
σίζεται στην πλατφόρμα του Yaris και Yaris Cross,
με αποτέλεσμα οι διαστάσεις του να αυξηθούν,
όπως επίσης και η οδική του συμπεριφορά.

Οι διαφορές στο design σε σχέση με τον προκά-
τοχό του είναι επίσης σαφώς πιο άμεσα αντιληπτές.
Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από την ενιαία
κλειστή μάσκα και η γρίλια είναι πιο χαμηλά τοπο-
θετημένη, ενώ υπάρχουν και αρκετές διχρωμίες.
Επίσης, έχουν τοποθετηθεί νέοι LED προβολείς
και τα πλαστικά προστατευτικά στους θόλους τονί-

ζουν, σε συνδυασμό πάντα με την αυξημένη από-
σταση από το έδαφος, τον «περιπετειώδη» χαρα-
κτήρα και την crossover εμφάνιση του Aygo X.

Οι μεγάλοι τροχοί που ξεκινούν από τις 17 και
φτάνουν έως τις 18 ίντσες και η ικανή απόσταση
από το έδαφος εξασφαλίζουν την απαραίτητη πια
crossover αισθητική στο νέο Aygo X. Το μόνο κοινό
σχεδιαστικό σημείο με την προηγούμενη γενιά εν-
τοπίζεται στα γραφικά των κάθετων πίσω φώτων
και στα πίσω παράθυρα που ανοίγουν προς τα έξω
με μεντεσέ.

Hitech εσωτερικό
Εντελώς νέα είναι η εικόνα στην καμπίνα επιβα-

τών, με το Toyota Aygo X να προσφέρει πλέον ένα
από τα καλύτερα εσωτερικά στην κατηγορία. Η
σχεδίαση είναι μοντέρνα και μαζί με τον κυκλικό
πίνακα οργάνων πίσω από το πολυλειτουργικό τι-
μόνι, αλλά και την άριστα ενσωματωμένη, στην ελ-
λειψοειδή διαμόρφωση του ταμπλό, οθόνη αφής,
όλα συνθέτουν έναν καθόλα σύγχρονο διάκοσμο.
Τις εντυπώσεις τονίζει ο εξοπλισμός του μοντέλου
δοκιμής (Limited), ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων την έξτρα κεντρική οθόνη των 9 ιντσών, ηχο-
σύστημα JBL, αυτόματο κλιματισμό, ασύρματη
φόρτιση κινητού και καπιτονέ καθίσματα.

Το Toyota Aygo X είναι διαθέσιμο με έναν κινη-
τήρα και δύο συστήματα μετάδοσης. Εμείς είχαμε
στη διάθεσή μας τον κινητήρα με το μηχανικό κι-
βώτιο 5 σχέσεων, το οποίο προσδίδει οικονομία
καυσίμου και «ζωηρές» επιδόσεις. Ο τρικύλιν-
δρος βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 998 κ.εκ.
με 12 βαλβίδες, προδιαγραφών Euro 6D, αποδίδει

72 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. και ροπή 93 Nm στις
4.400 σ.α.λ. Στην πράξη κινεί με άνεση το αμάξω-
μα του Aygo X, ωστόσο διακρίνει κανείς την έλλει-
ψη δύναμης όταν το στροφόμετρο εισέρχεται στα
κόκκινα.

Ευχάριστο και ευέλικτο
Τα οφέλη από τη νέα πλατφόρμα και τις νέες δια-

στάσεις του νέου Toyota Aygo X γίνονται αμέσως
αντιληπτά από τον οδηγό από τα πρώτα κιόλας μέ-
τρα κίνησης με το αυτοκίνητο. Παράλληλα, το ια-
πωνικό μοντέλο διατήρησε την άνεση και ευελιξία
που προσδίδουν τα αυτοκίνητα πόλης, ενώ η αυξη-
μένη απόσταση από το έδαφος ενδείκνυται για
«αναρριχήσεις» σε ψηλά πεζοδρόμια. Επίσης, η
ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει κυριολεκτι-
κά τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη
και για έναν άπειρο οδηγό.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο ο οδηγός του Toyota Ay-
go X δεν θα νιώσει άβολα, καθώς η οδική συμπερι-
φορά του αυτοκινήτου θυμίζει μοντέλο μεγαλύτε-
ρης κατηγορίας, ενώ το αυξημένο ύψος του αμα-
ξώματος δεν επηρεάζει καθόλου την πορεία του
ιαπωνικού μοντέλου, ακόμη και αν πνέουν ισχυροί
πλευρικοί άνεμοι.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στρο-
φές το Aygo X θα εντυπωσιάσει τον οδηγό από τα
υψηλά περιθώρια πρόσφυσης που προσδίδουν οι
18άρηδες τροχοί, από την πληροφόρηση και την
αμεσότητα που παρέχει το τιμόνι αλλά και από τη
ζωντάνια του τρικύλινδρου κινητήρα, που ωστόσο
στις υψηλές στροφές παράγει τον χαρακτηριστικό
θόρυβο.
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Μ
ετά και τον αγώνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ητ-
τήθηκε 2-0 από τη Λέφσκι στη Σόφια για
το Conference League με γκολ που δέ-
χτηκε στο πρώτο λεπτό και στο 19’, αλλά

και τη συντριπτική νίκη 5-1 του Άρη επί της Γκόμελ
από τη Λευκορωσία, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετρά-
ει έναν... γάμο και δύο κηδείες στην Ευρώπη, συμπε-
ριλαμβανομένης και της ισοπαλίας 1-1 του Ολυμπια-
κού με τη Μακάμπι Χάιφα στην ομώνυμη πόλη του Ισ-
ραήλ για το Champions League. 

Οι δύο κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ,
παρουσίασαν ανάγλυφα την εικόνα της μιζέριας
του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, καθώς
και την αυτοκαταστροφή τους σε συνθήκες έστω
και μέτριου ανταγωνισμού. Ο Ολυμπιακός διαθέτει
πολλαπλάσιο μπάτζετ εξόδων σε σχέση με τη Μα-
κάμπι Χάιφα, το αυτό και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τη
Λέφσκι, που και ήταν αποδυναμωμένη από τις
απουσίες τεσσάρων βασικών παικτών της αλλά και
στα όρια της πτώχευσης. 

Αυτές τις δύο ομάδες δεν κατάφεραν να καθυποτά-
ξουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, με τον κίνδυνο του
αποκλεισμού πλέον να είναι περισσότερο ορατός

από ποτέ, δεδομένης και της ερασιτεχνικού επιπέ-
δου απόδοσής τους. Η γύμνια τους αναδύθηκε σαν
γροθιά στα στρεβλά μυαλά του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου, που αντί να διαθέσουν χρόνο επάνω στο τραπέζι
για τη συνολική καλυτέρευση του «προϊόντος», συ-
νήθως κινούνται κάτω από το τραπέζι με αναχρονι-
στικές μεθόδους για να «ελέγξουν» την ΕΠΟ, τα θε-
σμικά όργανα κ.λπ. 

Και η Ευρώπη εκδικείται την εσωστρέφεια και την
κοντόφθαλμη πολιτική και ξεροκεφαλιά τους να μη
δώσουν ποτέ τα χέρια με τον αντίπαλό τους για το κοι-
νό συμφέρον. Αφήστε, δε, που οι πέντε από τους 14
ιδιοκτήτες της Super League 1 έχουν δικά τους τηλε-
οπτικά κανάλια. Για προφανείς λόγους…

Η μείωση εσόδων έχει και ως ποδοσφαιρικό αντί-
κρισμα την αγορά αμφιβόλου ποιότητας ποδοσφαιρι-
στών, που έρχονται ως «σούπερ ταλέντα» στις... στή-
λες του Τύπου, γιατί στο χορτάρι, καθρέφτη του κάθε
αγωνιζόμενου, η μέρα γίνεται νύχτα από την παρα-
πλάνηση.

Ο Άρης μπορεί να διέλυσε την Γκόμελ, να πήρε από
το πρώτο ματς την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό
γύρο του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει
τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά αυτή η νίκη δεν προσφέ-

ρεται για τυμπανοκρουσίες λόγω της χαμηλής στάθ-
μης δυναμικότητας των Λευκορώσων, που μετά την
εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία μετατράπηκαν σε
νομάδες, καθότι η έδρα τους βρίσκεται κοντά στην
εμπόλεμη ζώνη.

Η επωδός για τη χαλασμένη μενταλιτέ αποσαφηνί-
ζεται και από την εξής παράμετρο. Στα τρία ματς των
ελληνικών ομάδων ξεκίνησαν μόλις τρεις Έλληνες!
Ο Μασούρας και ο Μανωλάς στον Ολυμπιακό και ο
Κάργας στον ΠΑΟΚ. Κανένας στον Άρη.

Κατά τα άλλα, ο οπαδικός Τύπος λέει ότι στους
επαναληπτικούς ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα
«λιώσουν» τους αντιπάλους τους, οι οποίοι δεν θα
γλιτώσουν στην κόλαση της Τούμπας και του «Κα-
ραϊσκάκης»…

Η Ευρώπη εκδικήθηκε τη μιζέρια 
των παραγόντων που αντί να
παράξουν ποδόσφαιρο ασχολούνται 
με την... ΕΠΟ

Ένας γάμος 
και δύο κηδείες…



ΟΟ Χάρης Βαφειάς «έσκασε»
18 εκατ. για superyacht!
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Β
αθιά το χέρι στην τσέπη έβαλε ο
εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς, πλη-
ρώνοντας 18.000.000 δολάρια
στον Ρώσο ιδιοκτήτη και ιδρυτή

της «Standard Vodka» για την αγορά της θα-
λαμηγού «AE Cap d'Antibes» μάρκας «Benetti».

Αν και το πανάκριβο σκάφος αναψυχής
δεν είναι καινούργιο, η τιμή, η άριστη κατά-
σταση και το brand name συμφωνούν πως
μια τέτοια αγορά είναι μια εξαιρετική επέν-
δυση που δεν χάνει την αξία της, όποτε κι αν
ο νέος ιδιοκτήτης αποφασίσει να την πουλή-
σει. Η είδηση της εξαγοράς-μαμούθ έγινε
πρώτο θέμα στα ξένα media, χαρακτηρίζον-
τας τον 44χρονο Έλληνα επιχειρηματία ως
τον «Χάρι Πότερ της ναυτιλίας» και λάτρη
των κλασικών superyachts. 

«Ο Χάρης Βαφειάς δεν είναι απλώς εκατομ-
μυριούχος, αλλά ήδη μεγιστάνας της ναυτι-
λίας. Η ναυτιλία ήταν παράδοση στην ελληνική
οικογένειά του και πήρε αυτή την κληρονομιά,

τη διεθνή εταιρεία μεταφορών StealthGas και
την οδήγησε ψηλά». Σε αντίθεση με τους bil-
lionairs που αγοράζουν σούπερ γιοτ μόνο και
μόνο για την πλάκα τους, ο Βαφειάς -όπως
αναφέρει το δημοσίευμα- έχει μια πρακτική
προσέγγιση βλέποντας κάθε σκάφος ως επέν-
δυση. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο περιο-
δικό «Syperyacht Times» είχε επικρίνει τους
πλούσιους ιδιοκτήτες που επιλέγουν με βάση
την εξωτερική και εσωτερική εμφάνιση των
πολυτελέστατων θαλαμηγών, αντί να επικεν-
τρώνονται στον μηχανολογικό εξοπλισμό που
πραγματικά έχει σημασία.

Το «AE Cap d'Antibes» κατασκευάστηκε το
2007 στα ιταλικά ναυπηγεία «Benetti» στο Λι-
βόρνο, με σκελετό από χάλυβα μετατόπισης.
Μια υπερκατασκευή αλουμινίου, με κατα-
στρώματα από ξύλο τικ, γυάλινο ανελκυστήρα
και την υπογραφή του θρυλικού σχεδιαστή
Stefano Natucci.

Ο διεθνούς φήμης διακοσμητής Francois

Zuretti επιμελήθηκε τους εσωτερικούς χώ-
ρους, δημιουργώντας ένα «έργο τέχνης» για
την άνετη φιλοξενία έως και δώδεκα επισκε-
πτών στις τεράστιες πολυτελέστατες έξι καμ-
πίνες, αλλά και του 13μελούς πληρώματος.

Η κύρια σουίτα βρίσκεται στο κεντρικό κα-
τάστρωμα, μία δεύτερη στο κατάστρωμα της
γέφυρας και τέσσερις καμπίνες, όλες με κέν-
τρο ψυχαγωγίας, οθόνες τηλεόρασης και ιδιω-
τικό μπάνιο.

Η «ιταλική καλλονή της θάλασσας» διαθέτει
στον επάνω όροφο (ρετιρέ) ένα τεράστιο σαλό-
νι, χώρο ηλιοθεραπείας, τζακούζι, πλήρως
εξυπηρετούμενο μπαρ και ένα σύγχρονο γυ-
μναστήριο με εκπληκτική θέα.

Μηχανικά, οι δίδυμοι κινητήρες ντίζελ
Caterpillar 1.380 ίππων προσφέρουν ταχύτητα
πλεύσης 15 κόμβων, αυτονομία 5.000 ναυτι-
κών μιλίων με ταχύτητα 12 κόμβων και είναι
εξοπλισμένοι με σταθεροποιητές μηδενικής
ταχύτητας Quantum. 



Από το GNTM σε σίριαλ!

Μετά το μόντελινγκ σειρά έχει η υποκριτική! Η
Άννα Μαρία Ηλιάδου, το μοντέλο που γνωρίσαμε
από το ριάλιτι «GNTM», ετοιμάζεται για το τηλεο-
πτικό της ντεμπούτο αναλαμβάνοντας έναν ξε-
χωριστό ρόλο στο καστ της νέας καθημερινής
σειράς του ΣΚΑΪ «Άγρια Γη», που θα κάνει πρε-
μιέρα την επόμενη σεζόν. Με συμπρωταγωνιστές
τη Ζέτα Δούκα, την Παναγιώτα Βιτετζάκη και τον
Στέφανο Μιχαήλ, η μελαχρινή καλλονή θα δοκι-
μάσει τις ικανότητές της ως ηθοποιού, ανοίγον-
τας ένα διαφορετικό επαγγελματικό κεφάλαιο
στην καριέρα της.

Η πόζα με τον Ρέμο

Non stop διασκέδαση για την Ευγενία Νιάρ-
χου στη Μύκονο. Η «χρυσή» κληρονόμος δεν
σταματά τις βραδινές εξόδους στα πιο high
κλαμπ του νησιού, αλλά και τις κοσμικές εμφανί-
σεις στα πιο λαμπερά events, όπως η χλιδάτη γα-
μήλια δεξίωση του Ευάγγελου Μπούση με προ-
σκεκλημένους την αφρόκρεμα της showbiz. H
σχεδιάστρια κοσμημάτων επέλεξε για το wed-
ding party ένα εντελώς καλοκαιρινό σύνολο με
λευκό τοπ, δαντελένια φούστα και φλατ πέδιλα,
ενώ φωτογραφήθηκε χαμογελαστή δίπλα στον
Αντώνη Ρέμο! 

Τον έρωτά τους απολαμβάνουν
στη Σάμο ο Στάθης Σχίζας και η
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Ο
φετινός νικητής του «Survivor»
και η ξανθιά καλλονή σύντροφός
του ζουν το παθιασμένο ειδύλλιό
τους στο νησί του Πυθαγόρα,
βομβαρδίζοντας τις προσωπικές
τους σελίδες στο Instagram με
τρυφερές φωτογραφίες. Στα νέα
ενσταντανέ, η «σέξι» influencer
πόζαρε στην αγκαλιά του γοη-
τευτικού επιχειρηματία σχολιά-
ζοντας με αγάπη: «Λίγο θάλασσα
και τ’ αγόρι μου»!

Full in love

Δ
εν τον λες και Φρεντ Αστέρ, αλλά στο τσακίρ κέφι μια
γυροβολιά τη ρίχνει! Ο 85χρονος Χολιγουντιανός σταρ
Άντονι Χόπκινς κατέπληξε τους εκατομμύρια followers
του στο Instagram χορεύοντας συρτάκι (με τον δικό του

τρόπο!) υπό τους ήχους του εμβληματικού κινηματογραφικού
soundrack «Ζορμπάς» του Μίκη Θεοδωράκη. Χτυπώντας παλαμά-
κια και κάνοντας φιγούρες στο σαλόνι του σπιτιού του, ο παγκοσμί-
ου φήμης πρωταγωνιστής αποθεώθηκε από τους διαδικτυακούς
ακολούθους του αλλά και από διάσημους συναδέλφους του, όπως ο
Αντόνιο Μπαντέρας, ενώ το βίντεο έγινε viral με περισσότερες από
850.000 προβολές: «Έκπληκτος με τα γενναιόδωρα κομπλιμέντα
για τον χορό μου. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το ρεπερτόριο της εβδομά-
δας. Δουλεύω την επόμενη χορογραφία μου, σκέφτομαι έξω από το
κουτί...», σχολίασε με κέφι ο Άντονι Χόπκινς.

Μπάνιο με κύκνους
Δροσερές βουτιές σε λίμνη της Ελβετίας για τη Σήλια Κριθα-
ριώτη. Η παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια υψηλής μό-
δας επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές ένα παραμυθέ-
νιο θέρετρο στη Λουκέρνη, απολαμβάνοντας τα μπάνια της με
μια παρέα λευκών κύκνων. «Κολυμπώντας σε λίμνη διώχνεις το
στρες μακριά!», σχολίασε στα βίντεο που ανάρτησε, ποζάρον-
τας με μαύρο μπικίνι και σκούρα γυαλιά ηλίου.

Τις εξωτικές Μαλδίβες επέλεξαν για τον
μήνα του μέλιτος η Κόνι Μεταξά και ο Μά-
ριος Καπότσης. Οι νεόνυμφοι, μετά τον εν-
τυπωσιακό γάμο στην Κρήτη, «πέταξαν» για
τα διάσημα νησιά του Ινδικού ωκεανού, επι-
λέγοντας για τη διαμονή τους το διάσημο
θέρετρο Velassaru. Στις φωτογραφίες που
ανάρτησε η τραγουδίστρια, το ζευγάρι φαί-
νεται να απολαμβάνει ήρεμες διακοπές με
σαμπάνια, τροπικά φρούτα και γλυκά.
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Viral το συρτάκι!

Στα παραδεισένια
νησιά



Π
ολλές γυναίκες επιλέγουν να τοποθε-
τούν ψεύτικες βλεφαρίδες για το κα-
θημερινό τους μακιγιάζ προκειμένου
να έχουν έντονα τονισμένα μάτια.

Όμως όσο όμορφα κι αν δείχνουν τα μάτια με τις
ψεύτικες βλεφαρίδες, πολλά είναι τα λάθη που
μπορεί να συμβούν κατά τη χρήση τους, με συχνά
απρόβλεπτες συνέπειες. 

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Αναστάσιος Κα-
νελλόπουλος αναφέρει πως «το πρώτο που πρέ-
πει να γνωρίζουν οι γυναίκες είναι ότι οι φυσικές
βλεφαρίδες δεν είναι διακοσμητικές, αλλά επιτε-
λούν σημαντικές λειτουργίες. Είναι σχεδιασμένες
να απομακρύνουν τον ιδρώτα, τη βροχή και τη
σκόνη και να φιλτράρουν το φως του ήλιου, προ-
στατεύοντας τα μάτια από βλάβες που μπορεί να
υποστούν. Επιπλέον, μειώνουν τη ροή του αέρα
στα μάτια, ώστε αφενός να μην εξατμίζεται η λε-
πτή στοιβάδα δακρύων που τα επιστρώνει και τα
διατηρεί υγρά, αφετέρου να μην εισβάλλουν σκό-
νη και σκουπιδάκια σε αυτά».

Οι ψεύτικες βλεφαρίδες, που αποτελούνται
από συνθετικά υλικά, παρέχουν μόνο αισθητικά
οφέλη. Τοποθετούνται στο βλέφαρο, ακριβώς
πάνω από τις φυσικές, και σταθεροποιούνται
προσωρινά με ειδική κόλλα. Παρόμοια είναι και
τα extensions βλεφαρίδων, με τη διαφορά ότι
στερεώνονται απευθείας πάνω στις φυσικές βλε-
φαρίδες, συνήθως από κάποιον επαγγελματία,
και με κόλλα που διαρκεί περισσότερο καιρό. «Οι
ψεύτικες βλεφαρίδες που χρησιμοποιούνται

σποραδικά, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν
πρόβλημα, εφόσον η εφαρμογή τους γίνει με σω-
στό τρόπο. Αν όμως μια γυναίκα φορά καθημερι-
νά ψεύτικες βλεφαρίδες, μπορεί να υπάρξουν
προβλήματα, όσο προσεκτική κι αν είναι. Τα μάτια

και οι δομές που τα περιβάλλουν είναι εξαιρετικά
ευαίσθητα και ευάλωτα σε ερεθισμούς, αλλερ-
γίες, λοιμώξεις και ποικίλους τραυματισμούς. Το
πιο συχνό πρόβλημα είναι οι λοιμώξεις, που εκ-
δηλώνονται όταν συσσωρεύονται βακτήρια κάτω
από την κόλλα της ψεύτικης βλεφαρίδας ή και
στις τρίχες της. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτε-
ρος με τις επαναχρησιμοποιούμενες ψεύτικες
βλεφαρίδες, αν πέσουν σε μία επιφάνεια πριν
από την εφαρμογή και ύστερα τοποθετηθούν στο
μάτι», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος. Αυξημένος
κίνδυνος μόλυνσης στα μάτια υπάρχει και αν δεν
καθαριστούν καλά τα βλέφαρα μετά από την
αφαίρεση των ψεύτικων βλεφαρίδων. Το ίδιο και
όταν η γυναίκα μοιράζεται τις βλεφαρίδες της με
μια φίλη της. Πρόβλημα μπορεί να υπάρξει και αν
οι ψεύτικες βλεφαρίδες προκαλέσουν ερεθισμό
στον κερατοειδή χιτώνα του ματιού ή αν πέσει
κόλλα μέσα στο μάτι, προκαλώντας εκδορά στον
κερατοειδή. Πολύ σημαντικό είναι ακόμα να βγά-
ζετε τις ψεύτικες βλεφαρίδες με πολύ απαλές κι-
νήσεις, φροντίζοντας στη συνέχεια να καθαρίσε-
τε σχολαστικά τα βλέφαρά σας.
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Πολλά είναι τα λάθη που μπορεί 
να συμβούν κατά τη χρήση τους 
με συχνά απρόβλεπτες συνέπειες

Αλλεργικές αντιδράσεις 
Οι αλλεργικές αντιδράσεις (δερματίτιδες
εξ επαφής) στην κόλλα των βλεφαρίδων
επίσης είναι συνηθισμένες. Οι αλλεργίες
μπορεί να εκδηλωθούν με αίσθημα καύ-
σου, «τσιμπήματα», οίδημα (πρήξιμο) ή
εξάνθημα. Ένας άλλος κίνδυνος με τη συ-
νεχή χρήση ψεύτικων βλεφαρίδων είναι η
παροδική ή μόνιμη απώλεια των φυσικών
βλεφαρίδων. Μπορεί επίσης να υπάρξουν
σοβαρός ερεθισμός του βλεφάρου και
πτώση μεγάλου αριθμού φυσικών βλεφα-
ρίδων. «Οι ψεύτικες βλεφαρίδες είναι ένα
αξεσουάρ μόδας που επιλέγουν ολοένα
περισσότερες γυναίκες. Ωστόσο τοποθε-
τούνται πολύ κοντά σε ένα από τα σημαντι-
κότερα αισθητήρια όργανά μας, επομένως
οι γυναίκες πρέπει να είναι πολύ προσε-
κτικές. Αν κατά τη χρήση τους εκδηλώσε-
τε το παραμικρό σύμπτωμα, επικοινωνή-
στε αμέσως με τον οφθαλμίατρό σας»,
συμβουλεύει ο κ. Κανελλόπουλος.

Κίνδυνοι από τις ψεύτικες βλεφαρίδες 

Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός οφθαλμίατρος 
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Θετικό αυτό το Σαββατοκύριακο για σας του
πρώτου δεκαημέρου, με την όψη Ερμή - Δία
(τρίγωνο) να ανεβάζει την αυτοπεποίθησή
σας και την επικοινωνία σας. Οι σχέσεις με
τα παιδιά και τους φίλους σας θα είναι γεμά-
τη από συνεννόηση και στιγμές χαράς.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για σας τους Ταύρους του πρώτου δεκαημέ-
ρου, οι σχέσεις με την οικογένειά σας ανα-
θερμαίνονται και βρίσκεστε πολύ κοντά στη
λύση μιας παρεξήγησης. Επίσης είναι η
στιγμή όπου οι σκέψεις σας θα είναι γόνιμες
και θα σας βοηθήσουν να βγείτε από μία δύ-
σκολη κατάσταση.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έντονο και δραστήριο αυτό το διήμερο για
σας τους Διδύμους, κυρίως του πρώτου δε-
καημέρου. Θα χρειαστεί να εγκαταλείψετε
για λίγο την καθημερινή σας ρουτίνα και να
ξεφύγετε με τα ευχάριστα τερτίπια του κα-
λοκαιριού.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι πο-
λυέξοδο, αλλά επίσης θα είναι πολύ όμορφο,
με συναισθηματικές εξελίξεις και συμφω-
νίες που θα σας ευνοήσουν αρκετά το επό-
μενο διάστημα.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο ανοίγει ένα
όμορφο κεφάλαιο, όπου μπορείτε να εκ-
φραστείτε και να ταξιδέψετε, να κάνετε νέες
γνωριμίες και να πετύχετε πνευματικούς
στόχους. Αυτό το διήμερο έχει τη θετική
επιρροή και του Δία, όπου όλα είναι πιθανά.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αν και ενεργείτε με απόλυτη μυστικότητα αυ-
τήν την περίοδο, σίγουρα τα πράγματα θα είναι
αρκετά καλά, γιατί θα έχετε πολλές ευκαιρίες
που θα παρουσιαστούν μέσα από μία παρα-
σκηνιακή διαδικασία. Αυτό το διήμερο έρχεται
να επιβεβαιώσει την πνευματική σας δύναμη
με τον ισχυρό σας λόγο και την τετράγωνη λο-
γική που σας διακρίνει.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο, όπου θα ανα-
ζητήσετε τη συντροφιά αγαπημένων σας προ-
σώπων. Το φιλικό σας περιβάλλον θα έχει κά-
τι ενδιαφέρον να μοιραστεί μαζί σας ή θα ταυ-
τιστεί με τη χαρά σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ευχάριστα τα νέα αυτό το διήμερο για την
επαγγελματική σας πορεία, κυρίως για σας
του πρώτου δεκαημέρου, όπου θα έχετε συμ-
βόλαια και προτάσεις, που μάλλον θα σας εί-
ναι πολύ χρήσιμα στο μέλλον.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε ένα από τα τρία ζώδια (Κριός, Λέων
και Τοξότης) που αυτό το διήμερο θα σας
προσφέρει ένα πνευματικό και συναισθη-
ματικό άνοιγμα προς την ολοκλήρωση των
στόχων σας. Φροντίστε να επωφεληθείτε
από αυτό το πολύ ευνοϊκό τρίγωνο του Ερ-
μή - Δία. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η πολύ ευνοϊκή όψη του Ερμή - Δία θα σας
χαρίσει αυτό το Σαββατοκύριακο αρμονία
μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας. Εί-
ναι μία όμορφη στιγμή, για να γίνουν οι σχέ-
σεις σας πιο ουσιαστικές και ειλικρινείς.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η επικοινωνία γίνεται το όπλο σας για αυτό το
Σαββατοκύριακο, ώστε να μπορέσετε να
βρεθείτε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσω-
πα. Ίσως είναι ευκαιρία να ξεφύγετε για λίγο
με σχέσεις που ακολουθούν το καθημερινό
σας πρόγραμμα.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε έτοιμοι για μία πολύ κερδοφόρα πε-
ρίοδο στα επαγγελματικά και τα οικονομικά
σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο κρατήστε τις
αγοραστικές σας εξάρσεις βάζοντας μία πο-
λυτέλεια στον τρόπο της προσωπικής σας
ξεκούρασης.
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A υτό το Σαββατοκύριακο ο Ερμής από το
ζώδιο του Λέοντα σχηματίζει μία πολύ
θετική όψη με τον Δία, βάζοντας την
επικοινωνία στη ζωή μας, αλλά με έναν

πολύ ευνοϊκό τρόπο. Ταξίδια, συναντήσεις και τίμιες
συμφωνίες είναι ένα μικρό μέρος από τα θετικά
αυτής της όψης. Τα ζώδια που θα ευνοηθούν είναι
εκείνα της φωτιάς του πρώτου δεκαημέρου ή πιο
συγκεκριμένα του δευτέρου πενθημέρου αυτών των
ζωδίων.  



Τ
ο βίντεο που αποκάλυψε ο Alpha TV
είναι συγκλονιστικό.  Τη στιγμή που
όλη η Ελλάδα αγωνιά για τη φωτιά στην
Πεντέλη, το βίντεο που ήλθε στη δημο-

σιότητα δείχνει έναν νεαρό άνδρα να βάζει φω-
τιά σε ξερόχορτα. Ο φακός αποτυπώνει τον εμ-
πρηστή επί το έργον. Είναι Τετάρτη ξημερώματα
στη Χριστούπολη Σπάτων, κοντά στο Πανόραμα
της Παλλήνης, και ο συγκεκριμένος άνδρας εμ-
φανίζεται να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, τη
στιγμή που στη γύρω περιοχή καίγονται σπίτια.
Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέ-
τοιο. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε τόσο ξεκά-
θαρη απόδειξη για εμπρησμό.

Δεν γνωρίζω αν ο πρωθυπουργός είχε υπ’
όψιν του το συγκεκριμένο βίντεο, όταν δύο φο-
ρές, πριν τη δημοσίευσή του, σε δηλώσεις του
είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο του εμπρη-
σμού, αλλά ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο
ξεκάθαρη οπτική απεικόνιση ενός εμπρησμού.
Και, ειλικρινά, είναι απορίας άξιο πώς, όταν κα-
νείς δεν αμφισβητεί τη γνησιότητα του βίντεο,
έρχεται το επίσημο όργανο του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ΑΥΓΗ, και χαρα-
κτηρίζει το βίντεο ύποπτο. Αλήθεια, ύποπτο ως
προς τι; Λέτε να είπε ο Μητσοτάκης στον Στυ-
λιανίδη, «Βρε Χρηστάρα, στείλε έναν δικό σου
να ανάψει μια φωτιά και βάλε έναν ακόμα να το
βιντεοσκοπεί, για να έχουμε να λέμε ότι ήταν
εμπρησμός»; Μα, είναι σοβαροί οι άνθρωποι;
Τους τυφλώνει το αντιπολιτευτικό μένος και οι
τσίμπλες της κομματικής εμπάθειας τους έχουν

κλείσει τα μάτια; Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ
θα έπρεπε να επικεντρώνεται στο «γιατί δεν
συλλάβατε ακόμα τον εμπρηστή».

Ήδη από την πρώτη στιγμή το βίντεο ετέθη υπ’
όψιν της Αστυνομίας, η οποία διενεργεί έλεγχο
για να ταυτοποιήσει τον εμπρηστή. Δεν ξέρουμε
αν τελικά το επιτύχει ή όχι, αλλά αν ταυτοποι-
ηθεί, θα πρέπει να είναι παραδειγματική και η
τιμωρία του. Και το επισημαίνουμε αυτό, γιατί
διαβάζοντας την έρευνα που έφερε στο φως της
δημοσιότητας η «Καθημερινή» για την ατιμω-
ρησία που υπάρχει στον συγκεκριμένο τομέα,
αν και έχουμε συναίσθηση ότι «στην Ελλάδα
ζούμε βρε αδερφέ», εντούτοις πέσαμε από τα
σύννεφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η
εφημερίδα, μέσα σε σχεδόν 22 χρόνια, από το
2000 έως σήμερα, στη χώρα μας έχουν ασκηθεί
19.712 διώξεις για πυρκαγιές, από τις οποίες οι
7.463 αφορούν σε εμπρησμό από αμέλεια και οι
2.796 σε εμπρησμό από πρόθεση. Από αυτές, οι
καταδικαστικές αποφάσεις αφορούν 564 άτομα
(490 και 74 αντίστοιχα). Το βέβαιο είναι ότι με
αυτά τα δεδομένα εδραιώνεται η αντίληψη ότι
κανείς δεν μπαίνει φυλακή για ένα έγκλημα κα-
τά της κοινωνίας, της οικονομίας αλλά και της
ίδιας της χώρας, καθώς οι επιπτώσεις των κα-
ταστροφικών πυρκαγιών είναι πολλαπλές. Θέ-
τουν σε κίνδυνο ζωές, επηρεάζουν την οικονο-
μία και έχουν δραματικές επιπτώσεις στο περι-
βάλλον, ενώ αφαιρούν σημαντικούς πόρους
από την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια μετά
το Μάτι και ιδιαίτερα οι μεγάλες καταστροφές
του περσινού Αυγούστου σε Αττική και Εύβοια
είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή στάσης από
την πολιτεία στην αντιμετώπιση των κατηγο-
ρουμένων για εμπρησμό. Οι προφυλακίσεις του
φετινού καλοκαιριού δείχνουν πρόθεση από
μέρους της κυβέρνησης για αυστηροποίηση
του πλαισίου, ενώ ήδη ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας έχει παρουσιάσει τις αλλαγές
που αναμένεται να υπάρξουν στον νέο ποινικό
κώδικα, ο οποίος αναμένεται να φτάσει για ψή-
φιση στη Βουλή με τη νέα κοινοβουλευτική πε-
ρίοδο.

Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι στην
Ελλάδα ζούμε. Και κυρίως σε αυτόν τον τόπο
ισχύει ότι «ο φόβος φυλάει τα έρμα»… Οι ποι-
νές για τους εμπρηστές πρέπει να αυστηροποι-
ηθούν και οι εμπρηστές να μπαίνουν και να μέ-
νουν στη φυλακή.

Η Ελληνική Αστυνομία, που στάθηκε στο
πλευρό των πολιτών στην προχθεσινή πυρκα-
γιά, πρέπει όχι μόνο να οδηγήσει στο εδώλιο
τον εμπρηστή που εικονίζεται στο βίντεο, αλλά
και να ανακαλύψει ποιοι και ποια συμφέροντα
κρύβονται πίσω του. Γιατί είναι δύσκολο να
αποδεχθούμε ότι έδρασε μόνος του.

Και η Δικαιοσύνη πρέπει να εξαντλήσει την
αυστηρότητά της απέναντι στον συγκεκριμένο
εμπρηστή, αλλά και σε κάθε εμπρηστή και να
τον αντιμετωπίσει ως εχθρό της κοινωνίας και
της Ελλάδας. Γιατί αυτό και μόνο είναι.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ποτέ στο
παρελθόν 
δεν υπήρχε
τόσο ξεκάθαρη
απόδειξη 
για εμπρησμό

Οι εμπρηστές πρέπει 
να αντιμετωπίζονται
ως εχθροί 
της κοινωνίας


