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Τ
ο καλοκαίρι που διανύουμε, τις χαρές του
οποίου ήδη πολλοί απολαμβάνουν, κρύβει
τεράστιες ευκαιρίες για τη χώρα και την ελ-
ληνική κοινωνία. Από όλα τα συμπαρομαρ-

τούντα, τις επίσημες καταγραφές σε αεροδρόμια και
λιμάνια, τις κρατήσεις στα καταλύματα, προκύπτει
ότι ο ελληνικός τουρισμός απογειώνεται, κατάφερε
σε δύσκολες συνθήκες όχι μόνο να κρατηθεί αλλά
και να ενισχυθεί, δημιούργησε νέες αγορές για να
καλύψει το κενό Ρώσων και Ουκρανών και φαίνεται
πως επεξέτεινε και τη χρονική διάρκεια των καλο-
καιρινών διακοπών, μπαίνοντας για τα καλά στο φθι-
νόπωρο με πληρότητες καλοκαιριού. Παράλληλα, οι
επαγγελματίες του χώρου μελέτησαν και εστίασαν
στις νέες τάσεις της αγοράς, αναμόρφωσαν και προ-
σάρμοσαν το προϊόν τους στις απαιτήσεις των κατη-
γοριών επισκεπτών.

Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κέρκυρα
σέρνουν τον χορό, στον οποίο κανείς προορισμός
δεν υστερεί και το στοίχημα της κατάρριψης του ρε-
κόρ του 2019 -και μάλιστα υπό αυτές τις δυσμενείς
συνθήκες- παραμένει ζωντανό και με πολλές πιθα-
νότητες να κερδηθεί.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα ακόμη στοίχημα, μεγα-
λύτερο και μακρόπνοο, πιο οραματικό, που, αν κερ-
δηθεί, θα βάλει τις βάσεις για μια τουριστική αυτο-
κρατορία δεκαετιών, η οποία θα στηρίζει ακόμη πε-
ρισσότερο και πιο στέρεα την ελληνική οικονομία.
Είναι αυτό που αφορά την ικανοποίηση των πελα-
τών-επισκεπτών και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών, το να αισθανθεί ο κάθε επισκέπτης μο-
ναδικός, να μη νιώσει «πορτοφόλι» αλλά ένας φιλο-
ξενούμενος που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος μιας σειράς επαγγελματιών. Και χρειάζε-

ται προσοχή και στο after sale marketing, αυτό που
θα υπενθυμίζει στον Αμερικανό ή στον Σκανδιναβό
πόσο ωραία πέρασε αλλά και πως δεν ξεχάστηκε η
παρουσία του στα μέρη μας.

Το θέμα του «πορτοφολιού» είναι ιδιαιτέρως ση-
μαντικό σε μια σεζόν που ουσιαστικά είναι η πρώτη
έπειτα από δύο χρόνια ειδικών συνθηκών και με τη
δύναμη των καταναλωτών στα ύψη λόγω και της ευ-
ρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Κανείς δεν χαρίζεται σε κανέναν, κανείς δεν θα θυ-
μηθεί την χρυσή άμμο, τα πεντακάθαρα νερά και το
μαγικό ηλιοβασίλεμα, αν ακολούθησε «πετσόκομ-
μα» για το οποίο, τουλάχιστον, δεν ήταν προετοιμα-
σμένος. Και είναι κρίμα προς χάριν ενός ευκαιρια-
κού κέρδους να χαθεί μια τεράστια ευκαιρία τόσο σε
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
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Σ
το πεδίο της καθημερινότητας και της
εφαρμοζόμενης πολιτικής, αλλά και της
διαχείρισης αλλεπάλληλων κρίσεων, με
πλέον πρόσφατη αυτή των πυρκαγιών,

οι οποίες δοκιμάζουν τις τελευταίες ημέρες τον
σχεδιασμό και τις αντοχές της Πολιτικής Προ-
στασίας και του κρατικού μηχανισμού, στρέφει
την προσοχή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ούτως ή άλλως, ο πρωθυπουργός έχει διαμη-
νύσει σε ανύποπτο χρονικό διάστημα πως η
επικείμενη διπλή κατά τα φαινόμενα εκλογική
αναμέτρηση θα κριθεί στο πεδίο των πεπραγμέ-
νων και εν προκειμένω στην αντιστοιχία ανάμε-
σα στις προεκλογικές εξαγγελίες και το ποσο-
στό εκπλήρωσης αυτών προς το τέλος της τε-
τραετίας. 

Είναι σαφές πως το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώ-
κει την απ’ ευθείας σύγκριση ανάμεσα στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, την αν-
τιπαραβολή ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυ-
βέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σε κάθε έκφανση
της δημόσιας σφαίρας, στην οικονομία, στο κρά-
τος, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα με τα
αντίστοιχα της τρέχουσας κυβέρνησης. Μάλι-
στα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε και προχ-
θές την ευκαιρία στο περιθώριο της παρουσίας
του στη δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού
Μεγάρου για την επέτειο αποκατάστασης της
Δημοκρατίας να προϊδεάσει για τις αποφάσεις
του στο αμέσως προσεχές διάστημα. 

Φρένο στη συζήτηση 
περί ανασχηματισμού

Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο κ. Μητσοτά-
κης ξεκαθάρισε ότι «θα φανεί ποιος έχει την κα-
λύτερη φυσική κατάσταση, ποιος αντέχει τον

πολιτικό μαραθώνιο», επιμένοντας εμμέσως
πλην σαφώς στην απόφασή του να προκαλέσει
αχρείαστη και πιθανώς επικίνδυνη αστάθεια,
οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές εν μέ-
σω της άνευ προηγουμένου αβεβαιότητας στο
ενεργειακό και το οικονομικό πεδίο, που πυρο-
δοτεί η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία. Ο πρωθυπουργός θέλησε, εξάλλου, να
κόψει εκ νέου τη συζήτηση περί πιθανών αλλα-
γών στο κυβερνητικό σχήμα, είτε αιφνιδιαστικά
πριν από την ανάπαυλα του Δεκαπενταύγου-
στου, είτε λίγο πριν από την καθιερωμένη άνοδό
του στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση το
τριήμερο 9-11 Σεπτεμβρίου. «Εγώ σας τα έχω
πει, αλλά δεν με ακούτε. Ούτε εκλογές θα γίνουν,
ούτε ανασχηματισμός. Φύγετε για διακοπές
άνετα. Έχουμε εννέα μήνες μέχρι τις εκλογές. Τι
ανασχηματισμό; Δεν προλαβαίνει κάποιος να
μάθει το χαρτοφυλάκιό του. Επίσης, υπάρχουν
πολλές δεσμευτικές υποχρεώσεις για το Ταμείο
Ανάκαμψης». Καίτοι ερωτηθείς, η αναφορά του
πρωθυπουργού δεν ήταν καθόλου τυχαία, κα-
θώς, παρά τις διαρροές που διοχετεύονται στον
Τύπο και επιδιώκουν να «κάψουν» τα συγκεκρι-
μένα σενάρια, το θέμα «ανασχηματισμός» συζη-
τείτο με ένταση στα πηγαδάκια των βουλευτών
της συμπολίτευσης, οι οποίοι δεν δείχνουν να
πείθονται ιδιαιτέρως από τις διαψεύσεις, που
κατά καιρούς επικοινωνεί το Μέγαρο Μαξίμου.

Περιοδείες ενόψει
Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πεπεισμένοι πως

η απ’ ευθείας αδιαμεσολάβητη επικοινωνία
του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πολίτες
αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της συνολικότερης
πολιτικής στρατηγικής του κυβερνώντος κόμ-
ματος, την ώρα που οι πρωθυπουργικές εξορ-
μήσεις αποτελούν το καλύτερο πλαίσιο για την
προβολή του κυβερνητικού έργου. Σε αυτό το
πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται την
ερχόμενη Τρίτη 2 Αυγούστου την Κεφαλονιά,
όπου δρομολογείται ήδη ο οδικός άξονας Αρ-
γοστόλι - Πόρος.  

Έτοιμος για πολιτικό
μαραθώνιο 
ο Μητσοτάκης

Αντικίνητρα στους νέους για
την ανασφάλιστη εργασία 

Στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το υπουργείο Εργασίας για την
ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με νέους

εργαζόμενους και τους εξήγησε τους στόχους του Ταμείου Επικουρι-
κής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε

πως με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ένα σημαντικό αντικίνητρο απέναντι
στην ανασφάλιστη εργασία. «Με το νέο σύστημα ο κάθε εργαζόμενος

που θα εργάζεται έστω και μία ώρα ανασφάλιστος θα γνωρίζει πως χά-
νει εισφορές από τον δικό του ατομικό κουμπαρά, οι οποίες προστιθέ-
μενες μετά από αρκετές δεκαετίες θα μπορούν να του δώσουν μια πο-

λύ καλύτερη επικουρική σύνταξη».  Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ση-
μείωσε πως μέσα από την εφαρμογή «MyTEKA» όλοι θα μπορούν να

βλέπουν τον ατομικό τους κουμπαρά να γεμίζει. «Όλα τα κεφαλαιοποι-
ητικά συστήματα σε βάθος χρόνου προσφέρουν καλύτερες συντάξεις.
Εκπαιδεύουμε μια νέα γενιά στον τομέα της αποταμίευσης, άλλωστε οι

συντάξεις είναι μία υποχρεωτική μορφή αποταμίευσης μέσα από τις
εισφορές που παρακρατά το κράτος». Ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα υπάρξουν για τις επι-
κουρικές συντάξεις: «Ενώ μέχρι σήμερα οι νέοι κατέβαλλαν τις ει-

σφορές τους σε έναν γενικό κορβανά, τώρα πια θα έχουν τον δικό τους
λογαριασμό». Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου

υποστήριξε πως με το συγκεκριμένο σύστημα δημιουργείται αποταμι-
ευτικό κεφάλαιο, το οποίο θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία.

Σ. Σταθ.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



E
ντονες παρασκηνιακές διαβου-
λεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
πραγματοποιούνται τα τελευ-
ταία 24ωρα με στόχο την αντιμε-

τώπιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς η
πρόταση της Κομισιόν για μείωση κατά
15% της κατανάλωσης του φυσικού αερίου
δεν έγινε αποδεκτή από τις χώρες του ευ-
ρωπαϊκού Νότου. Κατά τη σημερινή συνε-
δρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ ο
Κώστας Σκρέκας θα ζητήσει την εξαίρεση
της χώρας μας από το συγκεκριμένο μέ-
τρο, ενώ επίσης θα υποστηρίξει πως το
ποσοστό της μείωσης θα πρέπει να ορίζε-
ται με βάση τη σύγκριση της περασμένης
χρονιάς και όχι με τον μέσο όρο της τελευ-
ταίας πενταετίας. Είναι ενδεικτικό ότι με
βάση τα κριτήρια της ΕΕ η περικοπή της
κατανάλωσης για την Ελλάδα θα έφτανε το
25%, με το οποίο δεν μπορεί να συμφωνή-
σει η κυβέρνηση.

Ο Κώστας Σκρέκας κατά τη συνεδρίαση
των υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες
αναμένεται να παρουσιάσει μια νέα πα-
ρέμβαση του πρωθυπουργού προκειμέ-
νου να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό ανάχωμα
απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Κυβερ-
νητικά στελέχη τόνιζαν πως κεντρική ιδέα
της πρότασης του πρωθυπουργού είναι η
δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανι-
σμού για τη μείωση της κατανάλωσης φυ-
σικού αερίου στη βιομηχανία έναντι απο-
ζημίωσης. Στόχος είναι να μπορέσει η Ευ-
ρώπη να αντιμετωπίσει τις απώλειες που
θα προκύψουν σε περίπτωση διακοπής
του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Στο Μαξίμου κάνουν λόγο για στοχευ-
μένες δράσεις, οι οποίες στην περίπτωση
που ακολουθηθούν θα φέρουν θετικά
αποτελέσματα. Παράλληλα όμως η κυ-
βέρνηση επαναφέρει στο ευρωπαϊκό τρα-
πέζι τα έξι σημεία που είχε θέσει ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης από τον προηγούμενο
Μάρτιο και αφορούν, μεταξύ άλλων, την
επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή του
φυσικού αερίου. «Ο πρωθυπουργός βρί-
σκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολό-
γους του, με αξιωματούχους της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Συνεχίζουμε να υπο-
στηρίζουμε τις απόψεις αυτές και κάθε
ιδέα, κάθε πρόταση που έχουμε και που
είμαστε πεπεισμένοι ότι συμβάλλει στην
πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης», τόνισε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Ευρωπαϊκές παλινωδίες
Στην κυβέρνηση δεν κρύβουν τον έντο-

νο προβληματισμό τους για τον χειμώνα
που έρχεται και ήδη γίνονται σχέδια επί
χάρτου έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλα
τα ενδεχόμενα, ακόμη και τα πιο ακραία.

Άλλωστε, είναι ένα από τα θέματα που,
εκτός από τις πυρκαγιές, κυριαρχούν στις
συσκέψεις στο Μαξίμου. «Κάνουμε πολ-
λές κινήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης», απάντησε ο πρωθυπουργός στις
ερωτήσεις που δέχτηκε από τους δημο-
σιογράφους στη δεξίωση για την επέτειο
από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Οι Βρυξέλλες σε μια τόσο κρίσιμη συγ-
κυρία δείχνει να αδυνατεί να λάβει απο-
φάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής κρίσης. Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής
δεν υπάρχει στον ορίζοντα, καθώς δεν
υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο να
συζητηθεί. Άλλωστε, απαιτείται ομόφωνη
συμφωνία μεταξύ των «27» για να εφαρ-
μοστεί κάποια πρόταση, για αυτό τον λόγο
οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε ανοι-
χτή γραμμή και προσπαθούν να βρουν τη
«χρυσή τομή» έτσι ώστε να συγκληθεί το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά μέχρι στιγ-
μής όλα δείχνουν πως δύσκολα θα υπάρ-
ξει «λευκός καπνός». Ο ευρωπαϊκός Βορ-
ράς, τέλος, εξακολουθεί να κρατά σκληρή
στάση απέναντι στις θέσεις των κρατών
της Μεσογείου.

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Τα γλυπτά του Παρθενώνα ήταν στο επίκεντρο της
κουβέντας που είχε χθες το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης στη συνάντησή του με δύο κορυφαίους μουσικο-
συνθέτες.

Με... φόντο τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στις
26 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ο πρωθυ-
πουργός, συνομιλώντας με τους Φοίβο και Desmond
Child, υπογράμμισε ότι το αίτημα για την επανένωση των
γλυπτών του Παρθενώνα κερδίζει όλο και περισσότερο

έδαφος διεθνώς, τονίζοντας παράλληλα την ιδιαιτερό-
τητα του Παρθενώνα ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία συνομίλησε και αυτή
με τους δύο καλλιτέχνες. Υπενθυμίζεται ότι στη μεγάλη
μουσική βραδιά στη σκιά του Βράχου της Ακρόπολης
για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα συμμε-
τείχαν κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας
μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Alice Cooper.

Συναντήσεις με κορυφαίους μουσικοσυνθέτες για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Ο Κώστας Σκρέκας αναμένεται
να παρουσιάσει στη συνεδρίαση
των ΥΠΕΝ μια νέα παρέμβαση
του πρωθυπουργού σχετικά με
τη δημιουργία πανευρωπαϊκού
μηχανισμού για τη μείωση 
της κατανάλωσης φυσικού
αερίου στη βιομηχανία έναντι
αποζημίωσης
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Στις Βρυξέλλες η νέα
αντιπρόταση Μητσοτάκη

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Σ
οβαρές αναταράξεις στην ηλε-
κτροδότηση της χώρας προεξο-
φλεί το εθνικό σχέδιο προλη-
πτικής δράσης της Ρυθμιστικής

Αρχής Ενέργειας σε περίπτωση που η
Gazprom αποφασίσει να κλείσει τη στρό-
φιγγα φυσικού αερίου. Το σχέδιο που δό-
θηκε σε δημόσια διαβούλευση λίγες μέ-
ρες μετά την πρόταση της Κομισιόν για
οριζόντια περικοπή 15% από όλα τα κράτη-
μέλη το επόμενο οκτάμηνο, την οποία ση-
μειωτέον δεν συμπεριλαμβάνει ο Ρυθμι-
στής, προβλέπει μεγάλες έως καταστρο-
φικές επιπτώσεις στην τροφοδοσία των
καταναλωτών.

Η ΡΑΕ θεωρεί ως την πιο κρίσιμη περίο-
δο για τις αντοχές του συστήματος το τρίμη-
νο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, κατά την
οποία υπολογίζει εξαγωγές φυσικού αερί-
ου προς Βουλγαρία στη μέγιστη τεχνικά δυ-
ναμικότητα, μηδενική ροή από Κήπους και
Σιδηρόκαστρο και μεγιστοποίηση των προ-
μηθειών από Αγία Τριάδα (Ρεβυθούσα).

Με βάση τα αποτελέσματα των επικαι-
ροποιημένων σεναρίων, το έλλειμμα φυ-
σικού αερίου θα διαμορφωθεί μεταξύ 1,9
έως 4,2 τεραβατώρων, το οποίο δεν θα

μπορεί να καλυφθεί χωρίς περιορισμούς
στη ζήτηση. Η πρόβλεψη αυτή γίνεται συ-
νυπολογίζοντας και όλα τα εναλλακτικά
σχέδια που έχει καταρτίσει η Πολιτεία για
να αντιμετωπίσει το δυσμενέστερο σενά-
ριο, δηλαδή τη λειτουργία στο φουλ των
λιγνιτικών μονάδων, με και χωρίς τη λει-
τουργία της Πτολεμαΐδας 5, τη λειτουργία
με ντίζελ των πέντε μονάδων φυσικού αε-
ρίου, τις εξαγωγές στη Βουλγαρία και την
πλήρη λειτουργία των διεθνών διασυνδέ-
σεων.

Μείωση κατανάλωσης 
σε βιομηχανίες

Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του
συστήματος, απαιτούνται πρόσθετα μέ-
τρα, όπως είναι η μείωση της κατανάλω-
σης αερίου στις βιομηχανίες, αλλά και κυ-
λιόμενες διακοπές που θα αναλάβουν να
θέσουν σε εφαρμογή οι διαχειριστές του
συστήματος (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ).

Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου ΔΕΣΦΑ
και ΔΕΔΔΗΕ οφείλουν να έχουν καταρτί-
σει και παραδώσει πρόγραμμα ενημέρω-
σης - ευαισθητοποίησης καταναλωτών με
σκοπό την ορθή χρήση του φυσικού αερί-

ου. Στα σχέδιά τους, τα οποία θα πρέπει να
κοινοποιηθούν στη ΡΑΕ το αργότερο μέ-
χρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, θα περι-
λαμβάνεται διαδικασία γνωστοποίησης
και ενημέρωσης των πελατών, οι οδηγίες
για τη μείωση, τον περιορισμό της κατανά-
λωσης φυσικού αερίου ανά κατηγορία κα-
ταναλωτή (δημόσια κτίρια, κτίρια γραφεί-
ων, οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανι-
κούς καταναλωτές) και ανά χρήση.

Το σχέδιο της ΡΑΕ προβλέπει και τις
διαδικασίες αποθήκευσης φυσικού αερί-
ου στην Ιταλία, ώστε να μπορέσει να καλύ-
ψει τις ανάγκες εφοδιασμού της αγοράς
(μέσω προμηθευτών ή μέσω ΔΕΣΦΑ) μέ-
χρι την 1η Νοεμβρίου 2022. Η απόληψη
και χρήση της αποθηκευμένης ποσότητας
θα είναι διαθέσιμη ως αέριο εξισορρόπη-
σης στην ελληνική αγορά (Βάθρο Εμπο-
ρίας) κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
(ακόμα και αν δεν υλοποιηθεί το δυσμε-
νές σενάριο διακοπής τροφοδοσίας φυσι-
κού αερίου) κατά τους μήνες Νοέμβριο
2022 - Μάρτιο 2023.

Ο ΔΕΣΦΑ κατά την περίοδο απόληψης
θα «εισάγει» φυσικό αέριο μέσω εικονι-
κής ανάστροφης ροής στον αγωγό ΤΑΡ

στο Σημείο Εισόδου Νέα Μεσημβρία του
ΕΣΦΑ. Η συνολική ποσότητα αποθήκευ-
σης υπολογίζεται σε 1,14 TWh. Ο ΔΕΣΦΑ
απομαστεύει το φυσικό αέριο από την
υπόγεια αποθήκη, το μεταφέρει στην Ελ-
λάδα με σταθερό ημερήσιο ρυθμό απόλη-
ψης και το διαθέτει στην ελληνική αγορά
στο Βάθρο Εμπορίας. Η υλοποίηση της
υποχρέωσης αρχίζει άμεσα με την έγκρι-
ση του σχεδίου πρόληψης της ΡΑΕ. Ο ΔΕ-
ΣΦΑ υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγρά-
φως τη ΡΑΕ για τη μη εκπλήρωση της
υποχρέωσης πλήρωσης της αποθήκης με
φυσικό αέριο μέχρι την 1η Νοεμβρίου
2022, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη
συνθήκη που επηρεάζει την εφαρμογή
του μέτρου.
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Τι προβλέπει το σχέδιο
πρόληψης της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας σε
περίπτωση που κλείσει 
η ρωσική στρόφιγγα

Το ελληνικό Plan B για το αέριο



Χ
ωρισμένος σε δύο στρατόπεδα
και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την πα-
ρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη
γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο

για τα 48 χρόνια από την αποκατάσταση
της Δημοκρατίας στη χώρα.

Πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρουν
ότι οι αντιδράσεις που έκαναν την εμφάνι-
σή τους από μερίδα Συριζαίων στα social
media υπήρξαν και στα ανώτερα κομματι-
κά κλιμάκια. Όχι τόσο για την αυτή καθαυ-
τή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ως αρχη-
γού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη
γιορτή όσο για τη σημειολογία. «Την ώρα
που η Ελλάδα καιγόταν, στο Προεδρικό
δινόταν μια ακόμη φιέστα υποκρισίας για
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Γιορτή της Δημοκρατίας με Πλεύρη, Βορί-
δη και Άδωνι! Τι οξύμωρο σχήμα! Αφού
όμως ο ίδιος ο λαός τούς ψηφίζει, η κριτι-
κή μας περισσεύει. Τώρα για το αν έκανε
καλά ο Τσίπρας που βρέθηκε εκεί, δεν θα
μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ή και θα μπο-
ρούσε…», τονίζουν με νόημα πηγές από
την Κουμουνδούρου, εννοώντας πως θα
έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να δείξει ο
ΣΥΡΙΖΑ πως συμπαραστέκεται στους αν-
θρώπους που πλήττονται από τις πυρκα-
γιές τη δεδομένη ώρα και ότι δεν τους έχει
βάλει στον «πάγο» μέχρι να τελειώσει η
δεξίωση στο Προεδρικό.

Έλα να πάμε στα καμένα...
Στην Κουμουνδούρου υπάρχει «μουρ-

μούρα» και για τις εισηγήσεις που δέχε-
ται και στις οποίες συμφωνεί ο Αλέξης

Τσίπρας σε σχέση με την επικοινωνιακή
διαχείριση των θερινών πυρκαγιών. Οι
δηλώσεις Τσίπρα με φόντο τα καμένα της
Παλλήνης αλλά και ο διάλογός του με τον
δήμαρχο Παλλήνης, που βγήκε στον αέρα
και τον εμφανίζει να μη γνωρίζει το εύρος
των ζημιών, κάνουν κακό στην εικόνα και
του ίδιου και του κόμματος. Και κάποιοι
το συνεχίζουν διερωτώμενοι αν «αυτός
που τον συμβουλεύει μήπως είναι ο ίδιος
άνθρωπος που το 2018 του πρότεινε να
μπει η κάμερα στη σύσκεψη για το Μάτι».

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως, αν και ο
Αλέξης Τσίπρας κατά τις δηλώσεις του
απέφυγε την ακραία ρητορική των ευθυ-
νών, η εικόνα μιλά από μόνη της, τη στιγ-

μή μάλιστα που «τα κανάλια παίζουν το
Μάτι και οι μνήμες είναι νωπές και επί-
πονες». 
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Δίχασε η παρουσία του Τσίπρα
στη γιορτή του Προεδρικού
Μεγάρου, με πηγές από 
την Κουμουνδούρου να λένε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να
δείξει ότι συμπαραστέκεται
στους πληττόμενους 
από τις πυρκαγιές

Εδώ ο κόσμος καίγεται...

Σπέκουλα και με
την ΠτΔ Κατερίνα
Σακελλαροπούλου
Μια ακόμη θεσμική ακροβασία επε-
φύλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την
αναφορά της Προέδρου της Δημο-
κρατίας Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου στην ομιλία της για την αποκα-
τάσταση της Δημοκρατίας για τον
τρόπο που λειτουργεί η Δικαιοσύνη.
«Η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται με
βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα,
αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα και
τους νόμους», είπε η ΠτΔ προκα-
λώντας έντονες αντιδράσεις στις τά-
ξεις της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, καθώς, σύμφωνα με την Κου-
μουνδούρου, «υπερασπίστηκε την
αποφυλάκιση Λιγνάδη» έστω και
εμμέσως.
Στον ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουν και πάλι να
εμπλέξουν την Πρόεδρο στην υπό-
θεση Λιγνάδη, υπενθυμίζοντας πως
τα δύο πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ
τους. Μάλιστα, το γεγονός αυτό προ-
κάλεσε την «έκρηξη» του Παύλου
Πολάκη και του Νίκου Φίλη. Ο κ. Πο-
λάκης με ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε:
«ΕΙΠΑΜΕ: κρίμα και ΝΤΡΟΠΗ και
χαράμι η ψήφος, κυρία Πρόεδρε της
Δημοκρατίας!». Από τη μεριά του, ο
Νίκος Φίλης υποστήριξε, μεταξύ
άλλων, πως «η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας προσδίδει και πάλι στον ρό-
λο της ιδεολογική χροιά», ενώ πα-
ράλληλα «δεν μίλησε ως ο θεσμός
που επιχειρεί να ενοποιήσει και να
εκπροσωπήσει το σύνολο του λαού
αλλά μάλλον ως η συνταξιούχος δι-
καστικός που επέλεξε εμμέσως να
ταχθεί υπέρ της αποφυλάκισης Λι-
γνάδη».
Σχολιάζοντας κατ’ ουσίαν τη λαϊκή
κατακραυγή για πρόσφατες δικαστι-
κές αποφάσεις, η ΠτΔ ανέφερε ότι
«η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται με
βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα
[…], οι δικαστές απολαμβάνουν τις
εγγυήσεις του λειτουργήματός τους,
[…] κρίνονται και δεν στοχοποιούν-
ται. Ο διχαστικός λόγος αδικεί τη δη-
μόσια σφαίρα και δεν υπηρετεί τη
Δημοκρατία μας».
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Ένα ωραίο πηγαδάκι είδαμε προχθές
στο Προεδρικό Μέγαρο με έντονο πα-
σοκικό ενδιαφέρον μεταξύ του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τά-
κη Θεοδωρικάκου και του πρώην
υπουργού επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ
Πέτρου Ευθυμίου. Οι δυο τους γνωρί-
ζονται πολύ καλά μέσω του Κώστα Λα-
λιώτη και μίλησαν αρκετή ώρα για τις
εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο.

ΑΞΙΖΕΙ…

Δεν έκανε εντύπωση που ο υπουργός
Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν παρευ-
βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου
έδωσαν το «παρών» αρκετοί υπουργοί.
Όπως μάθαμε, εσκεμμένα απέχει από
όλες τις δεξιώσεις από το 2019 και μετά.
Παρεμπιπτόντως, όμως, είδαμε τον έτε-
ρο υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γερα-
πετρίτη, ο οποίος εισήλθε στο Προεδρι-
κό Μέγαρο μαζί με τις κυρίες Σοφία Ζα-
χαράκη και Μαρία Συρεγγέλα. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Ξεκάθαρος
ο Θεοδωρικάκος περί
σχεδίου εμπρησμού
στην Ηλεία

Σ
τα Κρέστενα Ηλείας βρέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, πραγματοποιώντας αυτοψία στις
περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Ο κ. Θεοδωρικά-

κος από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο
γήπεδο Κρεστένων έκανε λόγο για σκληρή μάχη των 180 ανδρών της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των 120 στελεχών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας αλλά και των Γερμανών πυροσβεστών που συνδράμουν το έρ-
γο της κατάσβεσης, ώστε να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να μην κιν-
δυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. 

Ο υπουργός αναφέρθηκε σαφώς σε ενδείξεις εμπρησμού στην πε-
ριοχή της Ηλείας, ενώ, όπως είπε, έχει ήδη πραγματοποιηθεί ήδη η
σύλληψη ενός πολίτη για εμπρησμό: «Τις τελευταίες 20 μέρες στον
Νομό Ηλείας έχουν ξεκινήσει 15 φωτιές. Δεν υπάρχει κανένας που
να πιστεύει ότι αυτό γίνεται τυχαία. Είναι προφανές ότι υπάρχουν εμ-
πρησμοί, ότι υπάρχουν σχέδια και οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα
για να βρούμε τους ενόχους. Υπάρχει ήδη μια σύλληψη ενός πολίτη
που κατηγορείται για εμπρησμό και θα απολογηθεί στη Δικαιοσύνη».

Παράπονα βουλευτών
Πάντως, να ξέρετε ότι είναι πολλά τα πα-

ράπονα των βουλευτών κατά της Προ-
εδρίας για την προχθεσινή δεξίωση για τα
48 χρόνια της Αποκατάστασης της Δημο-
κρατίας. Πρώτα απ’ όλα, άνθρωποι της
Προεδρίας ζητούσαν να τσεκάρουν τις προ-
κλήσεις επώνυμων βουλευτών, την ώρα
μάλιστα που σε άλλες περιπτώσεις ήταν πιο
χαλαρά τα μέτρα. Δεύτερο μεγάλο παράπο-
νο είναι ότι η Προεδρία δεν άφησε κανέναν
βουλευτή να συνοδευτεί από τη γυναίκα
του, ενώ, για παράδειγμα, υπήρξε συνοδός
καλλιτέχνη, η οποία μάλιστα ήταν ντυμένη
με καυτό σορτσάκι και μπόλικα τατουάζ σε
δημόσια θέα. 

Τρίτον, πολλοί βουλευτές δεν παρέστη-
σαν εξαιτίας των κρίσιμων στιγμών που ζει
η χώρα με τις πυρκαγιές. 

Την τιμητική του 
είχε ο Σκούμας

Ένα πρόσωπο που στη δεξίωση της Κυρια-
κής στο Προεδρικό Μέγαρο είχε την τιμητική
του ήταν ο αρχηγός της Αστυνομίας Κων-
σταντίνος Σκούμας. Ο αρχηγός, ο οποίος
έφτασε με τον κ. Θεοδωρικάκο, προσεγγί-
στηκε από πολλούς βουλευτές και εκπροσώ-
πους των ΜΜΕ, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον
για τις συλλήψεις εμπρηστών που έχει κάνει
η Αστυνομία το τελευταίο διάστημα - ειδικά
για εκείνον που έβαλε τις φωτιές στην Πεντέ-
λη και είδαμε το πρόσωπό του σε βίντεο. Ο
αρχηγός το μόνο που μπόρεσε να αποκαλύ-
ψει είναι ότι η Αστυνομία θα διαλευκάνει
πολλές απορίες το επόμενο διάστημα και ότι
δεν ήταν τυχαίο που ο πρωθυπουργός μίλησε
περί εμπρησμού. 

Λίγοι παρατήρησαν τη νέα γκάφα (ή απερισκεψία, όπως θέλετε πείτε το) του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, να θυμίσω, είχε ανακοινώ-
σει στις 20/7 ότι έχει νοσήσει για δεύτερη φορά από κορονοϊό και ότι θα τεθεί σε κα-
ραντίνα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η καραντίνα, είτε έχεις συμπτώματα είτε όχι, θα πρέ-
πει να είναι πενθήμερη. Την οποία ο Αλέξης Τσίπρας δεν τήρησε. Στις 24/7, την περα-
σμένη Κυριακή, εθεάθη στην Πεντέλη μαζί με δημάρχους της περιοχής, όπου «πήγε
κουβά τηλεοπτικά», προσπαθώντας να ανεβάσει τα καμένα σπίτια στα 200, ενώ οι δή-
μαρχοι του έλεγαν για 3-4 σπίτια. Επίσης, την ίδια μέρα το βράδυ, την τέταρτη μέρα της
καραντίνας, τον είδαμε στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τους άλλους πολιτικούς αρχη-
γούς και πλήθος καλεσμένων. 

Έσπασε την καραντίνα o Τσίπρας;



Καλά, θέλουν και τα λένε ή τους ξεφεύ-
γουν; Για τον Παναγιώτη Κουρουμπλή
ισχύει μάλλον το δεύτερο, αφού για μια
ακόμη φορά και μετά τη διαγραφή του από
την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της αμετροέπειάς
του κατάφερε ένα αυτογκόλ από τα λίγα.
«Το πιο εύκολο πράγμα είναι να μην έχει
απώλεια ζωής», είπε στον ΣΚΑΪ αναφερό-
μενος στη διαχείριση των πυρκαγιών από
την κυβέρνηση, προκαλώντας την έκρηξη
του γραμματέα της ΝΔ Παύλου Μαρινάκη.
«Αυτό το εύκολο δεν το εφαρμόσατε
εσείς», του απάντησε για να το γυρίσει ο
Κουρουμπλής στο... τσάμικο περί Δεξιάς
κ.λπ. Καλά κάνουν κάποιοι στην Κουμουν-
δούρου και του κρατάνε ανοιχτή την πόρτα
της επιστροφής.

ΑΑπό το ΚΙΝΑΛ στο... Πουκέτ
Είδε και απόειδε στο ΚΙΝΑΛ, τα μάζεψε και

έφυγε ο Σπύρος Καρανικόλας, πρώην αναπλη-
ρωτής εκπρόσωπος Τύπου επί της αείμνηστης
Φώφης Γεννηματά και στο πλευρό του Ανδρέα
Λοβέρδου στις πρόσφατες εσωκομματικές.
Και δεν έφυγε μόνο από τη Χαριλάου Τρικούπη
αλλά και από τη… χώρα, την ώρα που οι φήμες
τον ήθελαν να βρίσκει διαύλους με τη ΝΔ. Ο δι-
κηγόρος και πολιτευτής με fit look μαζεύει
ήλιο και εμπειρίες στην Ταϊλάνδη, στο Πουκέτ
και τα άλλα νησιά του συμπλέγματος στη Νοτι-
οανατολική Ασία και… άσε τους άλλους να
κουρεύονται. Έτσι κι αλλιώς, το φθινόπωρο
όλα εδώ θα είναι - και πολιτικές αντιπαραθέ-
σεις και πολιτικές ευκαιρίες. 

Τις εντυπώσεις
έκλεψαν με το στιλιστι-
κό τους outfit -και όχι
μόνο- στη δεξίωση στο
Προεδρικό Μέγαρο για
την αποκατάσταση της
Δημοκρατίας τρεις κυ-
ρίες της πολιτικής
ζωής του τόπου. Ο λό-
γος για την υφυπουργό
Εργασίας Δόμνα Μι-
χαηλίδου, τη βουλευτή
Α’ Πειραιά της ΝΔ Νόνη Δούνια και τη βου-
λευτή Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπού-
λου. Η κυρία Μιχαηλίδου τράβηξε τα βλέμμα-
τα με την εντυπωσιακή ολόσωμη μπορντό
φόρμα και με το ανεπιτήδευτο στιλ της, επι-
βεβαιώνοντας όλους όσοι θεωρούν ότι η νεα-
ρή πολιτικός είναι από τις πιο λαμπερές πολι-
τικές παρουσίες. Για την κυρία Δούνια δεν εί-
ναι βέβαια έκπληξη η απόλυτα ταιριαστή ει-
κόνα της στη δεξίωση λόγω και της ενασχό-
λησής της με τον χώρο της μόδας, σε ένα to-
tally μπλου-μοβ σύνολο. Και η κυρία Νοτο-
πούλου, η οποία προτίμησε την κλασική μαύ-
ρη φαρδιά φόρμα με μυτερό κόψιμο στα
πλαϊνά, κέρδισε τις εντυπώσεις. 

Η Διονυσία της Ηλείας 
με τη λευκή τουαλέτα
Αυτή πάντως που σχολιάστηκε εντό-

νως στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν η βου-
λευτής Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπού-
λου. Η βουλευτής εμφανίστηκε στη δε-
ξίωση με μια πάλλευκη σατέν τουαλέτα,
την ώρα που στην περιοχή της στα Κρέ-
στενα Ηλείας μαινόταν η μεγάλη πυρκα-
γιά. Και δεν κρατήθηκαν αρκετοί άσπον-
δοι εχθροί της και σχολίασαν πως, αντί
να πίνει αμέριμνη το απεριτίφ της στους
προεδρικούς κήπους, ίσως θα ήταν κα-
λύτερο να ήταν στην περιφέρειά της να
δει πώς εξελίσσεται η φωτιά και να βρί-
σκεται εκεί όπου δίνεται η μάχη. 

Συριζαϊκά
μπλεξίματα
στην Αν. Αττική

Δ
ύο είναι τα μεγάλα θέματα που
απασχολούν αυτήν τη στιγμή τον
ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής. Το
πρώτο είναι η Ζανέτ Τσίπρα, η

αδελφή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και συντο-
νίστρια της ΝΕ Ανατολικής Αττικής. Πληρο-
φορίες αναφέρουν πως δεν διατηρεί τις κα-
λύτερες σχέσεις με τον νυν βουλευτή Χρήστο
Σπίρτζη, γιατί όπως υποστηρίζουν (ασφαλείς
πηγές) ο δεύτερος την έχει «αδειάσει» ουκ
ολίγες φορές σε από κοινού αποφάσεις,
ακόμη και μπροστά στον ίδιο τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι
που βλέπουν τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ πίσω
από την επιστολή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ Ανα-
τολικής Αττικής για παρατυπίες Τσίπρα στο
καταστατικό του κόμματος.

Την ίδια ώρα, ένας ακόμη «μπροστινός», ο
Στέλιος Κοροβέσης, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και,
όπως όλα δείχνουν, υποψήφιος βουλευτής,
φαίνεται πως έχει αναλάβει να... καθαρίσει
το τοπίο αναφορικά με τις υποψηφιότητες
του ΣΥΡΙΖΑ, τροφοδοτώντας με διχαστικά
σχόλια τα social media για συνυποψηφίους
του. Τώρα για τίνος λογαριασμό το κάνει αυ-
τό, θα σας γελάσουμε. Το σίγουρο είναι πως
στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν «μια ωραία ατμό-
σφαιρα» και συνεχίζουν να μπερδεύονται
προεκλογικά, την ώρα που ο Μητσοτάκης
έχει στείλει τις εκλογές στο... βάθος. 
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Εντυπωσίασαν Δόμνα,
Νόνη και Κατερίνα
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«Αλλαγή σελίδας» 
στην προστασία 
ασυνόδευτων ανηλίκων

Το ευρωπαϊκό όραμα για το πιο ευαίσθητο κομμάτι του Προσφυγικού, εκείνο
των ασυνόδευτων ανηλίκων, ξεδίπλωσαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και η εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπη-
ρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο Nina Gregori σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύ-
που της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και της Ευ-
ρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EUAA).

Οι δύο πολιτικοί ανέδειξαν όλα όσα «αναμορφώνουν» το παζλ στο κομμάτι
των ασυνόδευτων ανηλίκων, με την κυρία Βούλτεψη να υπογραμμίζει όσα
έχουν ήδη επιτευχθεί, τονίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να γίνουν και άλλες με-
ταρρυθμίσεις στο κρίσιμο αυτό κομμάτι, και με την κυρία Gregori να μιλά για
εξαιρετική συνεργασία. Ακόμη, έδωσε τα εύσημά της στη χώρα μας για τη
«δουλειά» που γίνεται στα προγράμματα που αφορούν τα ασυνόδευτα προσφυ-
γόπουλα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, 1.251 παιδιά σε χώρες της έχουν κάνει νέο
ξεκίνημα χάριν στο επιχειρησιακό και νομικό πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει την
εθνική στρατηγική για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών και στο πρό-
γραμμα της εθελοντικής μετεγκατάστασης.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η εκτελεστική διευθύντρια της EUAA, η οποία αρχι-
κά ήταν πολύ επιφυλακτική για τις επιδόσεις της χώρας μας, είναι πλέον από
τους πιο ένθερμους συμπαραστάτες της στο κομμάτι της αντιμετώπισης του
Προσφυγικού, επαναλαμβάνοντας την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα αλλά
και «τρέχοντας» πολλά projects στα μέρη μας. 
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Βροχή ερωτήσεων
Τελευταίος αποχώρησε ο πρωθυπουρ-
γός από τη δεξίωση για την αποκατά-
σταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό
Μέγαρο, καθώς υπήρξε μεγάλο ενδια-

φέρον από τους
καλεσμένους για
μια σειρά θεμά-
των - από το
Ενεργειακό μέ-
χρι τα Ελληνο-
τουρκικά. Πολλά
ήταν τα μη πολι-
τικά πρόσωπα
που ζήτησαν να

φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ αρκετοί
από αυτούς στις συνομιλίες που είχαν
στους κήπους του Προεδρικού με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσαν σύμφω-
νοι με την απόφασή του να κάνει εκλο-
γές στο τέλος της τετραετίας.

Απομονωμένος
Μόνος του και χωρίς να του μιλάει κα-
νείς πέρασε την ώρα του στο ιστορικό

κιόσκι ο Γιά-
νης Βαρουφά-
κης. Ο πρωθυ-
πουργός μι-
λούσε με την
Πρόεδρο της
Δημοκρατίας
και τον πρό-
εδρο της Βου-
λής, ενώ ο

Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να συνομιλή-
σει με τον Δημήτρη Κουτσούμπα παρά
με τον πρώην σύντροφό του. 

Στη Λευκάδα η Ζωή
Στη Λευκάδα βρέθηκε η υφυ-

πουργός Υγείας Ζωή Ράπτη εγκαι-
νιάζοντας το νέο Κέντρο Υγείας, το
οποίο μετεγκαταστάθηκε και λει-
τουργεί πλέον σε ιδιόκτητο χώρο,
στο Παλαιό Νοσοκομείο Λευκάδας
στο κέντρο της πόλης. Η κυρία Ράπτη
μίλησε με τη διοίκηση και τους διευ-
θυντές των υπηρεσιών, ενώ ανακοί-
νωσε και την ίδρυση -με πόρους από
το Ταμείο Ανάκαμψης- Κινητής Μο-
νάδας Παιδιών και Εφήβων για την
κάλυψη των αναγκών της Λευκάδας,
των περιοχών της Πρέβεζας και του
Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, καθώς και
την ενίσχυση του Κέντρου Ημέρας
με ειδικότητες ψυχογηριατρικής για
την υποστήριξη της τρίτης ηλικίας,
κυρίως στον τομέα της Άνοιας -
Alzheimer.

Κουρός και Σαϊντού στο Προεδρικό Μέγαρο
Ενθουσιασμένοι από την εμπειρία τους στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημο-

κρατίας και την παρουσία τους στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου ήταν ο Κουρός

και ο Σαϊντού, τα δύο παιδιά από το Ιράν και τη Γουινέα αντίστοιχα που τράβηξαν τα φώτα

της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες. Η Πρόεδρος προσκάλεσε τον αριστούχο

Νουρμοχαμαντί Μπαϊγκί, τον νεαρό πρόσφυγα από το Ιράν που από τη Μόρια κατάφερε

να σαρώσει στις πανελλήνιες, και τον Σαϊντού Καμαρά, τον αριστούχο μαθητή από τη

Γουινέα, η παραλίγο απέλαση του οποίου είχε προκαλέσει αντιδράσεις αλλά αποφεύχ-

θηκε, τους υποδέχτηκε και συνομίλησε μαζί τους. Τα δύο παιδιά αποδείχθηκαν πόλος

έλξης στην επέτειο της Δημοκρατίας και έζησαν στιγμές που θα τους μείνουν χαραγμέ-

νες στη μνήμη. 

Εντύπωση έκανε μια νέα δή-
λωση του βουλευτή Ηλείας
Κώστα Τζαβάρα, ο οποίος ως
δικηγόρος πήρε θέση για το
ζήτημα των αποφάσεων της
Δικαιοσύνης με αφορμή τις
πρόσφατες αποφάσεις για
τον σκηνοθέτη Λιγνάδη. Ο κ.
Τζαβάρας είπε ότι οι αποφά-
σεις της Δικαιοσύνης θα πρέ-
πει να επιδέχονται κριτικής,
ειδικά όταν αυτές δεν συνο-
δεύονται από το σκεπτικό των
δικαστών… 

ΑΞΙΖΕΙ 



του
Xρίστου 
Χ. Λιάπη

Ψυχίατρος -
διδάκτωρ Παν/μίου
Αθηνών, πρόεδρος
ΔΣ ΚΕΘΕΑ, μέλος
Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας,
chliapis@yahoo.gr
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Ο
ι φωτογραφίες στιγμής, όπως λέγονται οι δημο-
σκοπήσεις κοινής γνώμης, ερμηνεύονται λαν-
θασμένα τις περισσότερες φορές. Η δημοσκό-

πηση μίας πολιτικής έρευνας από φίλια μέσα, στα
οποία καταγράφεται μία δημοσκοπική διαφορά μετα-
ξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος σημαντική, δεν ση-
μαίνει ότι αυτό θα αποδειχθεί σίγουρα και στην κάλπη.
Οι τελευταίες εκλογές στη Γαλλία το απέδειξαν. Το
κόμμα της Μαρίν Λεπέν, ενώ οι δημοσκοπήσεις δίνανε
ότι θα έχει 50-60 έδρες, τελικά πήρε 89 έδρες. Η λαϊκί-
στικη ρητορική που χρησιμοποιήθηκε κατά την προ-
εκλογική περίοδο, βασισμένη στο πρωτοφανές κύμα
ακριβείας και στην ενεργειακή κρίση, έφερε τους
ακραίους λαϊκιστές σε μη προβλεπόμενα από τις δη-
μοσκοπικές εταιρείες αποτελέσματα. Ας κρατάμε, λοι-
πόν, μικρό καλάθι ως προς το τελικό εκλογικό αποτέ-
λεσμα και στη χώρα μας. Ήδη έχουμε ζήσει ανάλογες
ανόδους των πολιτικών άκρων, τα οποία καλλιέργησαν,
«έθρεψαν», τα αντισυστημικά αισθήματα της κοινής
γνώμης. Τα άκρα συνεχίζουν να αποτελούν απειλή και
στις ημέρες μας. Ο Οδηγός «Ευ Πολιτεύεσθαι» είναι
μία όαση πολιτικού πολιτισμού στον λόγο, για όσους
θέλουν να εκφράζονται έξυπνα και πολιτικά. Να ξεχω-
ρίζουν για τον λόγο τους. 

1. Πολλές φορές αρκετές από τις παροχές δεν συγ-

κινούν ούτε επαρκούν και θεωρούνται εμπαιγμός και
εξοργίζουν.

2. Χρησιμοποιώντας το ίδιο λεξιλόγιο του αντιπάλου
σας, μπορείτε να τον αφοπλίσετε.

3. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, κερδίζεις όταν
δημιουργείς γεγονότα και όχι όταν άγεσαι και φέρεσαι
από γεγονότα.

4. Οι πολιτικοί βρίσκουν πάντα δικαιολογίες για πε-
ριτύλιγμα των λαθών τους και φορτώνουν τα βάρη σε
άλλους.

5. Τον δείκτη νοημοσύνης του δεν τον λιμπίζεται ού-
τε μία πέστροφα ιχθυοτροφείου.

6. Ο Καλιγούλας, Ρωμαίος αυτοκράτορας, ανακήρυ-
ξε το άλογό του Ύπατο! Η απόλυτη εξουσία βλάπτει σο-
βαρά τη δημοκρατία!

7. Η λεγόμενη «Μεγάλη αναταραχή - Θαυμάσια κα-
τάσταση» μπορεί να φέρει ψήφους σε έναν πολιτικό
φορέα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα φέρει και την κατα-
στροφή της κοινωνίας.

8. Όλα γίνονται στο όνομα του λαού, αλλά τίποτα δεν
γίνεται για τον λαό.

9. Υπέρβαροι θα βγούμε και φέτος στις παραλίες από
τα «παραμύθια» που μας ταΐζουν οι πολιτικοί μας, εν
αναμονή πρόωρων ή κανονικών εκλογών, αν και σιτι-
ζόμενοι από συσσίτια σωτηρίας δήμων και εκκλησιών.

10. Πιστοποιητικό ψυχιάτρου θα ήταν απαραίτητο να
κατατεθεί πριν ασκηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά
και του εκλέγεσθαι, από όλους τους ψηφοφόρους και
το πολιτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εξουσίας.

11. Ο έρπης του λαϊκισμού φουντώνει και αναμένον-
ται στην πολιτική σκηνή, αρχής γενομένης από την
ΔΕΘ, νέας κοπής επικοινωνιακά παραφερνάλια, λά-
σπη στον ανεμιστήρα και ανέφικτες υποσχέσεις. Και
αναρωτιούνται μετά πού θα φτάσει η αποχή!

Περισσότερα Tips για τις καλοκαιρινές διακοπές, εί-
τε σε παραλία είτε σε πόλη, θα βρείτε στον Οδηγό Πολι-
τικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips, για
να επιστρέψετε ανανεωμένοι με καθαρό μυαλό και νέ-
ες ιδέες.

Μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερί-
δας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10
ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επι-
κοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedia-
group.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066 - 6932266217.
Εμείς θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη, στο ραντεβού
μας κάθε εβδομάδα, πάντα την ίδια μέρα. 
Καλό καλοκαίρι σε όλους.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι,
αποδεικνύοντας παραστατικά ότι μια συγκροτημένη αί-
σθηση του χιούμορ δρα προστατευτικά απέναντι στην
«ύβρη» της εξουσίας, είχε επιλέξει να διηγηθεί, μιλών-
τας από πολιτικού βήματος στους ξένους ανταποκριτές,
ένα ανέκδοτο, σύμφωνα με το οποίο «ένας νέος που
έπρεπε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση λόγω καρδια-
κής ανεπάρκειας διάλεξε την καρδιά ενός ογδοντάχρο-
νου τραπεζίτη, διότι ήταν βέβαιος ότι δεν είχε χρησιμο-
ποιηθεί ποτέ».

Στην ομιλία του όμως στην ιταλική Βουλή, υπό τη
σκιά της παραίτησής του, μετά την άρση της εμπιστοσύ-
νης από τον κυβερνητικό του συνασπισμό του Κινήμα-
τος των 5 αστέρων, που ίδρυσε ο κωμικός ηθοποιός και
σατιρικός σχολιαστής Πέπε Γκρίλο, αλλά και υπό το βά-
ρος της μπερλουσκονικής συνωμοσίας της Φόρζα Ιτά-
λια και της ακροδεξιάς Λέγκας του Βορρά, πρόσθεσε
στην προαναφερθείσα ανεκδοτολογική διήγηση πως
«κάποιες φορές τελικά πάλλεται και η καρδιά των κεν-
τρικών τραπεζιτών». Στον νου μου ήρθε ένα απόσπα-
σμα από ένα άρθρο που, υπό τον τίτλο «Μέλλουσα καρ-
διά», είχα γράψει τον Νοέμβριο του 2002, φοιτητής -τό-
τε- της Ιατρικής του ΑΠΘ:

«Στην τελετή λήξης ενός ιατρικού συνεδρίου καλεί-
ται -σε ένδειξη τιμής- να απευθύνει χαιρετισμό ένας
ηλικιωμένος καθηγητής και ακαδημαϊκός. Όμως, το
βάρος των χρόνων και των εμπειριών φαίνεται δυσβά-
σταχτο για τον “βετεράνο” δάσκαλο που, έχοντας χάσει

από καιρό την επαφή με το αντικείμενο, ομότιμος των
γηρατειών, παρασύρεται σε χαλαρωμένους αφηγημα-
τικούς συνειρμούς από εκείνους που μετέρχεται το γή-
ρας, καθώς αντιλαμβάνεται την αδυσώπητη έλευση της
φθοράς. Με τον προσήκοντα σεβασμό το προεδρείο τον
διακόπτει και του υπενθυμίζει πως το θέμα για το οποίο
εκλήθη να μιλήσει είναι η “πάλλουσα καρδιά” (μια χει-
ρουργική τεχνική των αγγείων της καρδιάς). Επειδή
όμως “…ου γαρ έρχεται μόνον…” ο ομιλητής ακούει
λανθασμένα την παρέμβαση και απαντά: “Βεβαίως και
θα σας μιλήσω για τη… μέλλουσα καρδιά! Σε λίγο καιρό
όλα αυτά τα ωραία που ακούσαμε θα αποτελούν παρελ-
θόν χάρη στην ανακοίνωση των πειραμάτων που διεξά-
γω με τους συνεργάτες μου”. Μπορώ να σας διαβεβαι-
ώσω πως ο υπέργηρος καθηγητής δεν διεξάγει το πα-
ραμικρό πείραμα, καθώς είναι χρόνια παροπλισμένος
από το ερευνητικό του έργο. Διστάζω όμως να παραδώ-
σω αβασάνιστα στο σκώμμα και στο μειδίαμα του ακρο-
ατηρίου την παραπάνω φράση του. Ίσως τα λεγόμενά
του να φανερώνουν πόσο εκδικητικός αποδεικνύεται ο
πανδαμάτωρ χρόνος απέναντι στα “ξεχωριστά” πνεύ-
ματα, τα οποία αρέσκεται να ταλαιπωρεί με φαντασιω-
σικού περιεχομένου ιδέες κατά την τελευτή του βίου
τους. Ίσως όμως πάλι ο χαιρετισμός του καθηγητή να
είναι ένα ενορατικό βλέμμα προς το μέλλον, μια φευγα-
λέα ματιά από την κλειδαρότρυπα του παρόντος προς
την απώτερη προοπτική του χρόνου. Μπορεί “οι θεοί”
να θόλωσαν, κατά την προσφιλή τους συνήθεια, τον νου
του γέροντα “Ασκληπιού”, μπορεί όμως και να του χάρι-

σαν -όπως στους αρχαίους σοφούς- το προνόμιο να αν-
τικρίσει, στη δύση της ζωής του, μια άλλη ανατολή».

Ας ελπίσουμε πως μια άλλη πολιτική «ανατολή» θα
προκύψει και για την Ιταλία, αλλά και ευρύτερα για όλο
τον ευρωπαϊκό Νότο, την επομένη της παραίτησης
Ντράγκι. Όπως όμως έχω αναφέρει και κατά το παρελ-
θόν, όσο η άκαμπτη αναλγησία των κεντρικών αποφά-
σεων της Ευρώπης θα πρεσβεύει μονοσήμαντες περι-
κοπές λιτότητας και όσο οι μεταρρυθμιστικής ροπής
ηγέτες των οικονομικά ασθενέστερων χωρών θα αδυ-
νατούν να επικοινωνήσουν στους λαούς τους την ανα-
γκαιότητα εφαρμογής των διαρθρωτικών αλλαγών που
πρέπει να εφαρμοστούν, οι δομικές ανεπάρκειες του
ευρωπαϊκού μας οικοδομήματος θα εκκολάπτουν τα
αυγά των φιδιών της ακροδεξιάς εκτροπής ή της αρι-
στερόστροφης αυταπάτης ή/και γραφικότητας. 

Και αυτό θα γίνεται ακόμη τραγικότερο όσο μαίνε-
ται η πολύπλευρη κρίση του πολέμου και της ενέρ-
γειας στην Ουκρανία, του επίσης, όπως ο Μπέπε
Γκρίλο, κωμικού ηθοποιού Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο
οποίος είχε υποδυθεί τον πρόεδρο της Ουκρανίας
και σε μια χιουμοριστική σειρά, πριν -όντως- εκλε-
γεί στο ύπατο αυτό αξίωμα της χώρας του καλούμε-
νος να πολεμήσει με τα ρωσικά στρατεύματα του
Πούτιν. Όπως όμως είχε πει και ο Στανισλάφσκι, αυ-
τός ο Ρώσος σκηνοθέτης που σώθηκε τελευταία
στιγμή από τους επαναστάτες, με παρέμβαση του
ίδιου του Λένιν, «όταν ο ηθοποιός αρχίζει να γίνεται
ένα με τον ρόλο του, τον απολύεις». 

Ο Στανισλάφσκι και η «πάλλουσα καρδιά» του Ντράγκι



της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Μ
ε απόφαση της κοινοβου-
λευτικής πλειοψηφίας απορ-
ρίφθηκε, όπως αναμενόταν,
στην Επιτροπή Κανονισμού

της Βουλής η πρόταση που είχε καταθέ-
σει ο Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Διαβούλευ-
σης και Λογοδοσίας για τα Κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-
2027.

Το σκεπτικό της πλειοψηφίας ήταν από
την αρχή ξεκάθαρο, καθώς ο έλεγχος των
κονδυλίων διασφαλίζεται ούτως ή άλλως
από τους μηχανισμούς της Κομισιόν, επι-
σημαίνοντας πως κάθε άλλη πρόταση μοι-
άζει περισσότερο με επικοινωνιακό πυ-
ροτέχνημα. Αντ’ αυτού, προκρίνεται η τα-
κτική ενημέρωση του Σώματος για το πώς
θα αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια
και σε ποιους τομείς θα κατευθυνθούν, εί-
τε με συνεδριάσεις των καθ’ ύλην αρμό-
διων κοινοβουλευτικών επιτροπών ή ακό-
μη και της Ολομέλειας.

«Προφανώς αυτή την απόφαση την εί-
χαν λάβει από την πρώτη στιγμή που κατα-
τέθηκε η συγκεκριμένη πρόταση», σχο-
λίαζαν κοινοβουλευτικές πηγές προσκεί-
μενες στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το τέλος της συ-
νεδρίασης, εξαπολύοντας βολές στον Κώ-
στα Τασούλα ότι έφερε «εν κρυπτώ την
πρόταση στα τέλη Ιουλίου και λίγο πριν
κλείσει η Βουλή». Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, η ΝΔ δεν επιθυμεί τη διαφάνεια στη
διαχείριση των πόρων και δεν θέλει να
υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφαλή, κοι-
νωνικά δίκαιη και εθνικά επωφελή αξιο-
ποίησή τους.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης καλεί τα κόμματα
του προοδευτικού χώρου να στηρίξουν
την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα βάσει του
άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής

για τροποποίηση του Κανονισμού της
Βουλής με την προσθήκη σχετικής διάτα-
ξης στο άρθρο 44 που θα προβλέπει τη
σύσταση «Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης και Λογοδοσίας για τον
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας και για το ΕΣΠΑ 2021-2027». 

ΚΙΝΑΛ: Καρφώνει
την Κουμουνδούρου

Σε άτυπη πάντως ενημέρωσή του το
ΠΑΣΟΚ, μέσω της γραμματέως του Ε. Λια-
κούλη, επισημαίνει ότι ο πρόεδρος του
κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητή-
σει από τις αρχές του χρόνου τη σύσταση
σχετικού οργάνου για τη διαχείριση και
τον έλεγχο του Ταμείου Ανάκαμψης και
επισημαίνει ότι θα στηρίξει κάθε θετική
πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Ση-
μειώνει, δε, ότι ένα τέτοιο θέμα «δεν μπο-
ρεί να συζητηθεί σε μια συνεδρίαση 5 λε-
πτών πριν κλείσει η Βουλή» και αφήνει να

εννοηθεί ότι η αξιωματική αντιπολίτευση
δεν ήρθε σε συνεννόηση με τα κόμματα
ώστε να κατατεθεί από κοινού μια σχετική
πρόταση για τα κονδύλια του Ταμείου
Ανάκαμψης.

Στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ενίσχυ-
σε τη ρητορική του ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ
με την αιχμή πως «δυστυχώς όσοι σήμερα
κόπτονται για τη διαφάνεια λίγες μέρες
νωρίτερα προτιμούσαν deal κορυφής με
τη ΝΔ για να διορίσουν μέλος του ΑΣΕΠ
κομματικό τους στέλεχος». Τα στελέχη
της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρονται σε
πρόσφατη καταγγελία του βουλευτή
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου πως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην προηγούμενη Διάσκεψη των
Προέδρων είχε προχωρήσει σε «αλισβε-
ρίσι» με την κυβερνητική πλειοψηφία,
προκειμένου να διορισθεί μέλος του
ΑΣΕΠ κομματικό στέλεχος και υποψή-
φιος βουλευτής του κόμματος.

Πάντως, σήμερα η Ολομέλεια θα συνε-

δριάσει με αντικείμενο τις προτάσεις του
Κώστα Τασούλα για κάποιες αλλαγές
στον Κανονισμό της Βουλής και το βέ-
βαιο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα «σηκώσει» και
πάλι το θέμα του Ταμείου, καθώς η συνε-
δρίαση θα είναι ανοικτή και ενδεχομέ-
νως να προσφέρεται για πολιτική αντιπα-
ράθεση, καθώς σε λίγες μέρες η Βουλή
ρίχνει αυλαία στις εργασίες της πριν από
το καλοκαίρι. 
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Απορρίφθηκε από τη Βουλή 
η πρόταση του Τσίπρα για 
τον έλεγχο των κονδυλίων
και του ΕΣΠΑ 2021-2027 
- Αιχμές ΠΑΣΟΚ για
«αλισβερίσι» 
προς στον ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας να κινείται με
ικανοποιητικό ρυθμό, όπως δήλωσε άλλωστε και πριν
από λίγα εικοσιτετράωρα ο υφυπουργός Εξωτερικών
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και με τη συμβολή της Αθήνας,
ωστόσο οι γείτονες δείχνουν να έχουν «κοντή» μνήμη.

Λίγες ώρες λοιπόν μετά την έναρξη της ενταξιακής πο-
ρείας Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας, η κυπριακή
εφημερίδα «Φιλελεύθερος» φέρνει στο φως της δημο-
σιότητας μια απίστευτη είδηση που αποτελεί πρόκληση
κατά της Κύπρου. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, «σύμφω-
να με πληροφορίες, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, την περασμένη Τετάρτη 20 Ιουλίου, ο
Αλβανός μόνιμος αντιπρόσωπος ζήτησε τον λόγο και ανέ-
πτυξε το θέμα της λεγόμενης απομόνωσης των Τουρκο-

κυπρίων. Ανέφερε ότι θα παρουσιάσει διατύπωση για το
διακοινοτικό εμπόριο. Είπε πως εκφράζει την ανησυχία
του για εμπόδια που τίθενται στο εμπόριο (σ.σ.: ένθεν κα-
κείθεν της γραμμής Αττίλα). 

Πρόσθεσε, δε, πως διαπιστώνονται και καθυστερήσεις
στις διελεύσεις από τα οδοφράγματα. Αμέσως μετά τον
λόγο πήρε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολι-
τειών, ο οποίος ανέπτυξε το ίδιο αφήγημα και επιχειρη-
ματολογία».

Η εν λόγω τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς
τα Τίρανα δεν έχουν την παραμικρή ανάμειξη και σχέση
με το Κυπριακό και επομένως η στάση αυτή «γεννά» ερω-
τήματα. Βέβαια, η τοποθέτηση αυτή μπορεί να αποτελεί
«προϊόν» των υπόγειων συνομιλιών μεταξύ Άγκυρας και

Τιράνων. Ερντογάν και Ράμα διατηρούν άριστες σχέσεις,
όμως αυτό δεν μπορεί -και σε καμία περίπτωση δεν πρέ-
πει- να θίγει τα συμφέροντα και τις θέσεις συμμάχων της
Αλβανίας στο ΝΑΤΟ. Η «καλοσύνη» της Ελλάδας και της
Κύπρου δεν πρέπει τώρα να γίνεται υποχείριο κάποιων με
σκοπό να εξυπηρετήσουν άλλες συνεργασίες και πολιτι-
κές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος που παρέθεσαν οι Αλβα-
νοί περί «απομόνωσης» των Κατεχομένων αποτελεί ερ-
γαλείο προπαγάνδας των Τούρκων, γεγονός που εγείρει
ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Μένει να φανεί πλέον η
στάση των Αλβανών το ερχόμενο διάστημα, σε συνδυα-
σμό με τη στάση της Τουρκίας, ώστε από κει και πέρα να
εκτιμηθεί ο στόχος των δύο γειτόνων μας.

Αντιδράσεις από την αλβανική πρόκληση για τους Τουρκοκυπρίους

Κόντρες
για το Ταμείο
Ανάκαμψης 



Σκληραίνοντας περαιτέρω τη στάση της Ρωσίας, ο
υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χθες ότι
η Μόσχα επιδιώκει την ανατροπή της κυβέρνησης της Ου-
κρανίας, υπονοώντας και την προσάρτηση των κατεχόμε-
νων εδαφών στα ανατολικά της χώρας. «Οπωσδήποτε θα
βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό να απαλλαγεί από το κα-
θεστώς, που είναι απόλυτα αντιλαϊκό και εναντίον της
Ιστορίας», είπε προσθέτοντας ότι «ο ρωσικός και ο ου-

κρανικός λαός θα ζήσουν μαζί στο μέλλον». Ο Λαβρόφ
διαβεβαίωνε τον Απρίλιο ότι η Μόσχα «δεν σχεδιάζει να
προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος» στην Ουκρανία. Είχε
δηλώσει τότε ότι επαφίεται στον ουκρανικό λαό να επιλέ-
γει τους ηγέτες του.

«Η Ρωσία του Πούτιν μοιάζει με τη ναζιστική Γερμα-
νία», είπε στην «Deutsche Welle» ο Φράνσις Φουκουγιά-
μα, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο

Στάνφορντ στις ΗΠΑ και διάσημος για το βιβλίο του «Το
τέλος της Ιστορίας» (1992). «Η μόνη ιδεολογία στη Ρωσία
σήμερα είναι ένα είδος ακραίου εθνικισμού, αλλά λιγότε-
ρο αναπτυγμένου από εκείνον των ναζιστών. Επίσης, πρό-
κειται για ένα καθεστώς με ελάχιστα αναπτυγμένο θεσμι-
κό χαρακτήρα. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από ένα
πρόσωπο, τον Πούτιν, ο οποίος πραγματικά ελέγχει όλους
τους μοχλούς της εξουσίας», τόνισε ο Φουκουγιάμα.

«Η
ανατροπή της κυβέρ-
νησης Ντράγκι ανοί-
γει δρόμο στους νεο-
φασίστες. Ο “σούπερ

Μάριο” φεύγει, η ακροδεξιά Μελόνι
έρχεται». Κάπως έτσι συνοψίζει ο ευ-
ρωπαϊκός Τύπος την πολιτική κατά-
σταση στην Ιταλία ενόψει των πρό-
ωρων εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου.

Πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκο-
πήσεις με 23% είναι τα Αδέλφια της
Ιταλίας (FdI),  ένας νεοφασιστικός
σχηματισμός του οποίου ηγείται η
45χρονη «σειρήνα της ακροδεξιάς»
Τζόρτζια Μελόνι. Τα Αδέλφια έμειναν
εκτός του μεγάλου συνασπισμού της
κυβέρνησης Ντράγκι και εισπράτ-
τουν τώρα την ψήφο των αγανακτι-
σμένων εν μέσω ενεργειακής κρίσης
και ραγδαίας ακρίβειας.

Επίγονος των φασιστών και πρώην
υπουργός του Μπερλουσκόνι, η λαϊ-
κίστρια Μελόνι βάζει πλώρη για να
γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουρ-
γός της Ιταλίας, επαναλαμβάνοντας
σε κάθε της εμφάνιση ότι «είμαι η
Τζόρτζια, είμαι γυναίκα, είμαι Ιταλί-
δα, είμαι χριστιανή. Δεν θα τα πάρετε
αυτά από εμένα».

Βάφτισε το κόμμα της Αδέλφια της
Ιταλίας με στίχους από τον εθνικό
ύμνο, υπερασπιζόμενη το τρίπτυχο
«πατρίς - θρησκεία - οικογένεια»
απέναντι όχι μόνο στους μετανάστες
αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που
«θέλει να αφανίσει την εθνική μας
ταυτότητα», όπως της αρέσει να λέει.

Αντιμεταναστευτική
και αντιευρωπαϊκή ρητορική

Πρώην υπουργός Νεολαίας στη
βουτηγμένη στα σκάνδαλα κυβέρνηση
Μπερλουσκόνι (2008-11), η νεότερη

υπουργός στην ιστορία της Ιταλικής
Δημοκρατίας είναι από το 2014 πρό-
εδρος των Αδελφών της Ιταλίας, που
βαδίζοντας στα χνάρια της γαλλικής
ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν επιχει-
ρούν να λειάνουν τώρα το προφίλ τους.

Με έντονα αντιμεταναστευτική και
αντιευρωπαϊκή ρητορική, το κόμμα
είχε στόχο ακόμη και την έξοδο της
Ιταλίας από την ΕΕ και το ευρώ. Αλλά
τώρα, ενόψει εξουσίας, η Μελόνι έχει
αμβλύνει τη ρητορική της λέγοντας
ότι απλώς θέλει να επαναδιαπραγμα-
τευτεί τις σχέσεις με την ΕΕ, ενώ έχει
πάρει θέση ενάντια στη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία.  Δίπλα της
συμπαρατάσσονται η ακροδεξιά Λέγ-
κα του Σαλβίνι και η δεξιά Φόρτσα
Ιτάλια του Μπερλουσκόνι, με προ-
οπτική να σχηματίσουν έναν ακροδε-
ξιό, λαϊκίστικο και ευρωσκεπτικιστι-
κό κυβερνητικό συνασπισμό.

Την ίδια ώρα, ο Ενρίκο Λέτα, πρώην
πρωθυπουργός και επικεφαλής του
κεντροαριστερού Δημοκρατικού
Κόμματος, που έρχεται δεύτερο με
21% στις δημοσκοπήσεις, δηλώνει ότι
ετοιμάζεται να επιδιώξει συνεργα-
σίες με ορισμένα κεντρώα και κεν-
τροαριστερά κόμματα που θα μπο-
ρούσαν από κοινού να επικρατήσουν
του δεξιού μπλοκ υπό τη Μελόνι. 

ΣΣυνδικάτα: Καλούν
την ΕΕ να θέσει όρια
θερμοκρασίας για
εξωτερική εργασία 
Εν μέσω καύσωνα στην Ευρώπη, η
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδι-
κάτων ζήτησε να υιοθετηθεί νόμος
που θα θέτει όριο θερμοκρασίας για
την εργασία σε εξωτερικούς χώρους
στη Γηραιά Ήπειρο. «Σε όλη την ΕΕ το
23% των εργαζομένων εκτίθεται σε
υψηλές θερμοκρασίες, ποσοστό που
αυξάνεται στο 36% στους τομείς της
γεωργίας και της βιομηχανίας και
στο 38% σε εκείνον των κατα-
σκευών», σύμφωνα με το Ινστιτούτο
Μελετών Eurofound.
Μολαταύτα, «μόνο μια χούφτα από
χώρες της Ευρώπης έχει θεσπίσει
νομοθεσία προορισμένη να προστα-
τεύει τους εργαζομένους κατά τη
διάρκεια κυμάτων καύσωνα», καταγ-
γέλλουν τα συνδικάτα.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνομο-
σπονδία Συνδικάτων, οι Βέλγοι εργα-
ζόμενοι που απασχολούνται σε σω-
ματικά απαιτητικές δουλειές δεν
πρέπει να εργάζονται όταν η θερμο-
κρασία ξεπερνά τους 22 βαθμούς
Κελσίου. Το όριο είναι κατά 5 βαθ-
μούς υψηλότερο στην Ουγγαρία, ενώ
στη Σλοβενία το όριο είναι οι 28 βαθ-
μοί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας, η ιδανική θερμοκρα-
σία για την εργασία κυμαίνεται από
16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ποια είναι η 45χρονη ηγέτιδα 
του κόμματος Αδέλφια 
της Ιταλίας (FdI) που κερδίζει 
τις ψήφους των αγανακτισμένων
από ενεργειακή κρίση και
ακρίβεια και τα γκάλοπ 
τη φέρνουν στην κορυφή

Ο Λαβρόφ δηλώνει ότι η Ρωσία επιδιώκει ανατροπή της ουκρανικής κυβέρνησης

Η ακροδεξιά Τζόρτζια Μελόνι
έρχεται, ο Ντράγκι φεύγει
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Θ λίψη προκαλεί η εικόνα που άφησε πίσω της η
πύρινη λαίλαπα στο δάσος της Δαδιάς στον
Έβρο, καθώς, σύμφωνα με τους χάρτες που πα-

ρήγαγε η υπηρεσία NOFFi-OBAM του Εθνικού Παρατη-
ρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕπαΔαΠ), η καμένη
έκταση υπολογίζεται σε περισσότερα από 25.000
στρέμματα.
Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την πρώτη ανάλυση
των διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων (σ.σ.: από την
ενεργοποίηση του συστήματος Copernicus), ενώ ακρι-
βέστερες εκτιμήσεις θα υπάρξουν όταν η φωτιά σβήσει
οριστικά και σταλούν νέες εικόνες από το διαστημικό
σύστημα Sentinel-2. Αργά το βράδυ της Δευτέρας (25/7),
στην περιοχή -μετά από πέντε 24ωρα μάχης με τις φλό-
γες- υπήρχε ένα μόνο ενεργό μέτωπο, στο οποίο και
έπεσε το βάρος των επίγειων δυνάμεων κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δια-
νοίγονταν νέες αντιπυρικές ζώνες ή γινόταν διαπλάτυν-
ση των ήδη υπαρχόντων, ενώ μετά από καιρό ο άνεμος
δεν δυσχέραινε ιδιαιτέρα το έργο των πυροσβεστικών
δυνάμεων, ωστόσο δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
και σύμμαχος, καθώς έπνεαν 3 με 4 μποφόρ. 
Στον Έβρο βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο
υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος στη σύσκεψη που έγινε
με υπηρεσιακά στελέχη του Π.Σ. και αυτοδιοικητικούς
παράγοντες επεσήμανε την ανάγκη «να οριοθετηθεί η
περιοχή του νοτιοδυτικού μετώπου». «Είναι μια μάχη για
να διασφαλίσουμε την προοπτική αυτού του εξαιρετικού
οικοσυστήματος. Μετά τη δύσκολη αυτή μάχη, θα πρέπει
οι ειδικοί να εξετάσουν το ζήτημα της αποκατάστασης
των προβλημάτων που δημιούργησε η φωτιά. Κυρίως να

σκεφτούμε την ανθεκτικότητα αυτού του οικοσυστήμα-
τος για το μέλλον», σημείωσε ακόμα ο κ. Στυλιανίδης.
Στο Σουφλί παραμένουν περισσότεροι από 320 πυρο-
σβέστες με 68 οχήματα, ενώ σημαντική συμβολή είχαν
και οι Ένοπλες Δυνάμεις. 

Βελτιωμένη εικόνα 
Την ίδια ώρα βελτιωμένη είναι και η εικόνα από την πυρ-
καγιά στη Λέσβο, με το βάρος των πυροσβεστικών δυνά-
μεων να πέφτει τις τελευταίες ώρες στη βορειοανατολι-
κή πλευρά του πύρινου μετώπου, ενώ η πρώτη εκτίμηση
είναι ότι κάηκαν στα Βατερά περίπου 17.000 στρέμματα
δάσους. Από την Πυροσβεστική έγινε γνωστό ότι πλέον
δεν υπάρχει κίνδυνος στο οικιστικό κομμάτι της περιο-
χής, ενώ κομβικό ρόλο στον περιορισμό της φωτιάς
έπαιξε το γεγονός ότι ρίχτηκαν στη μάχη τα μηχανήματα
έργου του στρατού ανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες. Κατά
τη διάρκεια της χτεσινής ημέρας (Δευτέρα 25/7) υπήρ-
χαν πολλές και ισχυρές αναζωπυρώσεις λόγω των ανέ-
μων που έπνεαν με ένταση έως και 7 μποφόρ κατά δια-
στήματα. Στο νησί συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότε-
ροι από 80 πυροσβέστες με 20 οχήματα και δεκάδες εθε-
λοντές.
Τέλος, συνελήφθη από στελέχη του ανακριτικού τμή-
ματος της Πυροσβεστικής ένας 62χρονος, ο οποίος
ομολόγησε ότι προκάλεσε εμπρησμό στο Αλιβέρι της
νότιας Εύβοιας, όπου ξέσπασαν τέσσερις πυρκαγιές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς κινούνταν με
μηχανάκι κι έβαζε τις φωτιές στην άκρη του δρόμου,
ενώ τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι και τα τέσσερα μέτωπα τέθηκαν πολύ γρή-
γορα υπό έλεγχο. 
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Μετράνε τις πληγές τους τα δάση
της Δαδιάς και των Βατερών -
Συνελήφθη 62χρονος και
ομολόγησε εμπρησμό 
στο Αλιβέρι της Εύβοιας 

Έγιναν στάχτη πάνω
από 40.000 στρέμματα

«Δεν είναι τυχαίες οι 15
φωτιές σε 20 ημέρες»
«Τις τελευταίες 20 ημέρες στον Νομό Ηλεί-
ας έχουν ξεκινήσει 15 φωτιές. Δεν υπάρχει
κανένας που να πιστέψει ότι αυτό γίνεται
τυχαία. Είναι προφανές ότι υπάρχουν εμ-
πρησμοί, ότι υπάρχουν σχέδια και οφείλου-
με να κάνουμε τα πάντα για να βρούμε τους
ενόχους». 
Η φράση αυτή του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο
οποίος το πρωί της Δευτέρας (25/7) βρέθη-
κε στα Κρέστενα Ηλείας που πλήττονταν
από την πύρινη λαίλαπα, αποτυπώνει την
άποψη της κυβέρνησης ότι πίσω από τα αλ-
λεπάλληλα πύρινα μέτωπα κρύβεται κακό-
βουλη ανθρώπινη παρέμβαση. Με απλά λό-
για, στο εσωτερικό της κυβέρνησης γίνεται
λόγος για σχέδιο εμπρηστών, με τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη να το εκφράζει
για την περίπτωση των πυρκαγιών στην
Ηλεία, σε συνέχεια της δήλωσης του πρω-
θυπουργού για την Πεντέλη και, φυσικά,
της εισαγγελικής έρευνας που διατάχθηκε.
Την ίδια ώρα, με υπεράνθρωπες προσπά-
θειες και με τη βοήθεια του αέρα (σ.σ.: που
κόπασε για αρκετές ώρες) η φωτιά στα Κρέ-
στενα μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ελεγ-
χόμενη. 
Η μεγάλη προσπάθεια των επίγειων δυνά-
μεων (σ.σ.: μετά τη δύση του ηλίου και το τέ-
λος των ρίψεων νερού από αέρος) ήταν να
αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ
ανοίγονται συνεχώς νέες αντιπυρικές ζώ-
νες. «Η εικόνα που παρουσιάζει η φωτιά εί-
ναι πολύ καλύτερη», επιβεβαίωσε και ο αν-
τιπεριφερειάρχης Ηλείας Βασίλης Γιαννό-
πουλος. Στην περιοχή, πάντως, παραμένουν
περισσότεροι από 160 πυροσβέστες με 60
οχήματα. 

ΕΒΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΣ

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Μ
ετά την πολύωρη απολογία της
Ρούλας Πισπιρίγκου στο γρα-
φείο της 18ης ανακρίτριας
Χριστίνας Σαλάππα γράφτηκε

ο επίλογος της πρώτης δικογραφίας για την
υπόθεση της δολοφονίας της πρωτότοκης
κόρης της, Τζωρτζίνας, για την οποία βρί-
σκεται ήδη στη φυλακή από τις αρχές του
περασμένου Απριλίου.

Η κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία της
9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας πέρασε το
κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας λίγο
μετά τις 11:00 το πρωί, ενώ απολογήθηκε για
περισσότερες από 2 ώρες για το αδίκημα
της απόπειρας ανθρωποκτονίας του ίδιου
παιδιού, έπειτα από συμπληρωματική δίω-
ξη που της ασκήθηκε από τον εισαγγελέα
Γιώργο Νούλη. 

Σύμφωνα με όσα ανάφερε ο συνήγορός
της, Όθωνας Παπαδόπουλος, κατατέθηκε
ένα λεπτομερές υπόμνημα και στις ερωτή-
σεις που της τέθηκαν «η κατηγορούμενη
απάντησε με τρόπο αναλυτικό, σαφή και ξε-
κάθαρο, δίνοντας διευκρινίσεις για τον χρό-
νο των συμβάντων». Κατά την υπεράσπιση,
«δεν υπάρχουν ευθύνες των γιατρών στο
Καραμανδάνειο νοσοκομείο, υπήρξε ένα
καρδιολογικό πρόβλημα αναγόμενο σε πα-
θολογικά αιτία. Η πράξη δεν περιλαμβάνε-
ται με σαφή τρόπο στο κατηγορητήριο».

«Δεν βγήκε το οξύμετρο»
Στο υπόμνημα που περιγράφει όλα όσα

συνέβησαν από τις 8 ως τις 11 Απριλίου κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας της μικρής κατα-
λήγει:  «Θα ήθελα να σημειώσω ότι δεν
υπήρξε ποτέ απομάκρυνση ή αποσύνδεση
με οποιονδήποτε τρόπο του οξυμέτρου του
παιδιού μου. Σύμφωνα με την κατάθεση της
μάρτυρος-ιατρού που έσπευσε στο δωμάτιο
της Τζωρτζίνας μου (Δημητροπούλου), κατά
την είσοδο των γιατρών στο δωμάτιο το παλ-
μικό οξύμετρο του παιδιού σφύριζε, γεγο-
νός που αποδεικνύει ότι αυτό ήταν κανονικά

συνδεδεμένο, ενώ η ειδοποίησή τους από
μέρους μου ήταν άμεση.

Τέλος, σε σχέση με την υποτιθέμενη
εναντίωσή μου στη χορήγηση εξιτηρίου στο
παιδί μου την 9η Απριλίου 2021, έχω να σας
αναφέρω ότι κατά τον χρόνο που εξεταζό-
ταν η χορήγηση εξιτηρίου στο παιδί, η
Τζωρτζίνα μου έκανε εμετό και εγώ ειδο-
ποίησα τους γιατρούς του νοσοκομείου για
να τους ενημερώσω σχετικά και να εκφρά-
σω την ανησυχία μου, γεγονός που επιβε-
βαιώνεται και από τους ίδιους τους για-
τρούς του Καραμανδανείου.

Στη συνέχεια, και αφού αυτοί εξέτασαν το
παιδί μου, αποφάσισαν οι ίδιοι τη συνέχιση

της νοσηλείας του. Κατά τη συγκεκριμένη
ημέρα, το ίδιο το παιδί μου είχε αναφέρει
και είχε περιγράψει αναλυτικά στους για-
τρούς τις ενοχλήσεις, τις οποίες είχε και πα-
ραπονείτο ότι είχε έντονο πόνο στην κοιλιά.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, σας επα-
ναλαμβάνω το προφανές, ότι δηλαδή αρ-
νούμαι στο σύνολό της την αποδιδόμενη κα-
τηγορία».

Αφού απολογήθηκε, ολοκληρώθηκε η
ανάκριση και η δικογραφία επιστρέφει στον
εισαγγελέα Γιώργο Νούλη για πρόταση
προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, τα
μέλη του οποίου με βούλευμά τους αναμέ-
νεται να αποφασίσουν για την παραπομπή ή

μη της κατηγορουμένης σε δίκη.
O Μάνος Δασκαλάκης, σύμφωνα με τον

δικηγόρο του, Δημήτρη Καράμπελα, θέλει
να μάθει την αλήθεια για τους θανάτους
των τριών παιδιών του.  Τα σχέδια αυτά του
Μάνου Δασκαλάκη προκάλεσαν την αντί-
δραση της Ρούλας Πισπιρίγκου, την οποία
μετέφερε ο δικηγόρος της, Όθωνας Πα-
παδόπουλος, λέγοντας: «Η εντολέας μου
αισθάνεται έκπληξη για την πρόθεση αυτή
για τον πρόσθετο λόγο πως σε πολλά από
τα προηγούμενα καρδιακά επεισόδια του
παιδιού στην Πάτρα ήταν παρών (σ.σ.: ο
Μάνος Δασκαλάκης) και τα είδε με τα μά-
τια του και υπάρχει απορία πώς θα υπάρ-
ξει παράσταση υποστήριξης της κατηγο-
ρίας. Ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν έχει γίνει
ποτέ καμία εγκληματική ενέργεια εναν-
τίον των παιδιών του». 
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Η κατηγορούμενη στο υπόμνημα
που κατέθεσε υποστήριξε πως 
δεν έκανε κακό στην κόρη της
Τζωρτζίνα, λέγοντας πως δεν
δέχεται την αόριστη κατηγορία 
που της αποδίδεται - 
Ξανά στη φυλακή μετά 
την απολογία της

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρε-
σία και στην Κρατική Ασφάλεια από την τοποθέτηση εκρη-
κτικού μηχανισμού εντός του άλσους των δικαστηρίων
(σ.σ.: στην πρώην Σχολή Ευελπίδων). Πρόκειται για ανα-
βάθμιση της δράσης των ομάδων που κινούνται ανάμεσα
στον αντιεξουσιαστικό χώρο και το «αντάρτικο πόλης», μετά
από ένα μπαράζ επιθέσεων με εμπρηστικούς μηχανισμούς
(σ.σ.: γκαζάκια και εύφλεκτο υγρό). 

Αρμόδιες αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι μπορεί η
βόμβα να μην έσκασε (σ.σ.: πιθανότατα από λάθος στη συν-
δεσμολογία), ωστόσο το γεγονός ότι μετά από πάρα πολ-

λούς μήνες είχαμε περιστατικό με εκρηκτικό μηχανισμό και
προειδοποιητικά τηλεφωνήματα δείχνει ξεκάθαρη ανα-
βάθμιση δράσης. Μάλιστα, κάθε άλλο παρά αποκλείουν το
αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να έχουμε «χτύπημα»
με βόμβα και ενδεχομένως ανάληψη ευθύνης με μακρο-
σκελές κείμενο από πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι έμπειροι αξιωματικοί με γνώση
των ζυμώσεων στον αντιεξουσιαστικό χώρο περίμεναν και
είχαν ενημερώσει μάλιστα και τις υπηρεσίες τους για ένα
τέτοιο ενδεχόμενο λόγω τριών συγκυριών: την απεργία πεί-
νας του επονομαζόμενου «τοξοβόλου του Συντάγματος»,

την υφ’ όρων αποφυλάκιση του Επαμεινώνδα Κορκονέα και
τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρ-
νησης να φτιαχτεί σταθμός Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί τα «χτυπή-
ματα» με... υπογραφή από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, πλέ-
ον όμως έχουμε και ποιοτική αναβάθμιση, κάτι που εύλογα
προκαλεί ανησυχία. Γι’ αυτό και στη ΓΑΔΑ «ξεσκονίζουν» τα
πλάνα φύλαξης πιθανών στόχων. Όσον αφορά τον εκρηκτι-
κό μηχανισμό, βρίσκεται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια
για ανάλυση.

Κώστας Παπαδόπουλος

Τι «βλέπει» η Αντιτρομοκρατική για τη βόμβα που τοποθετήθηκε στην Ευελπίδων

Έλικας-φονιάς για Βρετανό τουρίστα στα Σπάτα

Αρνείται τα πάντα η Πισπιρίγκου

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 22χρονος Βρετανός τουρί-
στας, ο οποίος μαζί με την παρέα του είχε μισθώσει ελι-
κόπτερο για τις μετακινήσεις τους από την Αττική σε κο-
σμοπολίτικα νησιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τo ελι-
κόπτερο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση περί
τις 18.20 της Δευτέρας στη θέση Άγιος Γεώργιος στα
Σπάτα. Ο 22χρονος φέρεται να κατευθύνθηκε προς τον

πίσω έλικα, ο οποίος -άγνωστο μέχρι στιγμής- τον
τραυμάτισε θανάσιμα κατά την περιστροφή του. 
Στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα
και ο πιλότος, οι οποίοι σε κατάσταση-σοκ κάλεσαν για
βοήθεια. Ωστόσο, όταν έφτασε στο σημείο το ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ, απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του
νεαρού.



της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Π
ολύς λόγος γίνεται για τις εναλ-
λακτικές μορφές τουρισμού
και πώς αυτές μπορούν να ει-
σφέρουν περαιτέρω στην ανά-

πτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώ-
ρας μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί ο ναυτικός τουρισμός, ο οποίος
διακρίνεται στους τομείς του yachting και
της κρουαζιέρας.

Το yachting κατά πολλούς είναι αδικη-
μένος τομέας, καθώς η επικρατούσα αντί-
ληψη είναι πως απευθύνεται σε ταξιδιώ-
τες με υψηλό κασέ, η πραγματικότητα
όμως έρχεται να ανατρέψει αυτό το σκε-
πτικό. «Μέχρι τώρα άκουγαν σκάφος και
νόμιζαν πως είναι απρόσιτο, όχι! Ένα
ιστιοπλοϊκό και ένα καταμαράν για 10 άτο-
μα δεν είναι απρόσιτο στην τιμή του. Μπο-
ρεί κάποιος να κάνει διακοπές για επτά ή
δέκα μέρες με την οικογένειά του και τα
έξοδα να είναι σχεδόν ίδια με όσα θα χρει-
αστεί σε ένα ξενοδοχείο, με τη διαφορά ότι
θα δει περισσότερα νησιά και όχι μόνο
ένα», δηλώνει στην «Political» ο πρόεδρος
της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκα-
φών Τουρισμού Αντώνης Στελλιάτος.

Το yachting εισφέρει με 1,43% στο ΑΕΠ
της χώρας, ποσοστό που μεταφράζεται σε
πάνω από 2 εκατ. ευρώ, απασχολώντας
άμεσα 22.500 εργαζόμενους. Η Ένωση
Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρι-
σμού (ΕΠΕΣΤ) έχει 5.500 εγγεγραμμένα
μέλη, πλοιοκτήτες επαγγελματικών τουρι-
στικών σκαφών, επανδρωμένων και μη.

«Αναπνέεις σε όλα τα πέλαγα
αέρα πολιτισμού και ιστορίας»

Η χώρα μας άλλωστε διαθέτει όλα εκεί-
να τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να
αναπτυχθεί περαιτέρω το yachting, αν λά-
βουμε υπόψη μας τα 16.000 χιλιόμετρα
ακτογραμμής με τα 6.000 νησιά, νησίδες
και βραχονησίδες που διαθέτει.

«Η χώρα μας είναι μια χώρα ευλογημέ-
νη. Το κάθε νησί έχει το δικό του χρώμα,
τη δική του ιστορία, τον δικό του πολιτι-
σμό, τη δική του γαστρονομική παράδοση,
καθώς οι ξένοι ενδιαφέρονται πολύ για

την ελληνική κουζίνα. Σε όποιο πέλαγος
και να πλέεις, αναπνέεις αέρα πολιτισμού
και ιστορίας, πουθενά στον κόσμο δεν το
βρίσκεις αυτό», υπογραμμίζει ο κ. Στελ-
λιάτος.

Έως τώρα οι μεγάλες αγορές από τις
οποίες προσέλκυε τουρισμό yachting η
χώρα μας ήταν κυρίως οι χώρες της Σκαν-
διναβικής Χερσονήσου, η Δανία, η Νορβη-
γία, η Σουηδία και η Φινλανδία, αλλά και οι
Γερμανοί, οι Ελβετοί και οι Ολλανδοί. Και
οι Αμερικανοί επέλεγαν το yachting για να
περάσουν το καλοκαίρι τους στην Ελλάδα,
όμως η εικόνα αυτή φέτος έχει διαφορο-
ποιηθεί ως απότοκη της ενεργειακής κρί-
σης που μαστίζει τον πλανήτη.

«Η μεσαία τάξη των Αμερικανών, οι
οποίοι νοίκιαζαν ένα ταχύπλοο με 7-8 άτο-
μα πλήρωμα και έκαναν τις διακοπές τους,
θα το σκεφτεί δύο φορές να το κάνει αυτό
φέτος. Όμως ευελπιστώ, καθώς υπάρχει
μια πτώση της τιμής του πετρελαίου, ότι ο
Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος θα είναι κα-
λύτεροι μήνες, πιστεύοντας πως θα φτά-
σουμε στα επίπεδα του 2019», τονίζει ο
πρόεδρος της ΕΠΕΣΤ.

Απαραίτητες οι νέες 
και σύγχρονες υποδομές

Τα πολύ καλά στοιχεία που καταγράφει
ο τουρισμός τη φετινή σεζόν στη χώρα μας
αντανακλούν και στο yachting, καθώς για

τα καταμαράν και τα ιστιοπλοϊκά η φετινή
χρονιά είναι εξαιρετική. Για την προώθηση
όμως αυτού του είδους τουρισμού θα πρέ-
πει να αναπτυχθεί και η κατάλληλη υποδο-
μή, αξιοποιώντας κομβικές υποδομές σε
υφιστάμενες μαρίνες αλλά και δημιουρ-
γώντας νέες σύγχρονες υποδομές.

Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 22 μαρίνες,
λιγότερες απ’ όσες διαθέτουν η Κροατία
και η Τουρκία, παρά το κατάλληλο ανάγλυ-
φο του τόπου μας. Οι επαγγελματίες του
χώρου ζητούν να αρθούν οι γραφειοκρατι-
κές αγκυλώσεις που καθυστερούν την
ανάπτυξη των σπουδαίων αυτών έργων για
τη χώρα μας. Με την ανάπτυξη πολλών κα-
τάλληλων μαρινών το επαγγελματικό σκά-
φος αναψυχής θα αποκτήσει όλα εκείνα τα
εχέγγυα ώστε ως ζωντανός επιχειρηματι-
κός κλάδος να ανεβάσει σε υψηλότερο
επίπεδο το brand name του ελληνικού
τουρισμού.
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«Μπορεί κάποιος να φύγει για επτά
ή δέκα μέρες με την οικογένειά του
ή την παρέα του και τα έξοδα 
να είναι σχεδόν ίδια με εκείνα 
ενός ξενοδοχείου, αλλά θα δει
περισσότερα νησιά», λέει στην «P»
o πρόεδρος της Ένωσης
Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών
Τουρισμού Αντώνης Στελλιάτος 

«Προσιτές
οι διακοπές
yachting»



Νότιο Πήλιο

Κονδύλι 3,2 εκατ. για βελτίωση
οδικής ασφάλειας

Αίτημα χρημα-
τοδότησης για τη
«Βελτίωση Οδικής
Ασφάλειας Δήμου
Νοτίου Πηλίου»,
προϋπολογισμού
3.230.000 ευρώ,
(συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ
24%), έχει υποβά-
λει ο οικείος δή-
μος στο Πρόγραμ-
μα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Η χρηματοδότηση εγκρί-
θηκε από την Οικονομική Επιτροπή στις 20 Ιουλίου 2022 και
επόμενο βήμα είναι η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού για την επιλογή αναδόχου. Στην πρόταση του Δήμου
Νοτίου Πηλίου περιλαμβάνονται η κατασκευή κυκλικών κόμ-
βων, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, και η προμήθεια υλικών
για τη βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου Δήμου Νοτίου Πη-
λίου, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ.

Ρόδος

Λάθος… για πρόστιμο 
6.648.444 ευρώ

Άνοιξε τον φάκελο με το ειδοποιητήριο πληρωμής και δεν
πίστευε στα μάτια της μια δημότισσα του Δήμου Ρόδου. Ούτε
λίγο ούτε πολύ, η δημότισσα εκκαλούνταν να πληρώσει πρό-
στιμο για μια παλιά κλήση ύψους 6.648.444 ευρώ. Αφού ξεπέ-
ρασε το αρχικό σοκ, πήγε στο ταμείο του οικείου δήμου. Ο
υπάλληλος μόλις είδε το ειδοποιητήριο των 6.648.444 ευρώ
για «πρόστιμο σε τροχαία παράβαση» αντιλήφθηκε το λάθος,
άρχισε να γελάει και ζητώντας συγγνώμη στην παραβάτισσα
δημότισσα, διευθέτησε την υπόθεση αρχειοθετώντας το «λά-
θος της υπηρεσίας».

Την ένταξη δύο έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 υπέγραψε ο
περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ
Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου και του δημάρχου Πρεσπών Παναγιώτη Πασχαλίδη. Πρόκειται για τα έργα
«Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Γέφυρας Αγίου Αχίλλειου και συνοδών
Λιμενίσκων», προϋπολογισμού 1.785.000 ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του
2023, και «Κατασκευή Δικτύου Μονοπατιών Δήμου Πρεσπών», προϋπολογισμού 386.061 ευρώ, το
οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από περιφέρεια και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) . «Η περιφερειακή αρχή τηρεί τη δέσμευσή της για υλοποίηση έργων προστασίας
και ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και έργων
υποδομών που θα βελτιώσουν τις οδικές μεταφορές, θα μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια των
χρηστών και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών», δήλωσε ο οικείος περιφερειάρχης.

Δίστομο

Σύμβαση για δίκτυο
ύδρευσης Αντίκυρας και
οδικό δίκτυο Αράχοβας

Προγραμματική σύμβαση για την «Αντικατά-
σταση Δικτύου Ύδρευσης Αντίκυρας και Δια-
μόρφωση Οδού Ποσειδώνος», αρχικού προ-
ϋπολογισμού 623.994 ευρώ, υπέγραψαν ο πε-
ριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός
και ο δήμαρχος Διστόμου - Αράχοβας - Αντί-
κυρας Γιάννης Σταθάς, παρουσία του αντιπερι-
φερειάρχη Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννη Περ-
γαντά και σύσσωμου του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδο-
τεί το έργο με 400.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο
ποσό (μετά την έκπτωση που θα προκύψει από
τον διαγωνισμό) θα καλυφθεί από τον Δήμο Δι-
στόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας. Ο περιφερει-
άρχης Φάνης Σπανός ενημέρωσε επίσης τον
δήμαρχο Γιάννη Σταθά για το έργο αντιμετώπι-
σης κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δί-
κτυο της Αράχοβας, προϋπολογισμού
6.800.000 ευρώ, το οποίο προτάθηκε προς έν-
ταξη στο πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφά-
λειας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας. 

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κρήτη

Ορεινό καταφύγιο και
χιονοδρομικό κέντρο 
στον Ψηλορείτη

Στη δημιουργία υποδομών χειμερινού τουρι-
σμού που συνδράμουν την ανάδειξη των εναλλα-
κτικών μορφών τουρισμού προχωρά ο Δήμος
Ανωγείων με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης,
με απώτερο στόχο την επιμήκυνση της τουριστι-
κής προόδου σε ολόκληρο το νησί. Προς τούτο
έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ
της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ανωγείων
για τη «Μελέτη Αρχαιολογικών Δρυμών Ψηλορεί-
τη» προς αναβάθμιση του υφιστάμενου εγκαταλε-
λειμμένου κτίσματος του παλαιού χιονοδρομικού
και τη μετατροπή του σε ορεινό καταφύγιο.

Τη σχετική σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερει-
άρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο δή-
μαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, πα-
ρουσία του αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων
Νίκου Σκουλά. Ο προϋπολογισμός του έργου πλη-
σιάζει τις 500.000 ευρώ και αναμένεται η αξιοποί-
ηση του φυσικού περιβάλλοντος και η προώθηση
του φυσιολατρικού τουρισμού να προσελκύσουν
επισκέπτες και να διευρύνουν χρονικά την τουρι-
στική περίοδο με περαιτέρω οικονομική ανάπτυ-
ξη ολόκληρης της περιοχής.
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ΠΕ Φλώρινας

Έργα συγχρηματοδοτούμενα από περιφέρεια και
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



Μ
ε δύο ακόμη σύγχρονα απορ-
ριμματοφόρα συλλογής βιοα-
ποβλήτων και καφέ κάδους
ειδικής ανακύκλωσης ενι-

σχύθηκε ο Δήμος Βριλησσίων, στο πλαίσιο
του δεύτερου κύκλου διανομής ειδικού
εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών από την Περιφέ-
ρεια Αττικής.

Ο νέος εξοπλισμός έρχεται να ενισχύσει
τον στόλο του δήμου, ο οποίος ήδη σημει-
ώνει σημαντικές επιδόσεις στην ανακύ-
κλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων
και διανέμεται με χρήματα που αντλεί η πε-
ριφέρεια από ευρωπαϊκά κυρίως προ-
γράμματα χωρίς καμία επιβάρυνση σε δή-
μους και πολίτες.

Την παράδοση του εξοπλισμού στον δή-
μαρχο Ξένο Μανιατογιάννη πραγματοποί-
ησε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, ο οποίος εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την πρόοδο στη διαδικασία

διανομής αλλά και την άριστη συνεργασία
με τους δήμους της Αττικής. Μεταξύ άλ-
λων, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «ενισχύουμε
με εξοπλισμό συλλογής βιοαποβλήτων
έναν δήμο που έχει πρωτεύσει στη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων και στα ζητήματα
της ανακύκλωσης, τον Δήμο Βριλησσίων,
με έναν δήμαρχο που έχει δείξει ιδιαίτερη
ευαισθησία στα ζητήματα του περιβάλλον-
τος, τον Ξένο Μανιατογιάννη. Είμαι σίγου-
ρος ότι ως ένας από τους δήμους που πρώ-
τευσαν στην ανακύκλωση κατά το προ-
ηγούμενο έτος θα συνεχίσει να σημειώνει
θετικές επιδώσεις και το 2022». 

Από την πλευρά του ο κ. Μανιατογιάννης
επισήμανε πως «η φιλοσοφία μας για τη
διαχείριση απορριμμάτων και την κυκλική
οικονομία συνεχίζεται και οι ευθύνες είναι
ακόμη μεγαλύτερες. Με την περιφέρεια
έχουμε κοινό στόχο, νομίζω ότι τώρα τον
πήχη τον ανεβάζουμε από κοινού ακόμη
πιο ψηλά».

Έγκαιρη ανίχνευση

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από
τον Δήμο Διονύσου το πρωτοποριακό
πιλοτικό σύστημα έγκαιρης ανίχνευ-
σης και διαχείρισης δασικών πυρκα-
γιών, που έχει εγκατασταθεί στην πε-
ριοχή των οικισμών Άγιοι Άγγελοι και
Φασίδερι της δημοτικής κοινότητας
Άνοιξης, με χρηματοδότηση του
υπουργείου Περιβάλλοντος και του
Πράσινου Ταμείου. Ο Δήμος Διονύ-
σου γίνεται έτσι ο πρώτος δήμος που
αποκτά το συγκεκριμένο σύστημα,
αποτελώντας πιλότο για την επέκτα-
σή του και σε άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας. Το σύστημα αποτελείται από
44 αυτόνομους αισθητήρες με φωτο-
βολταϊκό υψηλής απόδοσης, οι οποί-
οι έχουν τοποθετηθεί σε ισάριθμα
σημεία που έχουν επιλεγεί, καλύ-
πτοντας μια περιοχή περίπου 1.000
στρεμμάτων. Όπως έκανε σαφές ο
δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης, «η
έγκαιρη ενημέρωση σε συνδυασμό
με την αποτελεσματική πρόληψη
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
στον δύσκολο και επίπονο αγώνα μας
κατά των δασικών πυρκαγιών».

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΔΔιαβούλευση για 
το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 
Ο Δήμος Γαλατσίου καταρτίζει το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-
2023, το οποίο θα περιλαμβάνει
όλες τις τοπικές αναπτυξιακές
δράσεις του δήμου για την τετραε-
τία 2020-2023. Έτσι, για τις επόμε-
νες εβδομάδες οι πολίτες και οι
συλλογικοί φορείς του δήμου μπο-
ρούν να διατυπώσουν τη γνώμη
τους και να καταθέσουν τις προτά-
σεις τους για όλα τα θέματα του δή-
μου, για κάθε δράση που κρίνουν
αναγκαία για την ευημερία του τό-
που. Για τη διευκόλυνσή τους μπο-
ρούν να συμπληρώνουν τα σχετικά
ερωτηματολόγια και να καταθέ-
τουν τις προτάσεις και τη γνώμη
τους με αποστολή email στο epix-
eirisiako-programma@galatsi.gr,
συμπληρώνοντας το σχετικό αρ-
χείο που βρίσκεται στην ιστοσελί-
δα του δήμου.

Σε «Αποστολή» 
ο Δήμος Ιλίου  

Ο Δήμος Ιλίου επελέγη κατόπιν
αξιολόγησης, μαζί με 117 ακόμη δή-
μους και περιφέρειες από όλη την
Ευρώπη, να υπογράψει τον Χάρτη
της Αποστολής, που έχει στόχο να
τους υποστηρίξει στη μετάβασή τους
προς την κλιματική ανθεκτικότητα
μέχρι το 2030. Οι αποστολές της ΕΕ
είναι ένας νέος και καινοτόμος τρό-
πος βελτίωσης της ζωής των Ευρω-
παίων πολιτών, οι οποίοι συμμετέ-
χουν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση
και την παρακολούθησή τους. Όπως
επισημαίνεται, η συμμετοχή του
στην Αποστολή «Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή της ΕΕ – EU Mis-
sion Adaptation to Climate Change»
και η υπογραφή του σχετικού Χάρτη
(Mission Charter) από τον δήμαρχο
Νίκο Ζενέτο καταδεικνύουν την πο-
λιτική δέσμευση του Δήμου Ιλίου να
ενισχύσει την κλιματική του ανθεκτι-
κότητα μέχρι το 2030.

Οποιαδήποτε 
μορφή βίας 
δεν είναι ανεκτή

Η διοίκηση της ΚΕΔΕ εξέφρασε
την απόλυτη στήριξή της στον δή-
μαρχο Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα και κα-
ταδίκασε απερίφραστα την αναίτια
επίθεση που εκδηλώθηκε στο δη-
μαρχείο Αιγάλεω. Όπως είναι γνω-
στό, οι δράστες προκάλεσαν μεγά-
λες υλικές ζημιές εξωτερικά του
ισογείου και στην είσοδο του κτιρί-
ου, ενώ επιτέθηκαν λεκτικά και στον
φύλακα. Η ΚΕΔΕ επεσήμανε πως
«στη δημοκρατία μας δεν έχουν θέ-
ση αυτού του είδους οι πρακτικές.
Οποιαδήποτε, δε, μορφή βίας σε
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εί-
ναι ανεκτή». 

Καθαρισμοί στα δάση 
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κη-

φισιάς, σε συνεργασία με τον ΣΠΑΠ,
προχώρησε σε αντιπυρικές εργασίες
(κλάδεμα και αποκομιδή ξερών κλαδιών
και δέντρων κ.ά.) στο δάσος Κεφαλαρί-
ου. Παράλληλα, αντίστοιχες εργασίες
συνεχίζονται και στο δάσος Φασίδερι
και, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Γιώρ-
γος Θωμάκος, «οι επεμβάσεις σε δασι-
κές εκτάσεις πραγματοποιούνται με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας και τις εκτιμήσεις
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Δασαρχείου». Ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώ-
μος επεσήμανε ότι οι δράσεις γίνονται στο πλαίσιο της κατεπείγουσας του υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία κηρύσσει περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και στα όρια του Συν-
δέσμου σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
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Περισσότεροι καφέ κάδοι
και απορριμματοφόρα
στον Δήμο Βριλησσίων



Η σύλληψη ενός 51χρονου Σέρβου από τη Δίωξη Ναρ-
κωτικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησε στην
αποκάλυψη ολόκληρης μονάδας καλλιέργειας, παρα-
γωγής και πώλησης ινδικής κάνναβης. Οι αστυνομικοί
τον εντόπισαν όταν του ζήτησαν να ελέγξουν το αυτοκί-
νητο που οδηγούσε στα διόδια Θηβών. Εκείνος ανέπτυξε
ταχύτητα για να διαφύγει και εγκατέλειψε με τα πόδια το
όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκε ποσότητα χασίς 20 κι-
λών και 300 γραμμαρίων. 

Παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν
δύο ακόμη άτομα 43 και 46 χρόνων που με άλλο αυτοκί-
νητο ήταν στα διόδια Θηβών. Από εκείνους αποκαλύ-
φτηκαν η μεγάλη φυτεία κάνναβης σε δασώδη περιοχή
της Φωκίδας και μάλιστα το οργανωμένο σύστημα πρώ-
της επεξεργασίας και αποστολής σε παραλήπτες. Στη

φυτεία βρέθηκαν 750 δενδρύλλια χασίς, ενώ υπήρχαν
σύστημα ποτίσματος, γεννήτρια, περίφραξη για να μην
εντοπίζεται η φυτεία, μέχρι και διάδρομοι διαφυγής σε
περίπτωση εντοπισμού. Διαπιστώθηκε πως μετά την
ανάπτυξή τους τα φυτά περνούσαν από διαδικασία ξή-
ρανσης, ενώ υπήρχε υποδομή και για νέα φυτεία, καθώς
κατασχέθηκαν και 1.259 μικρές γλάστρες για την ανά-
πτυξη των σπόρων σε φυτά. Ακόμη βρέθηκαν στο ση-
μείο και κατασχέθηκαν 8 κιλά και 750 γραμμάρια χασίς,
έτοιμα να διοχετευτούν στο εμπόριο, όπως και ζυγαριά
ακριβείας. Οι αστυνομικοί μετά τη σύλληψη των δύο, αλ-
βανικής καταγωγής, εκ των οποίων ο 43χρονος θεωρεί-
ται «εγκέφαλος», εντόπισαν και συνέλαβαν στην Αττική
και τον 51χρονο που είχε διαφύγει με τα πόδια.

Κ.Κ.

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Facebook ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμό-
διος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος
Καλαφάτης κοινοποίησε τα συλλυπητήριά του για
τον χαμό του «προέδρου των προέδρων του Ηρα-

κλή», όπως τον είχαν ονομάσει, Νίκο Ατματζίδη.
Επισήμανε μάλιστα ότι είχαν γνωριστεί όταν είχε
πρωτοεκλεγεί βουλευτής... Η γνωριμία τους χρονο-
λογείται από το 2003 στο πολιτικό γραφείο που είχε
τότε στην Παύλου Μελά.

Συγκίνηση από τον Σταύρο Καλαφάτη για τον χαμό Ατματζίδη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ανάρτηση του
Καραμανλή με φόντο
τον εθνάρχη

Ανάρτηση για την 48η επέτειο από την
Αποκατάσταση της Δημοκρατίας έκανε
στο Facebook ο υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
«Να δυναμώνουμε τη φλόγα της κοινω-
νικής δικαιοσύνης και να διατηρούμε
άσβηστα τα μεγάλα οράματα», έγραψε
μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών κ.
Καραμανλής. Την ανάρτησή του συνό-
δευσε με μια σπάνια φωτογραφία του
ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Καραμαν-
λή από το περιοδικό «Time», που υπάρ-
χει μόνο στο Ίδρυμα Καραμανλή.

Κατάφερε να βρει
τον... στόχο του 
ο Ανδ. Παπαμιμίκος

Τις ικανότητές του στο ποδό-
σφαιρο έδειξε πρόσφατα ο δικηγό-
ρος και πρώην γραμματέας της Πο-
λιτικής Επιτροπής της ΝΔ Ανδρέας
Παπαμιμίκος. Με τσαλιμάκια και
σουτάκια απέδειξε πως είναι άρι-
στος γνώστης της μπάλας μέσω των
σχετικών βίντεο που τράβηξε η σύ-
ζυγός του Σόνια. Όσο για τον στόχο;
Όσο μακρινός και αν ήταν, κατάφε-
ρε να σκοράρει. Τώρα περιμένουμε
να δούμε ποιος θα είναι ο στόχος
πέρα από την ποδοσφαιρική εστία
και στις εκλογές… Βουλευτικές ή
Δήμος Θεσσαλονίκης;

Τη Διοικούσα 
της ΝΔ επισκέφτηκε
ο Κ. Χατζηδάκης 

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης βρέθηκε στη Θεσσα-
λονίκη και επισκέφτηκε, μεταξύ
άλλων, τα γραφεία της Διοικούσας
Επιτροπής της ΝΔ. Εκεί τον υποδέ-
χτηκε ο πρόεδρος Ζήσης Ιωακείμο-
βιτς και πραγματοποιήθηκε σύσκε-
ψη με πολλούς βουλευτές και στε-
λέχη του κυβερνώντος κόμματος.
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν ο
ΥΜΑΘ Σταύρος Καλαφάτης, ο βου-
λευτής της Α’ Θεσσαλονίκης Δημή-
τρης Κούβελας και οι τρεις βουλευ-
τές της Β’ Θεσσαλονίκης Θόδωρος
Καράογλου, Σάββας Αναστασιάδης
και Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Πώς η δίωξη ναρκωτικών «ξεκλήρισε» 
κύκλωμα που είχε μονάδα παραγωγής χασίς

Κουμπάρος ο Καράογλου
στον γάμο της Φιλιππιάδου 

Νύφη για... δεύτερη φορά ντύθηκε η ψυχίατρος
και περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακε-
δονίας Μαγδαληνή Φιλιππιάδου, με γαμπρό τον
αγαπημένο της Παντελή Βογιατζή. Είχε προηγη-
θεί ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού πριν από λί-
γους μήνες και ακολούθησε τώρα ο θρησκευτι-
κός, με τον βουλευτή της ΝΔ Θεόδωρο Καράο-
γλου να είναι ένας από τους κουμπάρους που άλ-
λαξαν τα στέφανα στην εκκλησία. 

Στο Χαριλάου ο Λεκάκης
Λένε πως η αγάπη και ο βήχας δεν κρύβον-

ται… Το ίδιο συμβαίνει και με τις ομάδες. Έτσι
ο Πέτρος Λεκά-
κης βρέθηκε
στον πρώτο ευ-
ρωπαϊκό αγώνα
του Άρη στο γή-
πεδο Χαριλάου
και πανηγύρισε
τόσο την εμφάνι-
ση όσο και την
άνετη νίκη της ομάδας του. Μάλιστα, σε ανάρ-
τησή του και ενεργώντας σε ρόλο... κόουτς
εκτίμησε πως ανάλογες «μαγικές» βραδιές για
τους «κιτρινόμαυρους» θα συνεχιστούν καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η «πόρτα» της ΔΕΠΘΕ 
σε δημοτικούς συμβούλους 

Εδώ και αρκετούς μήνες πρόσωπα από τον δήμο
έχουν αρχίσει να δυσανασχετούν με το γεγονός ότι
στα δημοτικά κανάλια και ραδιόφωνα του Δήμου
Θεσσαλονίκης δεν τους δίνεται «αέρας» ούτε δέ-
χονται κάποια πρόσκληση για να εκφράσουν τις
απόψεις τους. Παράδειγμα, ο πρώην πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου Δρόσος Τσαβλής, από τη
στιγμή που έγινε η ρήξη του με τον δήμαρχο Κων-
σταντίνο Ζέρβα, δεν έχει προσκληθεί ούτε μία φο-
ρά σε κάποια εκπομπή ούτε του έχουν ζητήσει δη-
λώσεις του για κάποιο θέμα. 

«Γιατί με απέκλεισαν»   
Ακόμη και όταν είχε προκύψει το ζήτημα με τα

εμβόλια, το δημοτικό κανάλι δεν έδωσε ούτε ένα
λεπτό τηλεοπτικού αέρα στον κ. Τσαβλή να εκ-
φράσει τη δική του πλευρά, ενώ την ίδια ώρα πα-
νελλαδικά τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα και
sites ασχολούνταν με το θέμα και έδιναν χρόνο
στον κ. Τσαβλή να εκφράσει την πλευρά του, ως
είθισται στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής αντι-
κειμενικότητας. «Η TV100 με έχει αποκλείσει από
τη μέρα που έπαψα να είμαι πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου», αναφέρει ο Δρόσος Τσαβλής.
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ια νέα «ψηφιακή» επα-
νάσταση που θα αλλάξει
τη ζωή χιλιάδων ασφαλι-
σμένων με αναπηρίες,

αλλά ταυτόχρονα θα περιορίσει και τις
«τρύπες» του ασφαλιστικού συστήμα-
τος εισάγουν τα υπουργεία Εργασίας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Με σχετική τροπολογία των Κωστή
Χατζηδάκη και Κυριάκου Πιερρακάκη
προωθείται η πλήρης ψηφιοποίηση
και ταυτόχρονη απλοποίηση των δια-
δικασιών πιστοποίησης αναπηρίας,
με στόχο τη βελτίωση της καθημερι-
νότητας χιλιάδων συμπολιτών μας. 

Τι αλλάζει
Με το νέο σύστημα που θα τεθεί σε

εφαρμογή από το φθινόπωρο: 
1. Οι ασφαλισμένοι θα χρειάζεται

να επισκεφθούν μία μόνο φορά τα
ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασής τους
και όχι σε προηγούμενα στάδια της
διαδικασίας. 
2. Δημιουργείται η Εθνική Πύλη

Αναπηρίας, η οποία αποτελεί μία
πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως μία
στάση, περιλαμβάνοντας την πιστο-
ποίηση από το ΚΕΠΑ, το μητρώο, την
κάρτα αναπηρίας και το μητρώο παρο-
χών.
3. Τα άτομα με αναπηρία θα έχουν

πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδο-
μένα, θα υποβάλλουν αίτημα αξιολό-
γησης και πιστοποίησης αναπηρίας,
αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπη-
ρίας και θα εξυπηρετούνται για συντα-
ξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές
και οικονομικές παροχές ή κοινωνι-
κές υπηρεσίες, που προβλέπονται

από τη νομοθεσία για τα άτομα με ανα-
πηρία.
4. Η πιστοποίηση της αναπηρίας

από τα ΚΕΠΑ θα γίνεται ψηφιακά με
την υποβολή αίτησης, η οποία θα κα-
ταλήγει στην έκδοση μιας ενιαίας ια-
τρικής γνωμάτευσης/πιστοποίησης.
5. Το νέο ψηφιακό σύστημα των ΚΕ-

ΠΑ παρέχει τη δυνατότητα οριστικο-
ποίησης του ψηφιακού φακέλου από
τον γιατρό, την ηλεκτρική διακίνηση
του φακέλου και οδηγεί σε ενιαία
γνωμάτευση και γνωστοποίηση της
πιστοποίησης αναπηρίας. 
6. Δημιουργείται νέο Ειδικό Σώμα

Ιατρών (ΕΣΙ), στο μητρώο του οποίου

θα εγγράφονται οι ιατροί που στελε-
χώνουν τις υγειονομικές επιτροπές.
Το ΕΣΥ δεν θα αποτελείται πλέον μόνο
από ιατρούς του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ,
αλλά και από ιδιώτες ιατρούς, οι οποί-
οι θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυ-
χώς σχετικό σεμινάριο. 
7. Καθιερώνεται το Ψηφιακό Μη-

τρώο Αναπηρίας, στο οποίο καταγρά-
φονται τα άτομα με αναπηρία που εί-
ναι δικαιούχοι παροχών. Μέσω της
Κάρτας Αναπηρίας, η οποία αντλεί τα
στοιχεία της από το Μητρώο, τα άτομα
με αναπηρία μπορούν να πιστοποιούν
την ιδιότητά τους, προκειμένου να
ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματά

τους, ενώ θα αποτελεί το «εισιτήριο»
έναντι κάθε δημόσιας αρχής και φο-
ρέα. 
8. Στο Μητρώο Παροχών τα άτομα

με αναπηρία έχουν το σύνολο των δι-
καιωμάτων και παροχών που δι-
καιούνται συγκεντρωμένα σε έναν
ηλεκτρονικό τόπο και μπορούν να
πληροφορούνται τις ειδικότερες προ-
ϋποθέσεις για το καθένα.

Το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ θα καταβληθεί από σήμε-
ρα έως την Παρασκευή σε 5.500.000 δικαιούχους συν-
τάξεων και επιδομάτων. 

Από σήμερα θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς
λογαριασμούς τα ποσά των συντάξεων Αυγούστου για
959.696 δικαιούχους των τέως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ,
ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ. Αύριο θα καταβληθούν οι
συντάξεις σε 1.494.388 δικαιούχους του Δημοσίου, του
τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων το
ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9. Την Πέμπτη θα καταβλη-
θούν τα σχετικά ποσά σε 1.496.442 συνταξιούχους του
Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ

των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8, καθώς και
οι προκαταβολές συντάξεων σε 26.500 δικαιούχους,
με βάση τον Νόμο Βρούτση. Η απονομή εφάπαξ σε 650
δικαιούχους θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. 

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα κατα-
βληθεί το επίδομα ανεργίας σε 31.000 δικαιούχους,
τα ποσά για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλη-
σης σε 13.000 άτομα, η επιδότηση της άδειας μητρό-
τητας σε 9.000 μητέρες, καθώς και τα ποσά που αφο-
ρούν 2.500 δικαιούχους του Προγράμματος Κοινω-
φελούς Χαρακτήρα. Από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβλη-
θούν την Παρασκευή το οικογενειακό επίδομα παι-

διών (734.025 δικαιούχοι), τα αναπηρικά επιδόματα
(174.050 δικαιούχοι), το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-
δημα (224.042 δικαιούχοι), το επίδομα στέγασης
(288.004 δικαιούχοι), το επίδομα ανασφάλιστων
υπερηλίκων (35.066 δικαιούχοι), το επίδομα γέννη-
σης (10.940 δικαιούχοι), η συμμετοχή του Δημοσίου
στα δάνεια του Προγράμματος «Γέφυρα» λόγω κορο-
νοϊού (2.250 δικαιούχοι), το στεγαστικό επίδομα (780
δικαιούχοι), το επίδομα ομογενών (6.100 δικαιούχοι),
το ποσό συνεισφοράς του Δημοσίου στα δάνεια α΄
κατοικίας (2.250 δικαιούχοι) και τα έξοδα κηδείας
ανασφαλίστων (162 δικαιούχοι).

H τροπολογία Χατζηδάκη
και Πιερρακάκη φέρνει
οκτώ μεγάλες αλλαγές

Στο... ταμείο 5,5 εκατ. συνταξιούχοι και επιδοματούχοι 

Ψηφιακή «επανάσταση» για 
ΚΕΠΑ και Κάρτα Αναπηρίας 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Ι
σχυρή γραμμή άμυνας «χτίζει» το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης, καθώς στο α’ εξάμηνο ση-
μειώθηκε εντυπωσιακή υπέρβα-

ση του στόχου των φορολογικών εσό-
δων κατά 3,6 δισ. ευρώ, ενώ το έλλειμ-
μα διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις
προβλέψεις κατά 1,4 δισ. ευρώ. 

Έτσι, μέσα στο προσεχές διάστημα
θα υπάρχουν και νέοι διαθέσιμοι πόροι
για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, ενώ ταυτόχρονα η χώρα μας
θα είναι συνεπής και ως προς την τή-
ρηση των δημοσιονομικών κανόνων
έναντι των θεσμών και των αγορών. 

Τι προκύπτει
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης

για το α’ εξάμηνο του έτους, προκύ-
πτουν τα εξής:
1. Το έλλειμμα συγκρατήθηκε στα

6,548 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλ-
λειμμα 7,981 δισ. ευρώ που έχει περι-
ληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του
2022 στην εισηγητική έκθεση του προ-
ϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος
12.221 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021. 
2. Το πρωτογενές σε έλλειμμα ήταν

3,425 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 4,896
δισ. ευρώ.
3. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε

26,259 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 2,079 δισ. ευρώ έναντι του
στόχου, ενώ τα συνολικά έσοδα του
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 28,954 δισ. ευρώ και ήταν αυξημέ-
να κατά 2,878 δισ. ευρώ. 
4. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώ-

θηκαν σε 24.673 δισ. ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 3,584 δισ. ευρώ
σε σχέση με τον στόχο. Η επίδοση αυτή
συνδέεται και με την πληρωμή του
ΕΝΦΙΑ νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι,
ωστόσο, τη μεγάλη διαφορά στα έσοδα
κάνουν η ιδιωτική κατανάλωση και η
έκρηξη του τουριστικού ρεύματος. 
5. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε

9,853 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα
έναντι του στόχου κατά 985 εκατ. ευρώ.
6. Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε

3,198 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα
έναντι του στόχου κατά 121 εκατ. ευρώ.
7. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης

περιουσίας ανήλθαν σε 1,664 δισ. ευ-
ρώ και ήταν αυξημένα έναντι του στό-
χου κατά 1,051 δισ. ευρώ, εξαιτίας της
είσπραξης της πρώτης και της δεύτε-
ρης δόσης του ΕΝΦΙΑ, όπως προανα-
φέρθηκε.
8. Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος

ανήλθαν σε 6,484 δισ. ευρώ και είναι
αυξημένα έναντι του στόχου κατά 745
εκατ. ευρώ.
9. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν

σε 2,695 δισ. ευρώ και ήταν αυξημέ-
νες κατά 799 εκατ. ευρώ από τον στόχο
(1,895 δισ. ευρώ). 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κωστής
Χατζηδάκης: 
«ΝΑΤ και ΜΤΠΥ 
μπαίνουν στο 1555»

Δύο ακόμη φορείς προστίθενται
στο 1555, τον Ενιαίο Αριθμό Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών για εργασιακά,
ασφαλιστικά και κοινωνικά θέματα
του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, βελτιώνοντας
το επίπεδο εξυπηρέτησης περισσό-
τερων ακόμη πολιτών. 

Συγκεκριμένα, το 1555 θα καλύ-
πτει πλέον και θέματα του Ναυτικού
Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) και του
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), παρέχοντας τη
δυνατότητα στους ασφαλισμένους
και στους συνταξιούχους των δύο
ταμείων να έχουν άμεση, έγκυρη
και αξιόπιστη ενημέρωση για τα θέ-
ματα που τους απασχολούν, να υπο-
βάλλουν αιτήματα και να παρακο-
λουθούν την εξέλιξη των εκκρεμών
υποθέσεών τους. 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Κωστής Χατζη-
δάκης δήλωσε ότι «τo 1555 έχει
εξυπηρετήσει ήδη πάνω από 2,5
εκατομμύρια κλήσεις πολιτών. 8
στους 10 πολίτες δηλώνουν ικανο-
ποιημένοι από τον τρόπο λειτουρ-
γίας του και από την εν γένει εξυπη-
ρέτηση. Με την ένταξη του ΝΑΤ και
του ΜΤΠΥ στο 1555 επιτρέπουμε σε
επιπλέον ασφαλισμένους να λά-
βουν μια ποιοτική, άμεση και φιλική
προς τους ίδιους και τις ανάγκες
τους εξυπηρέτηση. Το 1555 ήρθε για
να μείνει και κάθε ημέρα γίνεται κα-
λύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Υπενθυμίζεται ότι το 1555 καλύ-
πτει ήδη τους εποπτευόμενους φο-
ρείς e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) και
ΟΠΕΚΑ, καθώς και τα θέματα ΣΕΠΕ
και Εργασιακών Σχέσεων, θέματα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θέ-
ματα Ισότητας Φύλων. Λειτουργεί
24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την
εβδομάδα και μέχρι σήμερα έχει
εξυπηρετήσει πάνω από 2,5 εκα-
τομμύρια κλήσεις πολιτών. Από τον
Φεβρουάριο του 2022 έχει τεθεί σε
λειτουργία και η ιστοσελίδα του
1555 - 1555.gov.gr, μέσω της οποίας
οι πολίτες μπορούν να εξυπηρε-
τούνται άμεσα και εύκολα για τα ζη-
τήματα που τους απασχολούν, χω-
ρίς να απαιτείται κλήση στο τηλε-
φωνικό κέντρο.
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Υπέρβαση του εξαμηνιαίου
στόχου κατά 3,6 δισ. - 
Kαι νέοι διαθέσιμοι πόροι 
για τη στήριξη νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων

«Πετάνε» τα έσοδα
του προϋπολογισμού
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Σ
τα 15-17 λεπτά ανά κιλοβα-
τώρα διαμορφώνονται οι τε-
λικές τιμές καταναλωτή για
την ηλεκτρική ενέργεια τον

Αύγουστο, σύμφωνα με τις ανακοινώ-
σεις για τις επιδοτήσεις στο ρεύμα που
έκανε χθες το μεσημέρι ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας. Οι τελικές τιμές καταναλωτή
θα προκύψουν μετά τη γνωστοποίηση
των επιδοτήσεων της πολιτείας, που
αναμένεται άμεσα.

Η ΔΕΗ, που έχει το μεγαλύτερο με-
ρίδιο στην προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας, ανακοίνωσε ότι το τιμολό-
γιο για τον Αύγουστο θα είναι 0,486
ευρώ ανά κιλοβατώρα (0,498 για κα-
ταναλώσεις πάνω από 2.000 κιλοβα-
τώρες το τετράμηνο).

Στα 0,495 Euro/kWh είναι το τιμο-
λόγιο της Ήρων για τον επόμενο μήνα,
στα 0,54913 Euro/kWh της Protergia,
ενώ αναμένεται σταδιακά η ανακοί-
νωση των τιμολογίων από όλους τους
προμηθευτές.

Σημειώνεται ότι ισχύουν περαιτέρω
διαφοροποιήσεις στις χρεώσεις των
παγίων ανά προμηθευτή.

Πότε θα ανακοινωθούν 
του Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τα τιμο-
λόγια από τον Αύγουστο και μετά δεν
θα έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής και
θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων
από το σύνολο των προμηθευτών, ενώ
οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατό-
τητα αλλαγής προμηθευτή χωρίς προ-
ϋποθέσεις.  Τα τιμολόγια του Σεπτεμ-
βρίου θα ανακοινωθούν έως τις 20
Αυγούστου.

Το όφελος για τους πολίτες από την
εφαρμογή του νέου συστήματος στή-
ριξης όλων των νοικοκυριών ανέρχε-

ται στα 500 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε
ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας. Για τον μήνα Αύγουστο η συνολι-
κή επιδότηση αγγίζει το ποσό των
1,126 δισ. ευρώ απορροφώντας έως
και το 90% της αύξησης για όλους τους
καταναλωτές, για τις κύριες και μη κύ-
ριες κατοικίες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον υπουρ-
γό, «απενεργοποιείται η ρήτρα ανα-
προσαρμογής. 500 εκατ. ευρώ είναι το
όφελος από το μέτρο αυτό. Ο αντίστοι-
χος μηχανισμός της Ισπανίας έχει
όφελος μόλις 250 εκατ. ευρώ. Από
σήμερα οι πολίτες μπορούν να γνωρί-
ζουν την πραγματική τιμή κάθε προ-
μηθευτή. Οι πάροχοι θα ενημερώνουν

για τις τιμές στις σελίδες τους. «Απορ-
ροφούμε επίσης το 100% της αύξησης
για τους καταναλωτές σε κοινωνικό τι-
μολόγιο κι απορροφούμε το 80% για
τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
Επίσης, το 82%-92% για τους αγρότες.
Έτσι, για τις κύριες και μη κύριες κα-

τοικίες η τιμή της μεγαβατώρας θα
κυμαίνεται μεταξύ 15 και 17 λεπτών»,
σημείωσε επίσης.

Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά από το άνοιγμα της πλατφόρ-
μας για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «North Evia -
Samos Pass», για να συμπληρωθεί ο αριθμός των αιτήσεων.
Όσοι προσπάθησαν να μπουν λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, διαπί-
στωσαν πως δεν μπορούσαν να κάνουν αίτηση για το voucher. 

Το πρόγραμμα σε αυτή τη φάση αφορά σε άυλες ψηφιακές
χρεωστικές κάρτες, τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν για το διάστημα έως και τις 31 Αυγούστου
για δαπάνες που αφορούν τη διαμονή, την εστίαση και τις το-
πικές μεταφορές στις συγκεκριμένες περιοχές. Για τη Βόρεια
Εύβοια θα εκδοθούν 4.050 κάρτες των 100€, ενώ για τη Σάμο
2.025 κάρτες των 200€.

Ρ. Σ.

Στα 15-17 λεπτά η τιμή 
της κιλοβατώρας 
του ρεύματος μετά 
τις επιδοτήσεις - 
Σκρέκας: «500 εκατ.
το όφελος από 
την απενεργοποίηση 
της ρήτρας
αναπροσαρμογής»

Με το που άνοιξε… έκλεισε η πλατφόρμα για
τη β’ φάση του «North Evia - Samos Pass»

Στις αρχές του 2023 ο μετροπόντικας θα επισκεφθεί και πάλι την πόλη
των Αθηνών, καθώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη διάνοιξη της γραμμής
4 του μετρό «Άλσος Βεΐκου - Γουδή». Τα νέα TBM (μετροπόντικες) θα ξεκι-
νήσουν από το φρέαρ της Κατεχάκη και της Βεΐκου αντίστοιχα.

«Ήδη οι πολίτες βλέπουν εγκατεστημένα εργοτάξια και στις αρχές του
χρόνου ξεκινά τη διαδρομή του ο πρώτος μετροπόντικας», δήλωσε ο
υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής.

Η Γραμμή 4 θα έχει σχήμα «U», θα αποτελείται από 2 σκέλη ακτινικής μορφής προς Γαλάτσι
και Μαρούσι και ένα κεντρικό τμήμα διερχόμενο από το κέντρο της Αθήνας, συνολικού μήκους
38,2 χλμ,, και θα περιλαμβάνει 35 σταθμούς. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το φθινόπωρο
θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φρέατος δίπλα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
και τα νέα ΤΒΜ (μετροπόντικες) θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους με μηδενική ενόχληση.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Αρχές του ‘23 ξεκινά η διαδρομή 
του μετροπόντικα στη γραμμή 4

Πώς διαμορφώνονται
τα τιμολόγια τον Αύγουστο
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τη συγχώνευση της Ημιθέα
(Ερρίκος Ντυνάν) με τη Eu-
romedica προχωρούν οι

Πειραιώς και Farallon δημιουρ-
γώντας έναν νέο καθετοποιημένο
όμιλο στον χώρο παροχής υπηρε-
σιών υγείας από ιδιώτες. Σύμφω-
να με πληροφορίες, η Ημιθέα θα
απορροφήσει τη Euromedica, με
την Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ 0,00%
να παραμένει μετά τη συγχώνευ-
ση μέτοχος πλειοψηφίας, ενώ η
Farallon θα είναι μέτοχος μει-
οψηφίας έχοντας πάνω της τη δι-
οίκηση του νέου σχήματος, την
οποία θα αναλάβει το manage-
ment της Euromedica.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στη
συμφωνία, το deal που δημιουρ-
γεί τον μεγαλύτερο όμιλο υγείας στην Ελλάδα με 23 δια-
γνωστικά κέντρα και οκτώ νοσοκομεία, τα οποία διαθέ-
τουν πάνω από 1.000 κλίνες ανά την Ελλάδα, προέκυψε
στα πλαίσια της διαχείρισης των συμμετοχών της Πει-
ραιώς, από την Blantyre Capital, που συμφωνήθηκε προ
μηνών.

H Πειραιώς κατέχει το 100% του Ντυνάν και το 30% της
Euromedica, οπότε αντί να πουλήσει αυτές τις μη τραπεζι-
κές συμμετοχές ξεχωριστά, μέσα από τη δημιουργία του
νέου ομίλου, δημιουργεί υπεραξίες τις οποίες θα καρπω-
θεί η ίδια κατά την πώληση της συμμετοχής της στο μέλ-
λον, εξηγούν οι ίδιες πηγές. 

Η ανακοίνωση της Ημιθέα: Η εταιρεία ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.
(«Ημιθέα»), ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν
ανακοινώνει ότι ήρθε σε καταρχήν συμφωνία για την
απορρόφηση του Ομίλου EUROMEDICA, με στόχο τη δη-
μιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας
στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης, η ΗΜΙΘΕΑ θα
διαθέτει έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο με παρουσία
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη και σε

Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, με ευρεία γε-
ωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας.

Το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν θα πλαισιωθεί από 7
γενικές και μαιευτικές κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Ηράκλειο, Ρόδο, Κοζάνη, από ένα ευρύτατο δίκτυο 23 δια-
γνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα, Πιερία, Αλεξανδρού-
πολη), καθώς και από ένα κέντρο αποκατάστασης στη
Θεσσαλονίκη.

Ο νέος όμιλος υγείας θα απασχολεί πάνω από 2.700 ερ-
γαζομένους, ενώ θα διαθέτει περισσότερες από 1.000 κλί-
νες δευτεροβάθμιας φροντίδας πανελληνίως, έχοντας τη
δυνατότητα να εξυπηρετεί πάνω από 120.000 περιστατικά
τον χρόνο. Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη το δίκτυο του
ομίλου, στην ωρίμανσή του, θα μπορεί να εξυπηρετεί πά-
νω από 1.000.000 επισκέψεις ετησίως μέσα από ένα πλέγ-
μα 3.500 συνεργαζόμενων ιατρών σε όλη την Ελλάδα.

Η διαδικασία απορρόφησης θα ξεκινήσει σύντομα και η
ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων Αρ-
χών Ανταγωνισμού και τη λήψη των προβλεπόμενων στον
νόμο εταιρικών εγκρίσεων.

Alpha Bank: Δεσμευτική
συμφωνία για το Project Light

Τη δεσμευτική συμφωνία της 100% θυ-
γατρικής της Alpha Bank με τη Hoist Fi-
nance AB, αναφορικά με την πώληση
Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων
και Άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων μικτής
λογιστικής αξίας 238 εκατ. ευρώ (Project
Light) γνωστοποιεί η Alpha Υπηρεσιών
και Συμμετοχών Α.Ε. Οι συνολικές απαι-
τήσεις του Project Light, που αποτελείται
κατά πλειοψηφία από καταναλωτικά δά-
νεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων,
ανέρχονται σε 0,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η διαδικασία πώλησης
ολοκληρώθηκε σε ένα μόλις στάδιο, έπει-
τα από πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους
επενδυτές για την προετοιμασία και κατά-
θεση δεσμευτικών προσφορών. 

Την Entersoft επέλεξε 
η Tikun Ελλάδος

Η παρουσία της Tikun Olam στην Ευρώ-
πη ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2018, αξιο-
ποιώντας τη δυναμική που έχει η χώρα να
εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο παραγωγής
σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης,
με το μεγαλύτερο μέρος να προορίζεται
για εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες. Με
συνολική επένδυση ύψους €40 εκατ., η
Tikun Europe έχει δημιουργήσει σε έκτα-
ση 56.000 τ.μ. στην Κόρινθο, τη μεγαλύτε-
ρη στην Ευρώπη παραγωγική μονάδα του
κλάδου και επέλεξε τις λύσεις Entersoft
για την παρακολούθηση της παραγωγικής
διαδικασίας, από τη φύτευση και την πα-
ραγωγή έως τη διάθεση του προϊόντος.

Creta Farms: Επένδυση 20 εκατ. 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επένδυ-

ση ύψους 20 εκατ. ευρώ στην Creta
Farms από τον στρατηγικό επενδυτή
Δημήτρη Βιντζηλαίο, όπως προβλέπει η
συμφωνία εξυγίανσης. 

Υπενθυμίζεται ότι ήδη κατά τον χρόνο
σύναψης της συμφωνίας εξυγίανσης
της Creta Farms είχε πραγματοποιηθεί
η πρώτη φάση της επένδυσης, ποσού 15
εκατ. ευρώ, μέσω ισόποσης κάλυψης
και καταβολής του αρχικού μετοχικού
κεφαλαίου από την μέτοχο «Bella Bul-
garia S.A.».

Big deal στην Υγεία: 
Το Ντυνάν απορροφά τη Euromedica

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου



Τεχνολογικός εξοπλισμός 
σε έξι βιβλιοθήκες από τα Public 

Η μεγαλύτερη ελευθερία πηγάζει από τις επιλογές
που έχουμε στη γνώση, την πληροφόρηση, την έκ-
φραση. Επιλογές που πρέπει όλοι να μπορούμε να
εξερευνήσουμε, με όχημα την τεχνολογία. Με αφορ-
μή το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», τα Public
υποστήριξαν φέτος μια σημαντική πρωτοβουλία δη-
μιουργίας ψηφιακών βιβλιοθηκών σε απομακρυ-
σμένα σημεία της χώρας, ενισχύοντας τις δυνατότη-
τες που μπορεί να προσφέρει σε όλους η τεχνολογία.
Στο πλαίσιο αυτό έξι βιβλιοθήκες από διαφορετικές
περιοχές έλαβαν εξοπλισμό από τα Public, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση.

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS23

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ

Χ
ρυσό βραβείο απέσπασε η Ελληνικός Χρυ-
σός στην κατηγορία «Σύστημα Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης», στο πλαίσιο των Hellenic Re-

sponsible Business Awards 2022, ενός θεσμού
που επιβραβεύει τις εταιρείες που προωθούν τις
αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και
επενδύουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 13 Ιουλίου 2022, σε μια λαμπερή βραδιά στο
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», υπό την
αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του ΣΕΒ, καθώς και με ευρεία θεσμική τιμητική
στήριξη.

Η Ελληνικός Χρυσός είναι μια εταιρεία που λει-
τουργεί διαχρονικά βάσει των αρχών της υπεύθυ-
νης μεταλλευτικής δραστηριότητας και η διάκριση
αυτή αποτελεί ακόμα μια πολύ σημαντική επιβρά-
βευση για το πρωτοποριακό ολοκληρωμένο σύστη-
μα διαχείρισης βιωσιμότητας (SIMS) που έχει ανα-
πτύξει και εφαρμόζει, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση.

Το SIMS είναι ένα σύνολο προτύπων, το οποίο
διατρέχει τη συνολική λειτουργία της εταιρείας
προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης με κορυφαίες προτεραιότητες την εργα-
σιακή υγεία και ασφάλεια, την προστασία του περι-
βάλλοντος, τις κοινωνικές επιδόσεις και την ασφά-
λεια των εγκαταστάσεων.

Νέα καμπάνια από τον ΟΠΑΠ

Trastor: Ομολογιακό 25,1 εκατ.
H Trastor A.E.E.A.Π. (η «Εταιρεία») ενημε-
ρώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια
της από 28.06.2022 ανακοίνωσής της, την
21.07.2022 συνήψε Πρόγραμμα Εκδόσεως
Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψε-
ως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβά-
σεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής
αξίας ύψους έως και €25.100.000, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν.
3156/2003. Διαχειριστής πληρωμών και εκ-
πρόσωπος των Ομολογιούχων ορίστηκε η
Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία. Η κά-
λυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγμα-
τοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα
Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία. Το δάνειο θα
χρησιμοποιηθεί αφενός για την αποπληρω-
μή του από 28.06.2022 ληφθέντος δανείου
και αφετέρου για τη χρηματοδότηση της
υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της
εταιρείας.

Κοινωνική δράση 
από την Stixis-Parker

Τα στιλό Jotter, από τα πιο αγαπημένα
brands της Parker, που εδώ και επτά δεκαε-
τίες βρίσκονται στην κορυφή των πωλήσεων
στην παγκόσμια αγορά, ενώνουν τις δυνάμεις
τους με την εταιρεία Stixis, με σκοπό την προ-
στασία των δασών μας. Στο πλαίσιο κοινωνι-
κής υπευθυνότητας και περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης, μέρος των εσόδων από τις
πωλήσεις της ειδικής συσκευασίας Jotter eco
trio προσφέρεται από την εταιρεία Stixis για
την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού για τους
εθελοντές πυροσβέστες μας, που προσφέ-
ρουν ανιδιοτελώς τον προσωπικό τους χρόνο
για την προστασία των δασών. Η συσκευασία
Jotter eco trio σχεδιάστηκε ειδικά για την ελ-
ληνική αγορά, σε δύο διαφορετικές εκδόσεις,
με έμπνευση από τα δάση μας και από το μπλε
του Αιγαίου.

Δάνειο 10 εκατ. από EBRD
στην Α. Χατζόπουλος ΑΕ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (EBRD) συμβάλλει στο σχέδιο
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυ-
κλική Οικονομία, υποστηρίζοντας την Α. Χα-
τζόπουλος Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η
εταιρεία εξειδικεύεται στην παραγωγή ευρεί-
ας γκάμας λύσεων εύκαμπτης συσκευασίας,
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των βιομηχα-
νιών τροφίμων και ποτών, καλλυντικών, χημι-
κών και φαρμακευτικών προϊόντων. Το δάνειο
7ετούς διάρκειας ύψους 10 εκατ. ευρώ θα
χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού προ-
γράμματος της εταιρείας συνολικού ύψους
12,5 εκατ. ευρώ.

Κορυφαία διάκριση
απέσπασε 
η Ελληνικός Χρυσός

Η προστασία των παικτών από τους πιθα-
νούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν
από την υπέρμετρη συμμετοχή σε τυχερά
παιχνίδια βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας
καμπάνιας ενημέρωσης του ΟΠΑΠ σχετικά
με το υπεύθυνο παιχνίδι, σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση. Η νέα ολοκληρωμένη καμ-
πάνια με κεντρικό μήνυμα «Όταν χάνεται η
μπάλα, χάνεται και το παιχνίδι», προτρέπει
τους πελάτες του OΠΑΠ να θέτουν όρια, υπεν-
θυμίζοντας ότι το παιχνίδι είναι ωραίο, μόνο
όταν είναι υπεύθυνο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η εξέλιξη των παγκοσμίων ρεκόρ
6μ. Μπούμπκα 13/7/1985 Παρίσι
6,01μ. Μπούμπκα 8/6/1986 Μόσχα
6,03μ. Μπούμπκα 23/6/1987 Πράγα
6,05μ. Μπούμπκα 9/6/1988 Μπρατισλάβα
6,06μ. Μπούμπκα 10/7/1988 Νίκαια
6,07μ. Μπούμπκα 6/5/1991 Σιζουόκα
6,08μ. Μπούμπκα 9/6/1991 Μόσχα
6,09μ. Μπούμπκα 8/7/1991 Φόρμια
6,10μ. Μπούμπκα 5/8/1991 Μάλμε
6,11μ. Μπούμπκα 13/6/1992 Ντιζόν
6,12μ. Μπούμπκα 30/8/1992 Πάντοβα
6,13μ. Μπούμπκα 19/9/1992 Τόκιο
6,14μ. Μπούμπκα 31/7/1994 Σεστριέρε
6,16μ. Λαβιλενί 15/2/2014 Ντόνετσκ
6,17μ. Ντουπλάντις 08/2/2020 Τορούν
6,18μ. Ντουπλάντις 15/2/2020 Γλασκώβη
6,19μ. Ντουπλάντις  7/3/2022 Βελιγράδι
6,20μ. Ντουπλάντις  20/3/2022 Βελιγράδι
6,21μ. Ντουμπλάντις 25/7/2022 Όρεγκον

Ο
22χρονος Αμερικανο-
σουηδός επικοντιστής
Αρμάντ Ντουμπλάντις κα-
τήργησε τη βαρύτητα και

με άλμα -λες και ήταν σχεδιασμένο
από το γνωστό καρτούν Spiderman-
σκαρφάλωσε στα 6,21μ., ύψος που
αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ! Το ση-
μείωσε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβου στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Ήταν,
δε, τόσο μεγάλο το άλμα του που οι
Αμερικανοί μέτρησαν ότι πέρασε πά-
νω από τον πήχη κατά 14,9 εκατοστά!
Δηλαδή, στα 6,36μ.! 
Πού θα φτάσει αυτός ο θαυματουργός
νεαρός; Ο θρυλικός Ουκρανός «τσά-
ρος των αιθέρων» Σεργκέι Μπούμπ-
κα, ο πρώτος που πέρασε τα 6μ. στο

επί κοντώ, δήλωσε ότι ο Ντουμπλάν-
τις σε δύο με τρία χρόνια θα περάσει
πάνω από τα 6,50μ.! Όπως μπορείτε
να δείτε στον διπλανό πίνακα με την
εξέλιξη του παγκόσμιου ρεκόρ, ο
Ντουμπλάντις είναι η συνέχεια του
Μπούμπκα και απλώς μεσολαβεί ο
επίσης μεγάλος Γάλλος Λαβιλενί.
Ακόμη, ο νεαρός Σουηδός έγινε ο
πρώτος άλτης που ξεπέρασε τα 6μ. 47
φορές, μία παραπάνω από τον
Μπούμπκα.
Στον ίδιο πίνακα ακόμη μπορείτε να
δείτε ότι ο Αρμάντ Ντουμπλάντις συ-
νέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ πέντε
φορές σε τρία χρόνια, σαρώνοντας τα
χρυσά μετάλλια, όπως και στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Αν

αυτές δεν είναι επιδόσεις Spider-
man, τότε τι είναι; Τη δεύτερη θέση
με άλμα στα 5,94μ. πήρε ο Αμερικα-
νός Νίλσεν και το χάλκινο μετάλλιο ο
Φιλιππινέζος Έρνεστ Ομπιένα, επί-
σης με άλμα στα 5,94μ., που αποτελεί
πανασιατικό ρεκόρ. Ο Εμμανουήλ
Καραλής, 4ος Ολυμπιονίκης του Τό-
κιο, δεν κατάφερε να μπει στον τελι-
κό με άλμα στα 5,50μ.
Πίσω στο Όρεγκον, ο Ντουμπλάντις,
αφού χρειάστηκε να περάσει με τη
δεύτερη προσπάθεια τα 5,87μ., στη
συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 5,94μ.
και 6μ. Πέρασε εξασφαλίζοντας το
χρυσό μετάλλιο. Και μετά άρχισαν
τα… ωραία. Αρχικά έβαλε τον πήχη
στα 6,06μ. για να πάρει το ρεκόρ αγώ-

να, κάτι που έκανε ξανά με την πρώτη
και έπειτα ανέβασε τον πήχη στα
6,21μ. για να σπάσει το δικό του παγ-
κόσμιο ρεκόρ. Το πρώτο άλμα του δεν
ήταν καλό, αφού πέρασε κάτω από
τον πήχη. Ωστόσο, στο δεύτερο πέρα-
σε 14,9 εκατοστά πάνω από αυτόν για
να γνωρίσει την αποθέωση.

Κατήργησε τη βαρύτητα 
ο Αρμάντ Ντουμπλάντις,
παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,21μ.
στο Παγκόσμιο του Όρεγκον
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Τ
ελικά δεν είναι όλοι χούλιγ-
καν... Οι οργανωμένοι της Θύ-
ρας 13 του Παναθηναϊκού, σε

συνεργασία με τη διοίκηση του Ερα-
σιτέχνη Παναθηναϊκού, άρχισαν να
μαζεύουν χρήματα, τρόφιμα και ό,τι
άλλο είδος πρώτης ανάγκης για να
στηρίξουν τον γνωστό οπαδό των
«πρασίνων» Αργύρη, ο οποίος έχα-
σε το σπίτι του από τις φωτιές στην
Παλλήνη. Είναι το γνωστό σπίτι που
όλοι γνωρίζουν, καθότι είναι γεμάτο
τριφύλλια. Στο κλειστό «Παύλος
Γιαννακόπουλος» μαζεύτηκαν αρ-
κετά χρήματα.

Να θυμίσουμε ότι οι οργανωμένοι
οπαδοί του Παναθηναϊκού, σε συ-
νεργασία με εκείνους του Ολυμπια-
κού και της ΑΕΚ, είχαν κάνει το ίδιο
και για τους πληγέντες στο Μάτι πριν
από τέσσερα χρόνια. Και όχι μόνο
μοίραζαν νερά εκείνες τις φοβερές

μέρες που 102 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους, αλλά τα βράδια συγκρο-
τούσαν και ομάδες περιφρούρησης
για να προστατεύσουν τα σπίτια από

το πλιάτσικο. Μάλιστα, όπως οι ίδιοι
λένε, αφού τους έπιαναν, πρώτα
τους... περιποιούνταν και μετά τους
παρέδιδαν στην Αστυνομία.

Δεν είναι όλοι χούλιγκαν Θα τελειώσει 
το πρωτάθλημα;

Νέα επίθεση στον πρόεδρο της ΕΠΟ Τάκη Μπαλ-
τάκο έκανε ο ομόλογός του της Super League 1
Βαγγέλης Μαρινάκης. Μίλησε για εντολοδόχους
στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και
χαρακτήρισε τον νέο αρχιδιαιτητή «υποεντολοδό-
χο». Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, το πρωτά-
θλημα της Super League 1 την προσεχή σεζόν
μπορεί να αρχίσει, αλλά ουδείς γνωρίζει αν θα τε-
λειώσει λόγω των συνεχών αντεγκλήσεων. 

Εν ενεργεία Ισπανό 
διεθνή ο Άρης

Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του έκα-
νε ο Άρης. Με 4 εκατ. ευρώ απέκτησε από τη Χι-

χόν τον 24χρονο διεθνή Ισπανό μεσοεπιθε-
τικό Μάνου Γκαρθία, τον οποίο πριν από

πέντε χρόνια είχε αγοράσει η Μάντσεστερ
Σίτι! Ο Μάνου Γκαρθία είναι εν ενεργεία

διεθνής και ήρθε με τη διαμεσολάβηση του
Αργεντινού τεχνικού του Άρη Χερμάν Μπούρ-

γος, επί σειρά ετών βοηθού του Σιμεόνε στην
Ατλέτικο Μαδρίτης.

Έρχεται ο Μέσι, αν φύγει 
ο «ρουφιάνος» Πικέ 

Μετά το φιλικό 1-0 της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ
Μαδρίτης στο Λας Βέγκας με γκολ του νεοαποκτη-
θέντος από τη Λιντς Ραφίνια, ο πρόεδρος των Κατα-
λανών Ζοάν Λαπόρτα δήλωσε ότι θα φέρει πίσω τον
Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν του χρόνου το καλο-
καίρι. Φίλος του Μέσι πόσταρε στο Twitter ότι για να
γυρίσει ο Λίο θα πρέπει πρώτα να φύγει ο «ρουφιά-
νος» της Μπαρτσελόνα -φρεσκοχωρισμένος με τη
Σακίρα- Ζεράρ Πικέ.

«Καμπανάκι» 
για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με
τον Βόλο στη Λεωφόρο και… ανέδειξε για μια
ακόμη φορά το πρόβλημά του τόσο στη δημιουρ-
γία όσο και στην εκτέλεση. Ο Γιοβάνοβιτς είχε ζη-
τήσει ένα 10άρι κι ένα 9άρι στις μεταγραφές. Στις 4
Αυγούστου θα διεξαχθεί το πρώτο ματς με τη Σλά-
βια Πράγας για το Conference League. 

Τον Ιν Μπέομ Χουάνγκ ο Ολυμπιακός
Τεράστια μεταγραφική επιτυχία του Ολυμπιακού. Απέκτησε τον
διεθνή Νοτιοκορεάτη μέσο Ιν Μπέομ Χουάνγκ από τη ρωσική
Ρούμπιν Καζάν για τέσσερα χρόνια. Τον παίκτη διεκδικούσε και η
γερμανική Άουγκσμπουργκ. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παί-
ξει τον ρόλο του Φορτούνη αλλά και του Γκιγέρμε καθώς αγωνίζε-
ται στις θέσεις «6», «8» και «10». Δεν έγινε γνωστό το ποσό της
συμφωνίας των δύο πλευρών.

UEFA: 1,76 δισ. 
στα ταμεία

Το ποσό του 1,76 δισ. ευρώ έβαλε η UEFA στα ταμεία της από τη μετάδοση αγώνων εθνικών
ομάδων την περίοδο 2020-2021: προκριματικά Euro 2020, Nations League και φιλικούς
αγώνες. Μια από τις κύριες αγορές για την UEFA, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της
Αργεντινής marketing registrado, ήταν οι ΗΠΑ, το ενδιαφέρον των οποίων τριπλασιάστηκε σε
έναν κύκλο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

SPORTS
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Ο Ξαρχάκος τιμά 
τον Ξυλούρη στο Ηρώδειο
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Τ
ιμητική συναυλία - αφιέρωμα για το παλι-
κάρι της Κρήτης, τον λεβέντη στην Τέχνη
και στην καρδιά Νίκο Ξυλούρη! Την Τε-
τάρτη 21 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο θα...

κάνει ξαστεριά, με τον σπουδαίο συνθέτη Σταύρο
Ξαρχάκο να υποδέχεται στη σκηνή του αρχαίου
Ωδείου την οικογένεια του «Αρχάγγελου της Με-
γαλονήσου»! 

Σύσσωμη η οικογένειά του, οι Ψαραντώνης,
Γιάννης Ξυλούρης, Γιώργης Ξυλούρης, Νίκη Ξυ-
λούρη, Λάμπης Ξυλούρης και Ελευθερία Ξυλούρη
θα σταθούν λεβέντικα κάτω από τη σκιά της Ακρό-
πολης και θα «αναστήσουν» καλλιτεχνικά τον Ανω-
γειανό που ύμνησε το νησί τους αλλά και το μεγα-
λείο της ανθρωπότητας.

Μαζί τους οι Μίλτος Πασχαλίδης, Χρήστος Θη-
βαίος και Ηρώ Σαΐα, που θα αναμετρηθούν με την
ιστορία, την πορεία και το δοξαστικό έργο του Νί-

κου Ξυλούρη. Σε αυτό το αφιέρωμα στη ρωμαλέα,
καθάρια φωνή της Κρήτης, το κοινό θα απολαύσει
αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια από διάφο-
ρες φάσεις της πορείας αυτού του μεγάλου ερμη-
νευτή: Από τα εμβληματικά κομμάτια του Γιάννη
Μαρκόπουλου «Χρονικό» και «Ιθαγένεια», αλλά και
σπουδαία «εμβατήρια» που έγραψαν για τη φωνή
του οι Χρήστος Λεοντής, Ηλίας Ανδριόπουλος,
Λουκάς Θάνος και φυσικά ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Τη διεύθυνση αλλά και την καλλιτεχνική επιμέ-
λεια της μοναδικής βραδιάς υπογράφει ο σημαντι-
κός μαέστρος και συνθέτης, ο οποίος ανέφερε για
τον αείμνηστο Ψαρωνίκο σε σημείωμά του: «Ήτανε
μια φορά μια αρχέγονη φωνή που χαράχτηκε ανεξί-
τηλα μέσα μας. Ήτανε μια φορά η δυνατή φιλία μας.
Ήτανε μια φορά μια μικροπαντρεμένη, η Ουρανία.
Ήτανε μια φορά ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Ήτανε
μια φορά, είναι και θα είναι πάντα η ανεπανάληπτη

φωνή του. Στις καρδιές μας και σε όλες τις στιγμές
που θέλουμε να νιώσουμε. Ήτανε και θα είναι πάν-
τα. Ο ένας και μοναδικός Νίκος Ξυλούρης».

Έβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι στα Σφακιά
Σαράντα δύο χρόνια πέρασαν από την ημέρα που

η φωνή του Κρητικού ερμηνευτή σίγησε και μάλι-
στα στην ακμή της καριέρας του. Χτυπημένος από
την «κακιά αρρώστια» έδωσε έναν μεγάλο αγώνα
κι έπειτα από πολλαπλές εγχειρήσεις και αρκετή
ταλαιπωρία, τελικά έχασε τη μάχη στο Αντικαρκινι-
κό Νοσοκομείο Πειραιώς στις 8 Φεβρουαρίου
1980 σε ηλικία μόλις 43 χρονών. 

Κηδεύτηκε στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών, παρου-
σία χιλιάδων θαυμαστών του, ανώνυμων και επώ-
νυμων, που τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μά-
τια, τραγουδώντας: «Έβαλε ο Θεός σημάδι παλικά-
ρι στα Σφακιά και ο πατέρας του στον Άδη άκουσε
μια τουφεκιά».

«Να με θυμάσαι τον Αύγουστο», 
ένα υπέροχο καλοκαιρινό βιβλίο 

Ο Αλέξανδρος, διπλανός και φίλος, οι δικές του περιπέ-
τειες ως δικά μας όνειρα... εμείς.  Η ψυχή που σέρνουμε, η
νοσταλγία στα ασπρόμαυρα παιδικά μας παιχνίδια, αληθι-
νές ή φανταστικές ιστορίες που καθορίζουν τη ζωή μας. 

Ο αθλητικογράφος Κώστας Αλεξόπουλος τόλμησε ν'
αγγίξει εκείνα τα χρόνια μας, μέσα από τα μάτια ενός ήρωα
που περπάτησε δίπλα του από τα πρώτα του βήματα. Έπαι-
ξε μαζί του μπάλα, τραυματίστηκε, μα και σκόραρε, ένιω-

σε χαρές και απογοητεύσεις, μυθιστορίες τρυφερές κι
ευαίσθητες, στο χωριό και την πόλη… Περιγράφει με έν-
τονα χρώματα εποχές που έχουν φύγει για πάντα ή έχουν
θαφτεί βαθιά στο χώμα, σκεπασμένες από τη χρυσόσκονη
της εξέλιξης. Καλοκαιρινό βιβλίο που μυρίζει θάλασσα κι
αλμύρα. Κι έρωτες που ζήσαμε. 

«Να με θυμάσαι τον Αύγουστο», από τις εκδόσεις Υδρο-
πλάνο. Σε ταξιδεύει...



Διακοπές με τον Ιταλό

Τι κι αν χώρισαν; Η Βάνα Μπάρμπα και ο Μα-
ουρίτσιο Μπάτσι παραμένουν αγαπημένοι φίλοι.
Απόδειξη; Η φωτογραφία από τις κοινές τους
καλοκαιρινές διακοπές! Το άλλοτε sex symbol
πόζαρε στο Instagram αγκαλιά με τον Ιταλό επι-
χειρηματία και πρώην σύντροφό της, με τον
οποίο έζησαν ένα θυελλώδες ειδύλλιο τη δεκαε-
τία του '90. Η σχέση δεν είχε αίσιο τέλος, ωστόσο
το ζευγάρι κράτησε επαφές, με την ηθοποιό να
σχολιάζει στη λεζάντα: «Βάνα και Μαουρίτσιο
για πάντα με αγάπη»!

Θετική στον κορονοϊό

Στον αέρα τινάχτηκε η πολυαναμενόμενη πε-
ριοδεία της Ελένης Φουρέιρα. Η ποπ σταρ, μετά
τη sold out εμφάνισή της στη Χαλκιδική, διαγνώ-
σθηκε θετική στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα την
αναβολή των προγραμματισμένων συναυλιών
της σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι διοργανωτές της
«26ης Συνάντησης Νέων Άρδας 2022» στις Κα-
στανιές Έβρου, όσο και γνωστά κλαμπ στο νησί
της Αφροδίτης ενημέρωσαν σχετικά το κοινό,
ανακοινώνοντας: «Δυστυχώς για λόγους υγείας
η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα δεν θα μπορέ-
σει να πραγματοποιηθεί. Της ευχόμαστε καλή
ανάρρωση». 

Διαβάζοντας το αγαπημένο
της βιβλίο κάτω από τον ηλιό-
λουστο ουρανό περνάει τα πρωι-
νά της στην Άνδρο η Ελένη Με-
νεγάκη. Φορώντας σκούρα γυα-
λιά ηλίου, λευκό μαγιό και μίνι
φούστα, η παρουσιάστρια φωτο-
γραφήθηκε ξαπλωμένη σε σεζ-
λόνγκ του ξενοδοχείου «Όναρ»
που ανήκει στον σύζυγό της Μά-
κη Παντζόπουλο, απολαμβάνον-
τας τον καθαρό αέρα, την ομορ-
φιά της φύσης και κυρίως την
ησυχία. Αυτό άλλωστε ήταν και
το μήνυμά της: «Ηρεμία»!

Χαλαρώνει
στην Άνδρο

O
παγκοσμίου φήμης εθνομουσικολόγος Κρίστοφερ Κινγκ
απέκτησε τιμητικά την ελληνική ιθαγένεια! Ο βραβευμέ-
νος με Grammy δημιουργός πολιτογραφήθηκε «Greek»
σε ειδική τελετή και πλέον το όνειρό του να εγκατασταθεί

μόνιμα στη χώρα μας έγινε πραγματικότητα: «Νιώθω ότι τώρα ολο-
κληρώθηκα. Σαν να είμαι επιτέλους στο σπίτι μου. Είναι η μεγαλύτε-
ρη τιμή που έχω λάβει ποτέ και νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για τη
γενναιοδωρία και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι Έλληνες»,
ανέφερε σε συνέντευξή του με ενθουσιασμό. Τα τελευταία δέκα
χρόνια ο σπουδαίος παραγωγός έχει αφοσιωθεί στη μελέτη και διά-
σωση του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, κυκλοφορώντας μία
απίθανη συλλογή 28 άγνωστων παραδοσιακών ηπειρωτικών κομ-
ματιών (1907-1960) με τίτλο «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά». Μάλιστα,
το 2018 εξέδωσε το βιβλίο «Ηπειρώτικο Μοιρολόι: Οδοιπορικό στην
αρχαιότερη δημώδη μουσική της Ευρώπης», μία πολυδιάστατη
έρευνα για την παράδοση του τόπου μας.

Τέλος τα social media
«Ρολά» κατεβάζει στους διαδικτυακούς της λογαριασμούς η
Εβελίνα Παπούλια. Επηρεασμένη από τα άσχημα γεγονότα που
μονοπωλούν την επικαιρότητα, η δημοφιλής ηθοποιός ανακοί-
νωσε πως επιθυμεί να εστιάσει το ενδιαφέρον της μόνο στους
ανθρώπους που αγαπά: «Βάλτε στην άκρη το Instagram και το
Facebook και ό,τι άλλο σας μαυρίζει την ψυχή! Εγώ αυτό θα κά-
νω. Συγχωρέστε με αλλά θα τα πούμε τον Σεπτέμβρη!».

Με τον κορονοϊό «συναντήθηκε» Ιούλιο
μήνα ο Γιώργος Παρτσαλάκης. Ο τηλεοπτι-
κός Λυκούργος της σειράς «Η Γη της ελιάς»
ανέβασε στην προσωπική του σελίδα ένα
θετικό self test ενημερώνοντας τους διαδι-
κτυακούς φίλους του πως δεν τη γλίτωσε
και νοσεί πλέον με Covid-19. Ο Κρητικός
ηθοποιός, γνωστός για το χιούμορ του, σχο-
λίασε το γεγονός αστειευόμενος: «Εγώ σε
έχω κορόνα στο κεφάλι μου!».
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Πραγματοποιήθηκε το όνειρό του!

Όχι που 
θα τη γλίτωνε



Ο
καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί τη
δεύτερη αιτία θανάτου από κακοήθεια
παγκοσμίως. Η συντριπτική πλειονότητα
των περιπτώσεων αναπτύσσεται στο έδα-

φος προκαρκινικών αλλοιώσεων (αδενωματώδεις
πολύποδες) και στα αρχικά στάδια δεν εμφανίζονται
συμπτώματα. 

Ένας προ-συμπτωματικός έλεγχος προσφέρει τη
δυνατότητα έγκαιρης αφαίρεσης των προκαρκινικών
αυτών αλλοιώσεων, πριν δημιουργηθεί η κακοήθεια.
Επίσης επιτρέπει τη διάγνωση του καρκίνου σε πρώι-
μο στάδιο, με αποτέλεσμα την αποφυγή της νοσηρό-
τητας πολύπλοκων χειρουργικών και ογκολογικών
παρεμβάσεων για την επίτευξη της ίασης. 

«H συνεχιζόμενη πανδημία Covid-19 έχει διαταρά-
ξει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας, με τα
προγράμματα προ-συμπτωματικού, προληπτικού
ελέγχου να μην αποτελούν εξαίρεση. Οι νεοπλασίες
ωστόσο αποτελούν τη 2η αιτία θανάτου παγκοσμίως
και στο πλαίσιο αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Γα-
στρεντερολογίας αποφάσισε φέτος η ημέρα να είναι
αφιερωμένη στην Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέ-
ος Εντέρου. 

Φαίνεται πως καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγ-
κη να αναπτύξουμε, να ενισχύσουμε και να επανα-
φέρουμε (αν τυχόν διακόπηκαν λόγω της πανδημίας)
προγράμματα πρόληψης για τον κολοορθικό καρκίνο
και ταυτόχρονα να κατανοήσουμε και να περιορίσου-
με τους διαιτητικούς και περιβαλλοντολογικούς
εκείνους παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυ-
ξη της συγκεκριμένης νεοπλασίας», επισημαίνει ο
γαστρεντερολόγος κ. Νικόλαος Ζαμπιαδάκης.

Είναι πολύ σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος και

απευθύνεται στα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλι-
κίας μεταξύ 50 και 75 ετών, όπου αναμένεται στο 25%
των περιπτώσεων να ανευρεθεί αδενωματώδης πο-
λύποδας. Ωστόσο, λόγω της αύξησης της επίπτωσης
του καρκίνου του παχέος εντέρου στις νεαρότερες
ηλικίες αναμένεται στο άμεσο σχετικά μέλλον η μεί-
ωση του ηλικιακού ορίου στα 45 έτη. 

Στις πληθυσμιακές ομάδες με προδιαθεσικούς
παράγοντες, όπως είναι το οικογενειακό ιστορικό, η
παρουσία συγκεκριμένων γενετικών συνδρόμων και
οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (νό-
σος Crohn και ελκώδης κολίτιδα) ακολουθείται ένα
διαφορετικό, ενίοτε εξατομικευμένο χρονοδιάγραμ-
μα επιτήρησης. 

Διάφορες μέθοδοι προ-συμπτωματικού ελέγχου
στον γενικό πληθυσμό έχουν μελετηθεί διεξοδικά,
όπως η εξέταση των κοπράνων για παρουσία λανθά-
νουσας αιμορραγίας, η ορθοσιγμοειδοσκόπηση σε
συνδυασμό με εξέταση για παρουσία λανθάνουσας
αιμορραγίας, η κολονοσκόπηση και η αξονική κολο-
νογραφία, με καθεμία να εμφανίζει προτερήματα και
μειονεκτήματα. Η κολονοσκόπηση είναι μία επεμβα-
τική εξέταση και θεωρείται η εξέταση με την υψηλό-
τερη ευαισθησία, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατό-
τητα θεραπευτικής αντιμετώπισης των προκαρκινι-
κών αλλοιώσεων και λήψης βιοψιών.

Η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων ενδοσκοπικών
και αναισθησιολογικών μεθόδων έχει καταστήσει
τον κίνδυνο επιπλοκών ιδιαίτερα χαμηλό και η εξέτα-
ση διενεργείται ανώδυνα με σύγχρονο, υψηλής ευ-
κρίνειας εξοπλισμό. 
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Είναι πολύ σημαντικός 
ο προληπτικός έλεγχος και
απευθύνεται στα άτομα 
του γενικού πληθυσμού ηλικίας
μεταξύ 50 και 75 ετών

Παράγοντες 
που επηρεάζουν
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η δυτικού
τύπου δίαιτα φαίνεται ότι συνδέονται με τον
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος
εντέρου. Υπάρχει μία πληθώρα μελετών
παρατήρησης που συσχετίζουν την ανά-
πτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου με την
παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη και
την αντίσταση στην ινσουλίνη, το κάπνισμα,
τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και τη μα-
κροχρόνια και συχνή κατανάλωση κόκκι-
νου και επεξεργασμένου κρέατος. Αντίθε-
τα, διάφορες μελέτες παρατήρησης κατα-
δεικνύουν σημαντικό όφελος από την τα-
κτική σωματική άσκηση, την αυξημένη
πρόσληψη φρούτων και λαχανικών και την
ικανή πρόσληψη γαλακτοκομικών προϊόν-
των. Ο προστατευτικός ρόλος από τα αντιο-
ξειδωτικά στοιχεία του καφέ, από την κα-
τανάλωση σκόρδου και ψαριών υποστηρί-
ζεται επίσης από συγκεκριμένες μελέτες. 

Πρόληψη καρκίνου 
του παχέος εντέρου Νικόλαος Ζαμπιαδάκης,

γαστρεντερολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Συνεχίζει αυτή η εβδομάδα να σας εκ-
πλήσσει με τα γεγονότα που η ποικιλία
τους σας έχει κουράσει αρκετά. Προσο-
χή σήμερα στις άστοχες οικονομικές κι-
νήσεις, που μάλλον θα σας αφήσουν με
άδειο πορτοφόλι.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για σας που ανήκετε στο δεύτερο δε-
καήμερο, θα υπάρξουν στιγμές που δεν
θα μπορέσετε να κρατήσετε την αυτοκυ-
ριαρχία σας. Ρίξτε τους τόνους και περι-
μένετε αργότερα να διεκδικήσετε εκεί-
να που σας αναλογούν.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αν και δεν είστε έτοιμοι για να αντιμετω-
πίσετε κάποιες καταστάσεις, φροντίστε
τουλάχιστον να μην εκτεθείτε με λόγια
και πράξεις που θα στιγματίσουν την
αξιοπρέπειά σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για σας τους Καρκίνους, η μέρα αυτή
σας δημιουργεί έντονους κραδασμούς
στα οικονομικά σας, αλλά και στις προ-
σωπικές σας σχέσεις. Ίσως προσπαθή-
σετε να τακτοποιήσετε ένα χρέος σας.  

Λέων
(23/7-22/8)
Μία αρκετά πολύπλοκη μέρα, όπου τα
επαγγελματικά σας θα έχουν αρκετή
ένταση λόγω κακής συμπεριφοράς των
άλλων προς εσάς ή και το αντίστροφο.
Ίσως οι υπερβολές στα λόγια να φέρουν
πολλές παρεξηγήσεις.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μία μέρα με έντονη διάθεση για παρά-
πονα, κακές σκέψεις και στενάχωρα
αποτελέσματα, μετά από μία προσπά-
θειά σας σε κάτι που έχετε κουραστεί να
δημιουργήσετε. Ίσως κάποια μυστικά
ήρθε ο καιρός να τα κάνετε γνωστά στο
περιβάλλον σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για σας του δευτέρου δεκαημέρου, θα
υπάρξουν πάρα πολύ έντονες καταστά-
σεις για τη διεκδίκηση των οικονομικών
σας. Μπορεί να τσακωθείτε με πρόσωπα
που δεν θέλουν να σας βλέπουν καλά και
όλο αυτό σας θλίβει.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα η δύσκολη όψη του Ερμή - Άρη,
κυρίως σε σας του δευτέρου δεκαημέ-
ρου, θα δημιουργήσει αρκετούς αστάθ-
μητους παράγοντες, ώστε να μην περά-
σετε καλά με τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα και όχι μόνο. Οι επαφές σας με τους
άλλους σας δημιουργούν ένταση.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα έχετε μία έντονη συμπεριφορά στον
χώρο της εργασίας σας, αψυχολόγητη
κάποιες φορές, που μπορεί να φέρει
τους άλλους στα όρια της υπομονής
τους. Καλό είναι να μη λέτε αμέσως αυτό
που αισθάνεστε, αλλά να το φιλτράρετε
πρώτα, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα συναισθήματά σας σήμερα σας οδη-
γούν σε υπερβολές, κάτι που θα μετα-
νιώσετε αργότερα. Κρατήστε την ψυχική
και πνευματική σας ηρεμία, κάνοντας
πράγματα που δεν εκθέτουν τους άλ-
λους.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ερμής απέναντι από το δικό σας ζώδιο
σας δημιουργεί την ανάγκη να επικοινω-
νήσετε, αλλά όχι με ήρεμο τρόπο, γιατί η
συμμετοχή του Άρη σε αυτή σας την
ανάγκη πυροδοτεί τις λεκτικές εκρήξεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι μέρες αυτές δεν βοηθούν ιδιαίτερα
τις μετακινήσεις σας, όπως επίσης και
τον τρόπο που εκφράζετε στους άλλους
τα παράπονά σας ή τις ανησυχίες σας.  

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ29

ΟΕρμής συνεχίζει τη σύντομη πορεία του στον
Λέοντα, όπου σήμερα σχηματίζει δύσκολη όψη με
τον Άρη. Είναι μία στιγμή που η απροσεξία, ο
θυμός και η αλόγιστη συμπεριφορά μπορούν να

φέρουν τον απόλυτο όλεθρο. Για άλλη μία φορά τα
Σταθερά ζώδια (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος)
δέχονται τα πυρά των ανατρεπτικών εξελίξεων. Εδώ θα
ξαναπώ ότι ανάμεσα στις πολύ θετικές και αρνητικές
όψεις αυτής της περιόδου, το αποτέλεσμα που μας δίνεται
είναι αρκετά απαιτητικό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή
στην καθημερινότητά μας. 



Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας ανακοίνωσε χθες τις επιδοτήσεις
για το ηλεκτρικό ρεύμα, με τις τελικές τιμές ανά
κιλοβατώρα να διαμορφώνονται στα 15-17 λεπτά.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Σκρέκα, το
συνολικό κονδύλι των επιδοτήσεων φθάνει τον
επόμενο μήνα στο 1,136 δισ. ευρώ και απορροφά
το 90% της αύξησης για τους οικιακούς κατανα-
λωτές, το 100% για τους δικαιούχους Κοινωνικού
Τιμολογίου και το 80% για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική βοή-
θεια προς τους καταναλωτές. Σίγουρα οι αυξή-
σεις που έχουν γίνει είναι πολλαπλάσιες από τη
στήριξη που προσφέρει η κυβέρνηση και αυτό το
αναγνωρίζει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποί-
ος είπε ότι «ήδη οι τιμές του φυσικού αερίου
έχουν εξαπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Καμία
κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει μια τέτοια αύ-
ξηση. Μπορεί μόνο να την περιορίζει», τόνισε ο κ.
Μητσοτάκης.

Στη στοχευμένη νέα στήριξη στους καταναλω-
τές ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να προσθέ-
σουμε και την εξουδετέρωση στην πράξη τής ρή-
τρας αναπροσαρμογής. Την ίδια ώρα, η κυβέρνη-
ση καλείται να δώσει στην ΕΕ τη μάχη χαρακω-
μάτων για την υπόθεση της οριζόντιας μείωσης
κατά 15% στην κατανάλωση του φυσικού αερίου.
Αρχικώς η ελληνική κυβέρνηση έχει απορρίψει
την πρόταση για οριζόντια μείωση, καθώς το 15%
για τη χώρα μας στην πράξη θα είναι γύρω στο
22%, αφού μέρος του φυσικού αερίου χρησιμο-
ποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Που σημαίνει ότι η συμμόρφωση σε μια τέτοια
απόφαση θα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις για
χώρες όπως η Ελλάδα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επικαλείται την περί-
φημη κοινοτική αλληλεγγύη και ζητεί ομόφωνη
απόφαση. Ωστόσο, οι χώρες του ευρωπαϊκού Νό-
του, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία
κ.λπ., εύλογα θα αναρωτηθούν αν μιλάμε για την
ίδια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που επέδειξαν χώ-
ρες όπως η Γερμανία, όταν το νομισματοπιστωτι-
κό πρόβλημα τις έπληττε ανελέητα την προηγού-
μενη δεκαετία.

Πολιτική όμως δεν γίνεται με αντεκδικήσεις,
ιδιαίτερα όταν ανήκεις στην ίδια οικογένεια. Η
πολιτική απαιτεί συμβιβασμούς και υποχωρή-
σεις, αλλά κυρίως προνοητικότητα. Η απόλυτη
ενεργειακή εξάρτηση της Γερμανίας από τη Ρω-
σία αποδεικνύεται τραγικό λάθος για τη μεγαλύ-
τερη οικονομία της Ευρώπης. Η μικρή Ελλάδα το
αντελήφθη εγκαίρως και έχοντας σώφρονα ηγε-
σία προχώρησε στις απαραίτητες κινήσεις.

Σήμερα είμαστε σε καλύτερη μοίρα από πολ-
λούς Ευρωπαίους εταίρους μας σε ό,τι αφορά την
τροφοδότηση και την εισαγωγή φυσικού αερίου
και από εναλλακτικές πηγές. Ενισχύσαμε τις εγ-
καταστάσεις της Ρεβυθούσας για την αποθήκευ-
ση υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο κά-
νουμε εισαγωγή κυρίως από την Αφρική. Δημι-
ουργήσαμε και καινούργιες εγκαταστάσεις στον
Έβρο. Ως χώρα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα
σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
Έχουμε εκσυγχρονίσει τα εργοστάσια παραγωγής
ρεύματος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να είναι

διπλής λειτουργίας και με φυσικό αέριο και με
πετρέλαιο, ενώ υπάρχουν και μονάδες λιγνίτη, τις
οποίες, αν χρειαστεί, θα ενεργοποιήσουμε. Δεν
έχουμε λόγους ακραίας ανησυχίας και προφανώς
προετοιμαζόμαστε για να μη φτάσουμε εκεί.

Όσον αφορά τα σενάρια διακοπών ρεύματος
που έφτασαν στη χώρα μας μέσω Βρυξελλών, εί-
ναι σαφές ότι υπό τις προϋποθέσεις που περι-
γράψαμε δεν μας αφορούν. Η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας καταθέτει μια σειρά προτάσεων για
όλες τις πιθανότητες, ακόμη και για κάθε ακραίο
σενάριο. Η αίσθηση που υπάρχει στην κυβέρνη-
ση είναι ότι δεν βρισκόμαστε εκεί και απέχουμε
πάρα πολύ.

Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε έναν ιδιότυ-
πο πόλεμο. Μπορεί πέραν της Ουκρανίας να μην
ηχούν κανόνια και να μην πέφτουν νεκροί από
σφαίρες, αλλά, όπως εξελίσσονται τα πράγματα,
στην Ευρώπη είναι πιθανόν να έχουμε νεκρούς
από το κρύο. Το βέβαιο είναι ότι προς το παρόν η
Ελλάδα διαθέτει ενεργειακή επάρκεια και με τις
κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση με σταθερά
βήματα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη και στα
Βαλκάνια.

Ταυτόχρονα όμως θωρακίζει τους Έλληνες
απέναντι στις ανατιμήσεις. Με τον τρόπο αυτόν
τα οφέλη από την οικονομική ανάπτυξη της χώ-
ρας επιστρέφουν στην κοινωνία. Όχι όμως για
να ενισχύσουν την κομματική πελατεία, αλλά για
να διασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή, καθώς
στόχος πρέπει να είναι πάντα η συλλογική πρό-
οδος.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η κυβέρνηση
έχει απορρίψει
την πρόταση για
οριζόντια
μείωση, αφού
μέρος του
φυσικού αερίου
χρησιμοποιείται
για την παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας

Επιδοτήσεις στο ρεύμα με
στόχο την κοινωνική συνοχή


