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Editorial

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Το ελληνικό υπόδειγμα-οδηγός για την Ευρώπη

Η

Ρωσία ετοιμάζεται για «πολικό» χειμώνα
με εξελίξεις στο πολεμικό και ενεργειακό μέτωπο. Ο Πούτιν προσπαθεί να αποδείξει ότι η Ρωσία είναι αυτό που κάποιοι
σύγχρονοι συγγραφείς και μελετητές τής έχουν
αποδώσει: μια αρκούδα που αν σηκωθεί μπορεί να
αντιμετωπίσει τους πάντες. Σε αυτό το μήκος κύματος λοιπόν οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να τηρήσουν τις
«δεσμεύσεις» τους, να κόψουν τους (ενεργειακούς)
δεσμούς τους με την ΕΕ και να συνεχίσουν το αιματοκύλισμα στην Ουκρανία.
Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε
ότι ανανεώνει τις οικονομικές κυρώσεις για τη
στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας για άλλους έξι μήνες. Μάλιστα, με χθεσινή ανακοίνωση το Συμβούλιο της ΕΕ τόνισε ότι οι κυρώσεις ανανεώνονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, με
τα περιοριστικά μέτρα να στοχεύουν συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας της Ρωσίας.
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Ο Πούτιν έχει επιλέξει τον δρόμο της σύγκρουσης
με τη Δύση, κάτι που φανερώνεται με κάθε τρόπο
και κάθε δυνατό μέσο, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες
σχεδιάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο θα αποκοπούν ενεργειακά από τη Μόσχα. Ο οικονομικόςενεργειακός πόλεμος που έχει ξεσπάσει είναι ιδιαίτερα σκληρός, αφού ολόκληρη η Ευρώπη κινδυνεύει με ενεργειακό blackout και έναν χειμώνα με
«σιβηρικές» θερμοκρασίες.
Η Μόσχα όχι μόνο δεν φαίνεται να αναζητά «γέφυρες» με την Ευρώπη, αλλά διατυμπανίζει και τη
ρήξη της με τις δυτικές χώρες με την πρώτη ευκαιρία. Η εχθρική στάση της Ρωσίας απέναντι στην Ελλάδα έγινε για μια ακόμη φορά αντικείμενο συζήτησης, αυτήν τη φορά από τον Ρώσο πρέσβη στην
Αθήνα, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «δεν υφίστανται οι διμερείς μας σχέσεις με την Ελλάδα». Ο
κ. Μάσλοφ δεν έχασε την ευκαιρία να μας ενημερώσει ότι η... Ελλάδα ανήκει στη Δύση, κάτι που,
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όπως είπε, έχει αποδείξει η πορεία της.
Πέραν όλων αυτών, που έχουν βέβαια την αξία
τους, σε προτεραιότητα πρέπει να μπουν οι κοινωνίες της Ευρώπης, οι πολίτες και οι αξίες της Γηραιάς Ηπείρου. Να μην πέσουν «θύματα» των ρωσικών
εκβιασμών, να μη «λυγίσουν» υπό το βάρος της
ενεργειακής «πείνας», της ενεργειακής «φτώχειας». Και αυτό πρέπει να το θυμούνται οι ηγέτες της.
Το χθεσινό βήμα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση
και πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα. Η πρόταση
Μητσοτάκη για αντιστάθμισμα των βιομηχανικών
ζημιών, το ελληνικό υπόδειγμα για τη δέσμευση των
υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, πράγματα
που αποφασίσαμε και εφαρμόσαμε επιτυχημένα
στη χώρα μας εντάσσονται στα βήματα που πρέπει
να γίνουν από τις Βρυξέλλες. Και -γιατί όχι;- ας εξαγάγουμε και εμείς για μια φορά λύσεις και όχι προβλήματα.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τ

ο στρατηγικό βάθος των σχέσεων
Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας σε
μια ευρεία γκάμα πεδίων επισφράγισαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου
της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν
Σαλμάν κατά τη χθεσινή τους κατ’ ίδιαν
συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Κατά τις διευρυμένες συνομιλίες που
ακολούθησαν υπεγράφησαν και αντηλλαγήσαν συμφωνίες ανάμεσα στους κ. Δένδια, Παναγιωτόπουλο, Γεωργιάδη, Μενδώνη και Φραγκογιάννη και τους εννέα
συνολικά υπουργούς που συνοδεύουν τον
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Αθήνα. Είναι
σαφές ότι το Ριάντ επιδεικνύει τεράστιο
ενδιαφέρον για άμεσες ξένες επενδύσεις
στην Ελλάδα, την ώρα που η Αθήνα ενδιαφέρεται τα μάλα για να ενισχύσει την παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στη Σαουδική Αραβία. Υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές θεωρούν δηλωτικό του ζωηρού
ενδιαφέροντος του Ριάντ για την εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων το γεγονός ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιλέγει
την Αθήνα ως πρώτη ευρωπαϊκή του επίσκεψη μετά το μακρινό 2018.
Η «ομπρέλα» για την ενίσχυση
της διμερούς συνεργασίας
Οι ίδιοι παράγοντες θεωρούν ότι η δημιουργία του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, ιδέα του Έλληνα πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική
Αραβία τον προηγούμενο Οκτώβριο, αναμένεται να λειτουργήσει ως ομπρέλα για
την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας
σε όλα ανεξαιρέτως τα πεδία κοινού ενδιαφέροντος και αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, την
κοινή βούληση Αθήνας και Ριάντ να αναβαθμίσουν τις μεταξύ τους συνέργειες.
Άλλωστε, το γεωστρατηγικό αποτύπωμα των διμερών σχέσεων έγινε αισθητό
από την αποστολή συστοιχίας Patriot στη
Σαουδική Αραβία, κίνηση που, όπως λέγεται, εκτιμήθηκε δεόντως από το Ριάντ
και εντάσσεται στην επιδίωξη της Αθήνας
να εμπλουτίσει το πλέγμα συμμαχιών της
με χώρες του Κόλπου.
Υποθαλάσσια σύνδεση
Η ευρεία γκάμα της διμερούς συνεργασίας αφορά συμφωνίες στον τομέα της
άμυνας -αναγνωρίζεται έτσι ο ρόλος της
χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή αλλά και στον τομέα
της ενέργειας-, καθώς η Ελλάδα διαδραματίζει ήδη ρόλο ενεργειακού κόμβου
ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Σύμφωνο φιλίας
και συμφωνίες
για επενδύσεις
Το υπόβαθρο των σχέσεων Αθήνας - Ριάντ είναι στέρεο και ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Συχνές συνεδριάσεις της μεικτής διυπουργικής
Επιτροπής Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας και στενή συνεργασία των τεχνικών κλιμακίων σε θέματα εμπορίου, μεικτών επιχειρήσεων, τουρισμού, πολιτιστικού και
ιστορικού περιεχομένου έχουν «δέσει» ισχυρά τη σχέση. Είχαν προηγηθεί και η
επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ριάντ το φθινόπωρο του ’21 και μια πολύ καλή παρουσίαση της σύγχρονης εικόνας της Ελλάδας σε πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο της
Σαουδικής Αραβίας, που ουσιαστικά «άνοιξαν» τη συνεργασία. Παράλληλα, το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε και εν πολλοίς
επικρατεί στις σχέσεις Ριάντ - Άγκυρας έπαιξε
τον ρόλο του.
Αξίζει να σημειωθεί και η συμβολή της Ελλάδας στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας μέσω
της αποστολής μιας συστοιχίας Patriot, κίνηση
η οποία έχει εκτιμηθεί από το Ριάντ, όπως διαμηνύθηκε κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στη
σαουδαραβική πρωτεύουσα.
Τέτοιες κινήσεις δεν ξεχνιούνται, για αυτό και Ελλάδα και Σαουδική Αραβία
έχουν γίνει πιστοί σύμμαχοι και ετοιμάζονται για δυνατές συνεργασίες. Μάλιστα, η
υπογραφή της συμφωνίας σύστασης Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας αποτελεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ισχυρό πειστήριο του στρατηγικού χαρακτήρα των σχέσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση ενός πλέγματος συμμαχιών με χώρες του Κόλπου.

Η αποστολή
των Patriot
«έδεσε»
τη συμμαχία

Εξόχως σημαντική είναι και η συμφωνία «East to med data corridor» της υποθαλάσσιας και επίγειας καλωδιακής σύνδεσης για τη μεταφορά δεδομένων από
την Ασία στην Ευρώπη μέσω Σαουδικής
Αραβίας, Κύπρου και Ελλάδας, που θα ξεκινήσει να υλοποιείται από το ερχόμενο
φθινόπωρο. Όπως τονίζουν κυβερνητικές
πηγές, το συγκεκριμένο έργο ενισχύει γεωστρατηγικά και οικονομικά τη χώρα μας,
καθώς τη μετατρέπει σε κόμβο για την
αποθήκευση και τη διανομή data στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Συμφωνίες υπεγράφησαν και στους τομείς του εμπορίου, της τεχνολογίας και
του πολιτισμού.
Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον και στο
πεδίο των επενδύσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συνοδεύεται από τον επικεφαλής του κρατικού
επενδυτικού fund αλλά και από 30 Σαουδάραβες επιχειρηματίες. Κυβερνητικοί
παράγοντες παρατηρούν πως οι συγκεκριμένες επαφές έρχονται ως συνέχεια
της έντονης δραστηριοποίησης του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας. Ακολούθως, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ξεναγήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης, ενώ μαζί με την πολυπληθή σαουδαραβική αντιπροσωπεία παρακάθισε στον ίδιο χώρο σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όλο το παρασκήνιο από
τη χθεσινή συνάντηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον πρίγκιπα διάδοχο
του θρόνου της Σαουδικής
Αραβίας Μοχάμεντ μπιν
Σαλμάν - Mega deals για
επιχειρηματικές κινήσεις
στη χώρα μας
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Τα ευρωπαϊκά «παράθυρα» για
τις μειώσεις στο φυσικό αέριο

Μ

ετά τις αντιδράσεις που
υπήρξαν κυρίως από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου
για τη μείωση της κατανάλωσης κατά 15% του φυσικού αερίου με στόχο την εξοικονόμηση 45 δισ. κυβικών μέτρων, η Κομισιόν επανήλθε ανοίγοντας
αρκετά «παράθυρα», προκειμένου να
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των «27», η
οποία όμως δεν ήταν ομόφωνη, καθώς
διαφώνησε η Ουγγαρία.
Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, βλέποντας το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί
τις προηγούμενες ημέρες και έχοντας
στα χέρια της τη νέα πρωτοβουλία του
Κυριάκου Μητσοτάκη, έδωσε τη δυνατότητα σε ορισμένες χώρες να μην ακολουθήσουν το συγκεκριμένο μέτρο βάζοντας
αρκετούς αστερίσκους.
Η Αθήνα, που ήταν από την πρώτη στιγ-

Γράφει ο
Σωτήρης Σταθόπουλος

της Ευρώπης», δήλωσε ο υπουργός
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Οι εξαιρέσεις

μή αντίθετη με την ευρωπαϊκή πρόταση,
κατάφερε να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό της μείωσης στην κατανάλωση φυσικού αερίου, καθώς ζητούσε να μετρηθεί
με βάση την προηγούμενη χρονιά και όχι
σε σχέση με την τελευταία πενταετία, που
ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Καταλήξαμε σε έναν κανονισμό που εξετάζει τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας και εξυπηρετεί τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ, αυτόν της μείωσης της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, με τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή και την παραγωγική βάση

Τα κράτη - μέλη που έχουν το δικαίωμα να μην επιβάλουν τον «κόφτη» του 15%
είναι εκείνα που δεν είναι διασυνδεδεμένα με δίκτυα φυσικού αερίου άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως επίσης και τα
κράτη που τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι συγχρονισμένα με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπάρχουν όμως και οι χώρες που μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση στην περίπτωση που έχουν περιορισμένες διασυνδέσεις με άλλα κράτη-μέλη και μπορούν
να αποδείξουν ότι οι εξαγωγικές ικανό-

τητες διασύνδεσης ή η εγχώρια υποδομή
LNG χρησιμοποιούνται για την ανακατεύθυνση φυσικού αερίου σε άλλα κράτη-μέλη στο μέγιστο. Ακόμα το ίδιο δικαίωμα έχουν τα κράτη που έχουν υπερβεί τους στόχους πλήρωσης αποθήκευσης αερίου ή εάν εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από το αέριο ως πρώτη ύλη για
κρίσιμες βιομηχανίες.

Δυνατότητα σε ορισμένες
χώρες, μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα, να μην
ακολουθήσουν το συγκεκριμένο
μέτρο βάζοντας αρκετούς
αστερίσκους

Η παρουσίαση από Σκρέκα τής πρότασης Μητσοτάκη στους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ
Η χώρα μας σε μία ακόμη κρίσιμη στιγμή βγήκε μπροστά
καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Ο πρωθυπουργός
μετά την πρωτοβουλία των έξι σημείων τον περασμένο
Μάρτιο, έστειλε νέα επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην οποία παραθέτει τρόπους με τους
οποίους μπορεί να επιτευχθεί η εξοικονόμηση
της ενέργειας.
Ο υπουργός Ενέργειας παρουσίασε την πρόταση
του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Ευρωπαίους ομολόγους του για τη δημιουργία ενός εθελοντικού μηχανισμού, μέσω του οποίου θα αποζημιώνονται οι βιομηχανικοί καταναλωτές για τη μείωση στη χρήση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα ο Κώστας Σκρέκας
αναφέρθηκε αναλυτικά στον πρωτοποριακό μηχανισμό που
εφαρμόζει η Ελλάδα προς όφελος των πολιτών, με τον οποίο
δεσμεύονται τα υπερέσοδα των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ανέδειξε τα σημαντικά αποτελέσματα
που υπήρξαν από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του.
Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν πως τα χρήματα για

τις αποζημιώσεις θα μπορούσαν να καλυφθούν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, επιτρέποντας τη ροή κεφαλαίων στις περιοχές της ηπείρου που έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης αερίου, αλλά και επιτρέποντας σε χώρες που έχουν περιορισμένα δημοσιονομικά
περιθώρια να στηρίξουν τις βιομηχανίες τους. «Θα ήταν μια
μορφή αλληλεγγύης που θα απέτρεπε την αναταραχή, σε
κατάσταση ολοκληρωτικής έκτακτης ανάγκης», σημείωναν

χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, η πρόταση της Επιτροπής, ωστόσο, παρουσιάζει δύο ενδεχόμενες αδυναμίες. Πρώτον, το σχέδιο στηρίζεται σε διοικητικές διατάξεις και ηθικά κίνητρα και όχι σε κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας (πέραν, φυσικά, από το κίνητρο που
προκαλούν από τις υψηλές τιμές). Δεύτερον, οι εξοικονομήσεις είναι διάχυτες και δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.
Ο Κώστας Σκρέκας υπέβαλε στο Συμβούλιο Υπουργών
Ενέργειας πρόταση για ένα νέο πανευρωπαϊκό μοντέλο
σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο
την αποσύνδεση των τιμών φυσικού αερίου από τις τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας.
Με την εφαρμογή αυτού του μοντέλου, όπως υποστηρίζει
το υπουργείο Ενέργειας, διασφαλίζονται προσιτές τιμές για
τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Κύπρος στήριξαν την ελληνική πρόταση, η οποία, στην περίπτωση που εφαρμοστεί, θα αλλάξει τον τρόπο που θα προμηθεύονται τα κράτη-μέλη της ΕΕ την ηλεκτρική ενέργεια.
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Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης
Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε
συμφωνία για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης όσον αφορά
την κατανάλωση φυσικού αερίου, το οποίο καταρτίστηκε
με σκοπό να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος της δυνητικής πλήρους διακοπής του εφοδιασμού των «27» από τη Ρωσία,
όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο.
Το σχέδιο προβλέπει οικειοθελή μείωση κατά 15% της
κατανάλωσης φυσικού αερίου από τα κράτη-μέλη της ΕΕ
κατά την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 31η
Μαρτίου 2023. Επιπλέον, προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού που θα σημαίνει συναγερμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση εκτεταμένων ελλείψεων αερίου
και την εφαρμογή δεσμευτικών στόχων ως προς την εξοικονόμηση και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων.
Για την επίτευξη συμφωνίας χρειάστηκε να μετρια-

Σ

ε λειτουργία τίθεται από σήμερα
η εφαρμογή για την έκδοση της
ψηφιακής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης από το
GooglePlay και το AppStore. Ο στόχος να
βρίσκονται οι ταυτότητες των πολιτών και τα
διπλώματα οδήγησης μέσα σε ένα ψηφιακό
πορτοφόλι φαίνεται ότι επιτεύχθηκε.

στούν αρκετοί από τους αυστηρότερους όρους του αρχικού σχεδίου και να θεσπιστούν αρκετές ρήτρες εξαίρεσης, ενώ η «οροφή» των δεσμευτικών ορίων εξοικονόμησης ανέβηκε. Δυνάμει των όρων της τροποποιημένης
συμφωνίας, οι δεσμευτικοί στόχοι για την εξοικονόμηση
αερίου θα επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η διαδικασία έγκρισης του τροποποιημένου σχεδίου
έκτακτης ανάγκης σε ειδικό συμβούλιο των υπουργών
Ενέργειας με ενισχυμένη πλειοψηφία αναμενόταν να είναι εύκολη. Οι εξαιρέσεις που συμφωνήθηκαν σημαίνουν
ότι χώρες όπως η Κύπρος, η Μάλτα και η Ιρλανδία δεν θα
χρειάζεται να αποθηκεύουν απόθεμα αερίου, αφού τα συστήματα διανομής τους δεν συνδέονται απευθείας με
εκείνα άλλων κρατών-μελών.

Η υποχρεωτική εξοικονόμηση αερίου θα μπορεί
εξάλλου να μειώνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για παράδειγμα όταν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες, σε περιπτώσεις διακοπών της ηλεκτροδότησης ή για τη χρήση του αερίου από τη βιομηχανία ως πρώτης ύλης.

Προβλέπει οικειοθελή μείωση κατά 15%
της κατανάλωσης φυσικού αερίου από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ από 1ης Αυγούστου
2022 έως τις 31 Μαρτίου 2023

Από σήμερα ταυτότητα
και δίπλωμα στο κινητό

της Ραφαέλας Παπαγεωργίου
Κανένας πλέον δεν θα έχει το άγχος μήπως ξέχασε ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι, καθώς από εδώ και στο
εξής θα μπορούμε να κυκλοφορούμε
με τις ψηφιακές μορφές αποθηκεύοντάς τα εύκολα και γρήγορα στο κινητό
μέσα από τη νέα εφαρμογή. Με βάση
την τροπολογία, τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται στην εν λόγω εφαρμογή θα
μπορεί ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου
«να τα επιδεικνύει για σκοπό ταυτοποίησής του σε φορείς του δημόσιου τομέα
κατά έννοια περ. α’ παρ. του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’143), δικαστικές αρχές και
φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας ταυτοποίηση, στο πλαίσιο
άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους εκπλήρωσης των κατά υποχρεώσεών τους».
Σήμερα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί
στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
όπου μαζί με τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη θα παρουσιάσει την ψηφιακή… επανάσταση. Να υπενθυμίσουμε
ότι ο τελευταίος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε, στη συνάντηση που είχε με τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, ότι στις 27
Ιουλίου οι πολίτες θα έχουν στο κινητό
τους την ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης. Αν και επί του παρόντος η νέα ψηφιακή ταυτότητα και το

ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο εντός Ελλάδας, τα
γρανάζια έχουν αρχίσει να κινούνται ώστε
να μπορούμε να ταξιδεύουμε με το Wallet
ID και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΤΕΟ και ασφάλεια τα επόμενα
Παράλληλα, έχει τονιστεί από τον κ.
Πιερρακάκη ότι μετά το δίπλωμα και την
ταυτότητα στόχος είναι να «μπουν» στα κινητά τηλέφωνα το ΚΤΕΟ και η ασφάλεια,
χωρίς ωστόσο να καταργείται η χρησιμοποίηση και των εντύπων. Σύμφωνα με την
τροπολογία, τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή για τις ταυτότητες θα είναι ο αριθμός ταυτότητας, το

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η ημερομηνία και αρχή έκδοσης
της ταυτότητας, καθώς και η φωτογραφία
του κατόχου. Αντίστοιχα, για το δίπλωμα
οδήγησης θα αποθηκεύονται ο αριθμός
άδειας οδήγησης, το ονοματεπώνυμο με
ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, η
ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης αλλά και λήξης ισχύος άδειας οδήγησης, ο αριθμός
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ο κωδικός
κατηγορίας οχήματος, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και η φωτογραφία του κατόχου.

Με μια εφαρμογή στο
τηλέφωνο γίνεται πράξη
η ψηφιοποίηση των δύο πιο
απαραίτητων μέσων
ταυτοποίησης - Κυριάκος
Μητσοτάκης και Κυριάκος
Πιερρακάκης παρουσιάζουν
σήμερα την... ψηφιακή
επανάσταση
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ε φόντο το Ταμείο Ανάκαμψης οξύνεται εν μέσω καύσωνα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιωματική αντιπολίτευση επενδύει σε αυτή την κόντρα, παρότι υπάρχουν επαρκείς δικλίδες διαφάνειας για τη διάθεση των χρημάτων, όπως
τονίστηκε και χθες στη Βουλή.
Από τον Οκτώβριο και κάθε τετράμηνο θα
πραγματοποιείται απο την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πλήρης ενημέρωση
για την πορεία των κονδυλίων του Ταμείου
Ανάκαμψης, όπως είπε ο πρόεδρος της
Βουλής Κώστας Τασούλας, απαντώντας
στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση ειδικής διακομματικής επιτροπής που θα
ελέγχει την πορεία των κονδυλίων.
Το θέμα προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αλέξη Τσίπρα να συνδέει με μια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
με την ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης, αφήνοντας αιχμές ότι επιδιώκει «εν
κρυπτώ» να διαχειριστεί τα κονδύλια.
Ωστόσο, το βασικό επιχείρημα της πλειοψηφίας είναι ότι η Βουλή διαθέτει όλα τα
ελεγκτικά εργαλεία, τις αρμόδιες επιτροπές και τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου προκειμένου να ενημερώνεται από
τους αρμόδιους υπουργούς για όλα τα ζητήματα, ενώ την ίδια ώρα έχει νομοθετηθεί η ενεργοποίηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Υβρίδιο παραεπιτροπής»
Κατά τη συζήτηση του αιτήματος στην
Ολομέλεια, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ
Ιωάννης Μπούγας επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ
για απόπειρα δημιουργίας μιας υβριδικού
τύπου παραεπιτροπής που θα λειτουργεί
ως οιονεί εξεταστική επιτροπή.
«Το θέμα δεν είναι διαδικαστικό, είναι
πολιτικό», αντέτεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνοντας
ότι κανείς δεν δίνει το δικαίωμα σε μια κυβέρνηση να αποφασίζει μόνη της για 70
δισ. που θα καθορίζουν το μέλλον της κοινωνίας και της Ελλάδας μέχρι το 2050.
Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης υποστήριξε
ότι η κυβέρνηση έχει «αλλεργία στη διαφάνεια και στη λογοδοσία». «Όσο και αν
καθυστερήσει τις εκλογές ο πρωθυπουργός, αυτές θα γίνουν και η επόμενη κυβέρνηση θα ανακατευθύνει τα κονδύλια
με τρόπο δίκαιο και συμπεριληπτικό», είπε ο Αλ. Χαρίτσης.
Υπέρ της σύστασης επιτροπής ελέγχου
τοποθετήθηκε η Ευαγγελία Λιακούλη από

6

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους «ρυθμούς» του...
Ταμείου Ανάκαμψης

το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σημείωσε ότι αποτελεί πρόταση του δικού της κόμματος,
που υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση απορρίφθηκε από το
ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, για διαφορετικούς
ωστόσο λόγους.
Ωστόσο, στον ΣΥΡΙΖΑ δίνουν συνέχεια
συνδέοντας μάλιστα το θέμα με την πρω-

θυπουργική απόφαση της μη διεξαγωγής
πρόωρων εκλογών. Άλλωστε, ο ίδιος ο
Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που με ανάρτησή του χθες στο Twitter επιβεβαίωσε τα
παραπάνω, τονίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός δεν κάνει πρόωρες εκλογές» γιατί
«είναι πολλά τα λεφτά για να μας δίνουν
λογαριασμό».

Κόντρα και για τη «σπασμένη καραντίνα» Τσίπρα
Πολιτικές διαστάσεις και στο «σπάσιμο» της καραντίνας του Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος, ενώ νόσησε από κορονοϊό για δεύτερη φορά, στη λήξη του πενθήμερου
υποχρεωτικού περιορισμού πήγε στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου χωρίς
μάσκα. Το θέμα «σήκωσε» ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο
Open. «Μας εγκαλεί η αντιπολίτευση ότι πρέπει να επαναφέρουμε πιο αυστηρά
μέτρα και με λύπη μου είδα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν
τήρησε τα μέτρα που προβλέπει ο ΕΟΔΥ. Ο κ. Τσίπρας ενημέρωσε για τη νόσησή
του στις 20 Ιουλίου. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ είναι σαφείς: υπάρχουν πέντε μέρες
απομόνωσης, που δεν μετράει η πρώτη μέρα, ο κ. Τσίπρας ήταν στην 4η μέρα στις
24 Ιουλίου. Αν δεχτούμε ότι νόσησε την προηγούμενη μέρα, ήταν στην 5η μέρα.
Βρέθηκε με μάσκα KN(95) στις πυρκαγιές και το απόγευμα ήταν χωρίς μάσκα στο
Προεδρικό Μέγαρο εν μέσω περιόδου που θα έπρεπε να είναι σε καραντίνα ή, αν
είχε ολοκληρώσει την καραντίνα, θα έπρεπε να κυκλοφορεί με μάσκα. Το πρωτόκολλο είναι ένα και σαφές: πέντε μέρες καραντίνα και οι επόμενες πέντε μέρες
μόνο με μάσκα», είπε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης.
Ο Νάσος Ηλιόπουλος απάντησε στον υπουργό λέγοντας πως ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ δεν έσπασε την καραντίνα αλλά τήρησε και τα προβλεπόμενα μέτρα, παρουσιάζοντας και το σχετικό αρνητικό τεστ του κ. Τσίπρα.

«Πράσινα άλογα που αγκομαχούν στην
προεκλογική κούρσα» χαρακτηρίζουν
πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη και το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Political» περί deal της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη ΝΔ για να διορίσουν μέλος του ΑΣΕΠ υποψήφιο βουλευτή του κόμματος. «Πρόκειται ξεκάθαρα για επιστημονικής φαντασίας σενάρια.
Έχουν στοιχεία και ονόματα; Ας τα φέρουν
στη δημοσιότητα. Δεν έχουμε τίποτε να
φοβηθούμε γιατί δεν υπάρχει τίποτε. Μόνο η φαντασία τους», ήταν η απάντηση των
πηγών στην «Political» σχετικά με το θέμα. Μάλιστα, συμπληρώνουν πως «όσο
πλησιάζουμε στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα
δημιουργεί και άλλες τέτοιες ανύπαρκτες
ιστορίες για να χτυπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ,
αφού το ίδιο πάσχει από ουσιαστική προς
την κοινωνία πρόταση».

Σαφείς οδηγίες από
τον πρόεδρο της Βουλής
- Συνεχίζει το αντάρτικο
ο ΣΥΡΙΖΑ
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KENTΡΙ

Επιβράβευση για τον διοικητή του ΕΦΚΑ
Όπως μαθαίνω, την Πέμπτη θα περάσει από ακρόαση της ειδικής επιτροπής
στη Βουλή ο μέχρι πρότινος μεταβατικός διοικητής του ΕΦΚΑ Παναγιώτης
Δουφεξής προκειμένου να διοριστεί και επίσημα με τον νέο νόμο Χατζηδάκη
διοικητής του ΕΦΚΑ με πενταετή θητεία. Στον Παναγιώτη Δουφεξή πιστώνεται
το μεγάλο κύμα εκκαθαρίσεων των ληξιπρόθεσμων συντάξεων στον ΕΦΚΑ και
ο διορισμός του ουσιαστικά είναι η επιβράβευση για τη συνεισφορά του σε
έναν μεγάλο «βραχνά» όχι μόνο του υπουργείου αλλά και όλης της κυβέρνησης. Όπως είπε άλλωστε και ο κ. Χατζηδάκης, ο ΕΦΚΑ στο εξάμηνο έκανε ρεκόρ απονομής συντάξεων, συγκεκριμένα 138.946 αποφάσεις, που σημαίνει
αύξηση 30% από το 2021 και 113% από το 2020.

Η διπλωματική
ιστορία στην αίθουσα
«Γ. Κρανιδιώτης»
Μετά το ΤΕΚΑ πήγε
στην Αγία Παρασκευή
Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
παρουσίασε προχθές, παρουσία του πρωθυπουργού, τη λειτουργία του νέου Επικουρικού
Κεφαλαιοποιητικού Ταμείου για τους νέους εργαζομένους. Ήταν μια ζεστή εκδήλωση με τα...
όλα της, κυρίως γιατί στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης είχε χαλάσει το σύστημα εξαερισμού και
ψύξης και έξω είχε 40 βαθμούς. Αμέσως μετά ο
κ. Χατζηδάκης παρευρέθηκε μαζί με τον Άδωνι
Γεωργιάδη, τη Νίκη Κεραμέως και τον Γιώργο
Πατούλη στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στη Μεσογείων. Εκεί ήταν και ο δήμαρχος της πόλης Βασίλης Ζορμπάς.

Καρφί Λοβέρδου
προς το ΠΑΣΟΚ
Με πολύ κολακευτικά λόγια μίλησε ο Ανδρέας
Λοβέρδος για τον Βαγγέλη Βενιζέλο επ’ αφορμή
της παρουσίασης του νέου του βιβλίου που έγινε
χθες στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου. Παρόλο που οι σχέσεις των δύο
ανδρών έχουν περάσει
από 40 κύματα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν
ξέχασε τον φίλο του.
Μάλιστα, πέταξε και το
καρφί του, που μάλλον
πήγαινε προς την ηγεσία
του ΠΑΣΟΚ. Όπως έγραψε,
από το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν
πρέπει να λείπει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Και
όποιος κατάλαβε κατάλαβε…

E

να πολύ σπουδαίο event θα γίνει
σήμερα στην αίθουσα «Γιάννος
Κρανιδιώτης» του υπουργείου
Εξωτερικών. Θα παραδοθεί ένα
πλούσιο υλικό επιστολών και άλλων χρήσιμων ιστορικών εγγράφων του Δημήτριου Μπίτσιου, του πρώτου υπουργού Εξωτερικών μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Μπίτσιος υπήρξε
υπουργός Εξωτερικών του Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Υφυπουργός του αείμνηστου
Μπίτσιου ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πατέρας του σημερινού αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Το σημαντικό αρχειακό υλικό θα παραδώσει στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ ο υιός του
Δημήτρη Μπίτσιου Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του νεότερου Κώστα Καραμανλή (2004-2009)
και αργότερα στο διπλωματικό γραφείο του Κάρολου Παπούλια, όταν
εκείνος ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα μιλάει η ιστορία
της διπλωματίας της Μεταπολίτευσης…

Στην Κύπρο ο Δένδιας
Έντονη κινητικότητα θα έχουμε στα εξωτερικά θέματα στο κλείσιμο της εβδομάδας, την
ώρα που πολλοί υπουργοί και βουλευτές θα
βρίσκονται στις περιφέρειές τους για να ξεκουραστούν. Αυτό
δεν ισχύει για κάποιους υπουργούς
όμως. Όπως μαθαίνω, την Πέμπτη
ο υπουργός Εξωτερικών θα βρίσκεται στην Κύπρο
για να συναντηθεί
με τον ομόλογό του
Ιωάννη Κασουλίδη
και μάλλον και με
άλλους πολιτικούς
παράγοντες της
Κύπρου. Την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Αθήνα για να
υποδεχτεί τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, σε μια συνάντηση
που είχε αναβληθεί επειδή η Γερμανίδα
ΥΠΕΞ είχε κολλήσει Covid-19. Η συνάντηση
θα είναι σημαντική, καθώς την επόμενη μέρα
η κυρία Μπέρμποκ θα βρίσκεται στην Τουρκία για να δει τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μελβούτ Τσαβούσογλου.

Την ψώνισε…
Τελικά ο Γιάννης
Στρατάκης, ο μουσικός με τη σαγιονάρα
που του δώσαμε δίκιο εν μέρει για την
εμφάνισή του στο
Προεδρικό Μέγαρο,
μάλλον κάπου έχει
ξεφύγει… Άρχισε να
μιλάει για το κόμμα
της Σαγιονάρας και
άλλα τέτοια γραφικά.
Είπαμε, η δημοσιότητα θέλει μια ρέγουλα, διότι εύκολα κάποιος την… ψωνίζει.
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Εβδομάδα εξελίξεων

Με γοργό ρυθμό προχωρούν τα έργα για τον
Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με τον
υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη να
χαρακτηρίζει το επόμενο διάστημα «εβδομάδα εξελίξεων». Ήδη έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για το μεγαλύτερο κομμάτι
της παραχώρησης Χανιά - Ηράκλειο 157,5
χλμ. και ακολουθεί η επόμενη φάση των δεσμευτικών προσφορών. Παράλληλα, κατατέθηκε προς έγκριση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου η σύμβαση για το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ.

Θερμό καλοκαίρι
Στο Μαξίμου δεν θεωρούν τυχαίους τους νέους
«τσαμπουκάδες» Ερντογάν. Δεν αποκλείουν μάλιστα να ενταθούν το επόμενο διάστημα, κάτι που συνηθίζει η
Άγκυρα τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου. Άλλωστε, ο
Τούρκος πρόεδρος έχει
προαναγγείλει την έναρξη
θαλάσσιων ερευνών στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο, στην Αθήνα
εξακολουθούν να κρατούν χαμηλούς
τόνους και εκτιμούν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα αποφύγει να δημιουργήσει ένα «θερμό» επεισόδιο.

Διακοπές με βάρδιες
Ολιγοήμερες διακοπές θα πραγματοποιήσουν τα κυβερνητικά στελέχη τον
Αύγουστο, κάτι που πρόκειται να ζητήσει ο πρωθυπουργός και
στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν
από τα πολιτικά μπάνια. Όλοι θα πρέπει
να βρίσκονται πίσω
στα γραφεία τους το
αργότερο μέχρι τις 25
Αυγούστου, ενώ κατά το διάστημα της απουσίας τους θα πρέπει να
έχουν ορίσει τους αντικαταστάτες τους
στο υπουργείο προκειμένου πάντα να
είναι κάποιος στην Αθήνα... δια παν ενδεχόμενο.

Χρονικό του Χρόνου
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Τους ανησύχησε
ο Τάκης

Τ

ους... τρόμαξε στη Βουλή ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος όταν, ενώ αγόρευε από το
βήμα της Ολομέλειας για την αστυνομική εκπαίδευση, ένιωσε αδιαθεσία και ζήτησε από
τον προεδρεύοντα Θ. Μπούρα να διακόψει
την ομιλία του. Ο υπουργός αρχικά κάθισε
στα κυβερνητικά έδρανα, όμως και με την
επιμονή των συναδέλφων του μεταφέρθηκε
στο ιατρείο του Κοινοβουλίου, όπου και εξετάστηκε από τον εφημερεύοντα γιατρό. Μάλιστα, ο πρώτος που έσπευσε να δει την κατάσταση της υγείας του προτού πάει στα ιατρεία ήταν ο Παύλος Πολάκης. Τελικά δεν
ήταν τίποτα σοβαρό, μια ίωση, η οποία τον
ταλαιπωρεί τα τελευταία 24ωρα και έχει
εξαντλήσει τον οργανισμό του. Όπως έλεγε ο
ίδιος αποχωρώντας από τη Βουλή -η σύσταση του γιατρού ήταν να ξεκουραστεί στο σπίτι
του- δεν νοσεί από Covid, καθώς έχει κάνει
τρία τεστ που έχουν βγει αρνητικά.
Τα... καλά μαντάτα για την κατάστασή του μετέφερε ο ίδιος ο υπουργός με ανάρτησή του:
«Οι επιπτώσεις μιας ίωσης προκάλεσαν μια
μικρή αδιαθεσία. Και έτσι γνώρισα και τον
γιατρό της Βουλής. Όλα καλά! Ευχαριστώ
από καρδιάς όλους για τις ευχές σας! Συνεχίζουμε με δύναμη». Περαστικά και από τη
στήλη στον Τάκη Θεοδωρικάκο.

ΚΕΝΤΡΙ
Όλος ο καλός ο κόσμος
στο βιβλίο Βενιζέλου
Πλήθος κόσμου είχε η παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Βενιζέλου «Εκδοχές πολέμου 2009-2022» στον κήπο του Βυζαντινού
και Χριστιανικού Μουσείου. O κ. Βενιζέλος
περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν σε κυβερνητικό επίπεδο επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με
πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου
(2009-2011), στην κυβέρνηση συνεργασίας
υπό τον Λουκά Παπαδήμο και στο PSI, στον
σχηματισμό των κυβερνήσεων του 20122015, καθώς και
στις δύσκολες
και δραματικές
διαπραγματεύσεις με τους
Ευρωπαίους.
Τον τίμησαν αρκετοί
πρώην
υπουργοί, εκπρόσωποι από πολλά κόμματα, στελέχη της ΝΔ αλλά
και του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Είδαμε επίσης
τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, τον Γιάννη Μανιάτη, την Άννα
Διαμαντοπούλου, την Εύη Χριστοφιλοπούλου, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Θοδωρή
Λιβάνιο, τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον Γκίκα
Χαρδούβελη, τον λογογράφο του πρωθυπουργού Γιάννη Βλαστάρη, τη Μιλένα Αποστολάκη, τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασουλα, τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μυτιληναίο, τον Δημήτρη Καιρίδη, τον Πάνο Τσακλόγλου κ.ά. Γενικά ήταν όλοι οι υποψήφιοι για
την ενδεχόμενη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Έμειναν με το χαμόγελο

Άνω κάτω έγινε η «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα αυτό το καλοκαίρι. Αρχικά πίστεψαν
στα εκλογικά σενάρια του Σεπτεμβρίου και
προγραμμάτισαν προεκλογικές συγκεντρώσεις, τις οποίες στη συνέχεια ακύρωσαν. Αμέσως μετά ορισμένοι άρχισαν να «ράβουν»
υπουργικά κοστούμια, τα οποία όμως τα έβαλαν τελικά στην ντουλάπα. Αν άκουγαν από την
αρχή όσα έλεγε ο πρωθυπουργός, τίποτε από τα
δύο δεν θα συνέβαινε.
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Τo... Πρόσωπο

Το ψηφιακό wallet είναι εδώ
Σας είχαμε εδώ και μέρες προαναγγείλει την εκδήλωση που θα κάνει σήμερα ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία του πρωθυπουργού, για να
παρουσιαστεί το ψηφιακό wallet, όπου θα έχει ο κάθε πολίτης στο κινητό του την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης. Το ψηφιακό wallet είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιχειρείται από το αρμόδιο υπουργείο, που θα διευκολύνει πάρα πολύ τους πολίτες και θα μειώσει τη γραφειοκρατία για αυτά τα «έγγραφα». Βέβαια, λίγο οι φωτιές, λίγο η Covid, άλλαξαν τα πλάνα του υπουργείου. Στην αρχή ήταν να
γίνει στο Μουσείο Ακρόπολης, μετά έπεσε η ιδέα του Μεγάρου Μουσικής, εντέλει επικράτησε η άποψη να γίνει στον χώρο του υπουργείου, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες οι επισημότητες περιττεύουν...

Η κυβέρνηση
καίει τα δάση!
Τελικά δεν έχουν τον Θεό τους στην
Κουμουνδούρου, αφού στον βωμό της
κριτικής προς την κυβέρνηση τα ρίχνουν όλα στο... μίξερ και ό,τι βγει! Προ
ημερών πέρασε ο περιβαλλοντικός νόμος εν μέσω αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και παρά το γεγονός ότι θεσμοθετήθηκε ένα αυστηρό νομοθετικό
πλαίσιο προστασίας για πάνω από 1.000
ελληνικές παραλίες και δεκάδες βουνά
της χώρας. Πριν στεγνώσει το μελάνι
στον νόμο, στον ΣΥΡΙΖΑ είδαν πίσω από
την καταστροφική πυρκαγιά στη Δαδιά
κυβερνητικό δάκτυλο (!) για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων
και «ξεπούλημα» των περιοχών Natura. Και να οι δηλώσεις για τα προεκλογικά γραμμάτια της κυβέρνησης, και να
οι αποδείξεις για τη διαπλοκή με μεγαλοπαράγοντες του τουρισμού και, βέβαια, το κλασικό και αγαπημένο «ο
πρώτος νόμος που θα καταργήσουμε ως
επόμενη προοδευτική κυβέρνηση»,
που είπε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.
Ρε παιδιά, λίγη σοβαρότητα, την ώρα
που γίνεται αγώνας για να σωθεί ένας
δρυμός -και με εθνικό χαρακτήραστην εσχατιά της χώρας, εσείς ανακαλύπτετε συμφέροντα και διαπλοκή; Και
μιλάτε μετά για τυμβωρυχίες και εκμετάλλευση των φυσικών καταστροφών;

ΚΕΝΤΡΙ

Ποιος αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος γνωρίζει τα μυστικά της
επικοινωνίας, είχε προβλέψει από το βράδυ της Κυριακής στο
Προεδρικό Μέγαρο πως η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη δεξίωση
θα πυροδοτούσε πολιτική αντιπαράθεση, καθώς ήταν στο όριο του
πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ για τη νόσηση από κορονοϊό;

Επιλεκτικές προσκλήσεις
στο Προεδρικό Μέγαρο

Η

δεξίωση για την 48η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας είναι
παρελθόν, όμως οι αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια για τις προσκλήσεις και τις παρουσίες στο Προεδρικό Μέγαρο παραμένουν. Η αλήθεια
είναι πως στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας πρέπει να το ξαναδούν
το θέμα. Σε αυτούς χρεώνονται οι επιλεκτικές προσκλήσεις και οι αποκλεισμοί
δημοσιογράφων και εκδοτών από την πρόσφατη εκδήλωση, μια εκδήλωση που
διοργανώνεται σχεδόν επί πέντε δεκαετίες για να τιμηθεί μια μέρα-σύμβολο
της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας. Και ως εκ τούτου και οι προσκεκλημένοι
πρέπει να συσχετίζονται με το νόημα της επετείου, κάτι που κανείς δεν μπορεί
να ισχυριστεί ότι συνέβη στον πρόσφατο εορτασμό, όταν περσόνες και εκπρόσωποι της showbiz πλεόναζαν σε σχέση με τους ανθρώπους των Γραμμάτων
αλλά και του Τύπου.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι επιλεκτικές προσκλήσεις και γενικά όλη η διαχείριση του συγκεκριμένου κομματιού δεν τελεί εν γνώσει και πολύ περισσότερο υπό την έγκριση της ίδιας της Προέδρου και ότι στο μέλλον θα διορθωθούν
τέτοιου είδους αστοχίες.

Πρόσωπο-κλειδί
η Παπαδοπούλου
Οι πληροφορίες που μου έρχονται
από ΗΠΑ είναι ότι σημαντικό ρόλο
τόσο με την Ομογένεια όσο και με
τους Αμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές διαδραματίζει η Ελληνίδα πρέσβειρα Αλεξάνδρα Παπαδόπουλου. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει
αναπτύξει ισχυρότατους δεσμούς με
τις ΗΠΑ από την εποχή που ήταν διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού. Τώρα μου
λένε ότι στο πρόσωπό της υπάρχει
τεράστια εμπιστοσύνη από Ρόμπερτ
Μενέντεζ μέχρι Κρις Πάπας και Νικόλ Μαλλιωτάκη.

LOCK
Και για να συνεχίσουμε με τα
ελληνοαμερικανικά, μεγάλη
δύναμη στην Ομογένεια των
ΗΠΑ είναι, για να ξέρετε, ο Έντι Ζεμενίδης. Με σκοπό να
αναδείξει την επιδραστικότητα
και την αξία του ελληνοαμερικανικού λόμπι, ιδίως σε αυτούς τους περίπλοκους και δύσκολους καιρούς, ο Έντι Ζεμενίδης δεν διστάζει πολλές φορές να αναφερθεί στα λάθη των
Αμερικανών «ειδικών» στην
εξωτερική πολιτική.
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ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Κατήγγειλε
απόπειρα
παγίδευσης
του κινητού του

Σ

ε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου προχώρησε χθες
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετά την καταγγελία για απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου. «Η
αποκάλυψη ποιοι κρύβονται πίσω από τέτοιες
νοσηρές πρακτικές και για ποιους ενεργούν
δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι δημοκρατικό μου καθήκον. Σε όλη μου την πορεία
έμαθα να αγωνίζομαι στη διαφάνεια, στο φως,
στο προσκήνιο, γιατί η διαφάνεια είναι ένα
απαιτούμενο στοιχείο της ομαλής λειτουργίας
του πολιτικού μας συστήματος, για αυτό σε
αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση δεν πρόκειται να
συμβιβαστώ με μισόλογα και με υπεκφυγές»,
δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης βγαίνοντας
από την Εισαγγελία.
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Το εν λόγω θέμα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι το γεγονός προέκυψε έπειτα
από έλεγχο που έκανε το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειδικότερα, μετά την αποκάλυψη των
σκανδάλων παρακολούθησης με το λογισμικό «Πήγασος», το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δημιούργησε μια ειδική υπηρεσία μέσω της
οποίας οι ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να
ελέγχουν τις τηλεφωνικές τους συσκευές για
τυχόν μολύνσεις από παράνομα λογισμικά
παρακολούθησης.

Τι είναι το Predator
Στις 28 Ιουνίου 2022 ο κ. Ανδρουλάκης έκανε χρήση αυτής της υπηρεσίας του Κοινοβουλίου για προληπτικούς λόγους. Από τον πρώτο
έλεγχο που έγινε στη συσκευή του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής φάνηκε η

Εύα Καϊλή: Αποκάλυψε πως είχε δεχτεί
ανάλογη «επίθεση» στο τηλέφωνό της
Μετά τη μηνυτήρια αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη και η Εύα
Καϊλή αποκάλυψε ότι υπήρξε και η ίδια στόχος όταν μετείχε σε
αποστολή της Ευρωβουλής στην Αραβική Χερσόνησο και σε
άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η «πράσινη»
ευρωβουλευτής, μέσω εφαρμογών που διέθετε στο κινητό της
διαπίστωσε ότι η συσκευή της δέχτηκε επίθεση, η οποία αποδείχτηκε ανεπιτυχής πάντως. Για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών
της αντικατέστησε στη συνέχεια τις τηλεφωνικές συσκευές της.
Έπειτα από την… εμπειρία της, με δική της πρωτοβουλία ιδρύθηκε η ειδική
υπηρεσία που ελέγχει τις συσκευές πολιτικών για λογισμικά παρακολούθησης.
Είναι η ίδια υπηρεσία στην οποία προσέφυγε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να επιβεβαιώσει την επίθεση που δέχτηκε το κινητό του τον περασμένο Σεπτέμβριο.
παρουσία ύποπτου συνδέσμου (link) που συνδέεται με το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης Predator.
Το Predator είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης που προσφέρει στον χειριστή του
πλήρη και διαρκή πρόσβαση στη συσκευή του
στόχου. Επιτρέπει στον χειριστή να κάνει εξαγωγή μυστικών κωδικών (passwords), αρχείων, φωτογραφιών, ιστορικού περιήγησης στο
διαδίκτυο, επαφών, καθώς επίσης και δεδομένων ταυτότητας (όπως πληροφορίες για την
κινητή συσκευή). Το Predator μπορεί να τραβήξει στιγμιότυπα οθόνης [screencaptures],
να καταγράφει τις καταχωρίσεις του χρήστη
(στο κινητό του), καθώς επίσης μπορεί να
ενεργοποιεί το μικρόφωνο και την κάμερα της
συσκευής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους
επιτιθέμενους να παρακολουθούν οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται μέσω συσκευής ή κοντά σε αυτήν, όπως τις συνομιλίες
που γίνονται μέσα σε ένα δωμάτιο. Με το κακόβουλο αυτό πρόγραμμα ο χειριστής του
μπορεί να καταγράφει γραπτά μηνύματα που
αποστέλλονται ή λαμβάνονται (συμπεριλαμ-

βανομένων αυτών που στέλνονται μέσω
«κρυπτογραφημένων εφαρμογών»), καθώς
επίσης απλών και VoIP τηλεφωνικών κλήσεων (συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών
συνομιλιών μέσω «κρυπτογραφημένων»
εφαρμογών). Ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο ασφαλείας του Κοινοβουλίου, το
οποίο και ενεργοποιήθηκε αμέσως, δημιουργήθηκε ένα αντίγραφο της συσκευής ώστε να
διενεργηθεί ένας πιο λεπτομερής έλεγχός
της. Στη συνέχεια, έπειτα από πρόταση των
αρμόδιων υπηρεσιών του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξήχθη συμπληρωματικός έλεγχος
στη συσκευή του κ. Ανδρουλάκη. Μετά την
ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών, οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου συνέταξαν τη σχετική
έκθεση, την οποία παρέδωσαν στον κ. Ανδρουλάκη τις προηγούμενες μέρες.

Το μήνυμα... παγίδα
Σύμφωνα με όσα περιγράφονται εκεί, ο κ.
Ανδρουλάκης έλαβε γραπτό μήνυμα στις 21
Σεπτεμβρίου 2021, λίγο διάστημα δηλαδή
πριν από την έναρξη των εσωκομματικών δια-

δικασιών, στη συσκευή του, το οποίο τον καλούσε να πατήσει έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο που, σύμφωνα με έκθεση του CitizensLab του Πανεπιστημίου του Τορόντο,
χρησιμοποιείται ως δόλωμα για την εγκατάσταση του λογισμικού παρακολουθήσεων
Predator στο κινητό του στόχου. Το μήνυμα
έγραφε επακριβώς: «Να δούμε λίγο σοβαρά
το θέμα, φίλε, έχουμε να κερδίσουμε» και
ακολουθούσε ο σύνδεσμος, ο οποίος ήταν
παραποίηση ιστοσελίδας που υπάρχει και λειτουργεί κανονικά. Αν και το μήνυμα φαίνεται
να διαβάστηκε μια ώρα μετά τη λήψη του, το
γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν πάτησε ποτέ το λινκ είναι αυτό που φαίνεται να τον γλίτωσε από τα χειρότερα. Σημειώνεται ότι στους
200 και πλέον ελέγχους κινητών ευρωβουλευτών που έχουν διεξαχθεί από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν η πρώτη περίπτωση που
διαπιστώθηκε απόπειρα μόλυνσης προσωπικής τηλεφωνικής συσκευής. Τεχνικοί σύμβουλοι δεν αποκλείουν εξάλλου την ακρόαση
με άλλα συστήματα που δεν αφήνουν ίχνη.
Όπως τόνιζαν συνεργάτες του, «όσοι κυνηγούν τον κ. Ανδρουλάκη (predator = κυνηγός)
επιδίωξαν όχι απλώς να ακούν τις κλήσεις και
τα μηνύματά του, αλλά επιπλέον να μετατρέψουν τη συσκευή του κ. Ανδρουλάκη σε μέσο
διαρκούς παρακολούθησής του».

Πώς το Ευρωκοινοβούλιο
ανακάλυψε έπειτα από έλεγχο
το παράνομο λογισμικό που
συνδεόταν με το τηλέφωνο
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ,
ο οποίος κατέθεσε χθες
μηνυτήρια αναφορά
στον Άρειο Πάγο
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καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για το σύστημα Predator
σήμανε συναγερμό στην κυβέρνηση και «δοκίμασε» τα γρήγορα
ανακλαστικά της. Από την πρώτη στιγμή η
εντολή Μαξίμου ήταν να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να εναποτεθεί πλήρως
στα χέρια των Αρχών και της Δικαιοσύνης.
Πολύ γρήγορα ήρθε και η σχετική ανακοίνωση του κυβερνητικού Εκπροσώπου
Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος τόνισε ότι επιβάλλεται η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, έχοντας γίνει σαφές ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, δείχνοντας παράλληλα ότι διαθέτει
επίγνωση της κατάστασης και θα προσπαθήσει να ρίξει «φως» όπου μπορεί. «Η μηνυτήρια αναφορά του κ. Ανδρουλάκη -σχετικά με την απόπειρα μόλυνσης του κινητού του τηλεφώνου, τον Σεπτέμβριο του
2021, από κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης- επιβάλλεται να διερευνηθεί
άμεσα από την Ελληνική Δικαιοσύνη», σημειώνει ο κ. Οικονόμου.
«Παράλληλα, κάθε αρμόδια αρχή της ελληνικής Πολιτείας οφείλει να συνδράμει με
την τεχνογνωσία της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τη διερεύνηση και διαλεύκανση της μηνυτήριας αναφοράς του κ. Ανδρουλάκη, τόσο σε ελληνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ίδια γραμμή και από Θεοδωρικάκο
Θέση στη σοβαρή καταγγελία του Νίκου
Ανδρουλάκη πήρε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο
οποίος τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής αναφέροντας πως: «Η Δικαιοσύνη
οφείλει να διερευνήσει πλήρως αυτήν την
υπόθεση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
κάθε δημόσια αρχή της χώρας μας θα διευκολύνει, με την παροχή πληροφόρησης, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».
Ο κ. Θεοδωρικάκος προσέθεσε: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία πολιτική δύναμη
σε αυτή τη χώρα, κανένας εκπρόσωπος
κόμματος και κανένας πολίτης που να μην
θεωρεί αυτονόητο και δεδομένο ότι υπάρχει απόρρητο των επικοινωνιών».

Αναστάτωση στα κόμματα
Έκδηλη ανησυχία για το λογισμικό παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη εξέφρασαν όλα τα κόμματα με ανακοινώσεις
και με αναφορές των εκπροσώπων τους

ΚΥΒEΡΝΗΣΗ

Υπόθεση της Δικαιοσύνης…
στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ και εκ των αρχαιοτέρων βουλευτών
Κώστας Σκανδαλίδης έκανε λόγο για μείζον
πολιτικό ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης καλώντας όλα τα κόμματα να πάρουν θέση και την «Ελληνική Δικαιοσύνη να
επιληφθεί επειγόντως για να πληροφορηθεί
ο ελληνικός λαός ποιος και γιατί βρίσκεται
πίσω από την απαράδεκτη αυτή απόπειρα».

Σύμφωνα με την γραμματέα του κόμματος
Ε. Λιακούλη, η παράταξη του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στοχοποιημένη σε παρακολούθηση
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και
αναρωτήθηκε «τι κάνουμε με τα κινητά μας;
Είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ασφαλείς και
θωρακισμένοι στις συνομιλίες μας;».
Στο ίδιο πλαίσιο ο στενός συνεργάτης του
Ν. Ανδρουλάκη και αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε

Γεροβασίλη σε υπουργούς:
«Παρακολουθείται το κινητό σας;»
Η Όλγα Γεροβασίλη μιλώντας στην
Ολομέλεια έθεσε το ερώτημα αν η χώρα διαθέτει μηχανισμό να ελέγξει τις καταγγελίες. «Τι κάνει
η κυβέρνηση για να προστατέψει τους βουλευτές, τους
πολίτες;», διερωτήθηκε η κ.
Γεροβασίλη και ρώτησε τους
υπουργούς αν το δικό τους κινητό παρακολουθείται.
Σύμφωνα με τον Κ. Βελόπουλο, το
θέμα γίνεται μείζον, γιατί η κυβέρνηση διαθέτοντας μυστικές υπηρεσίες
υπό την επιστασία του ίδιου του πρωθυπουργού πρέπει να απαντήσει αν
αυτή η ιστορία αφορά το ελληνικό
κράτος και την κυβέρνηση ή αφορά
και ιδιώτες.

«Η καταγγελία ενός πολιτικού αρχηγού για απόπειρα παρακολούθησης
του κινητού του εγείρει σοβαρές ανησυχίες και η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Αντίστοιχες καταγγελίες έχουν υπάρξει στο
παρελθόν και από το ΚΚΕ και
δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια
απάντηση από την Πολιτεία», σημειώνει το ΜέΡΑ25.
Από την πλευρά της κυβέρνησης ο
παριστάμενος στην Ολομέλεια υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε πως η μηνυτήρια αναφορά του κ. Ανδρουλάκη
θα διερευνηθεί πλήρως από τη Δικαιοσύνη και από τις αρμόδιες Αρχές.

λόγο για προσπάθεια εκβιασμού του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αναρωτηθείς πώς διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών.
«Τον τελευταίο καιρό γίνεται προσπάθεια να
πιεστεί το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε κανείς να
πει ότι αυτό θα χρησιμοποιούνταν ως εκβιασμός. Δεν το γνωρίζετε ότι το σύστημα αυτό
μπορεί να πάρει και προσωπικές στιγμές;
Θα θέλατε να σας συμβεί ποτέ αυτό και αύριο να σας εκβιάζει ο οποιοσδήποτε για ένα
προσωπικό σας ζήτημα;», είπε.
Το θέμα ανέβασε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον εκπρόσωπο Τύπου Νάσο Ηλιόπουλο να ζητά
από τον πρωθυπουργό να δώσει εξηγήσεις:
«Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό παράνομης παρακολούθησης το τελευταίο
διάστημα στη χώρα, αυτήν τη φορά εις βάρος αρχηγού κόμματος», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να σταματήσει τις υπεκφυγές, γιατί όλα
αυτά τα πρωτοφανή συμβαίνουν στη χώρα
όσο αυτός κυβερνάει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου δήλωσε
πως επιβάλλεται η πλήρης
διερεύνηση της καταγγελίας
του Νίκου Ανδρουλάκη για
απόπειρα... μόλυνσης
του κινητού του τηλεφώνου
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Η Παιδεία ως πραγματικός ιμάντας κοινωνικής ανόδου

Η

του

Βασίλη
Φεύγα
Γραμματέας
Στρατηγικού
Σχεδιασμού και
Επικοινωνίας της
Νέας Δημοκρατίας

συμπλήρωση των τριών χρόνων διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία
και τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνέπεσε με
την κατάθεση, συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου «Νέοι ορίζοντες για τα ΑΕΙ». Με το νομοσχέδιο αυτό, το όγδοο κατά σειρά, ολοκληρώθηκε το
σύνολο των προγραμματικών μας δεσμεύσεων
σχετικά με την Παιδεία. Τα προηγούμενα, μεταξύ
άλλων, αφορούσαν: τη διετή προσχολική εκπαίδευση με ξένη γλώσσα, το νέο σχολείο των σύγχρονων μαθημάτων, των δημιουργικών δραστηριοτήτων και φυσικά των 25.000 διορισμών εκπαιδευτικών. Τα 120 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Την έμφαση που έχουμε δώσει στην εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση.
Το νομοσχέδιο αυτό κάνει πράξη αυτό που λέει ο
τίτλος του: Ανοίγει πραγματικά νέους ορίζοντες για
τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το δημόσιο πανεπιστήμιο στην πατρίδα μας μπαίνει επιτέλους σε μια παγκόσμια εκπαιδευτική τροχιά. Μεταξύ άλλων, καταργεί τα στενά επιστημονικά στεγανά, καθώς δύο συγγενή τμήματα θα μπορούν πλέον να καταρτίζουν
κοινά μαθήματα που να οδηγούν σε κοινό πτυχίο.
Εισάγει τα διπλά προγράμματα σπουδών, που θα
οργανώνουν τμήματα οποιουδήποτε πανεπιστημίου
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό απονέμοντας διπλό
τίτλο σπουδών. Καθιερώνει το ελληνικό Erasmus,

που θα διαρκεί ένα εξάμηνο, όσο και το ευρωπαϊκό.
Κατοχυρώνει τις Σπουδές Κατεύθυνσης, οι οποίες
θα οδηγούν σε εξειδικευμένο τίτλο σπουδών και τα
προγράμματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας με διάρκεια 3,5 έτη και υποχρεωτική
πρακτική άσκηση. Τα μεταπτυχιακά θα συστήνονται
τώρα με απλή απόφαση της Συγκλήτου και πιστοποίηση της Εθνικής Αρχής χωρίς την έγκριση του
υπουργείου. Όσον αφορά το τελικό στάδιο σπουδών, εισάγεται για πρώτη φορά στην πατρίδα μας ο
θεσμός των βιομηχανικών διδακτορικών. Αλλάζει ο
τρόπος διοίκησης των πανεπιστημίων με πρώτη τομή τον τρόπο εκλογής των διδασκόντων ώστε να

εκλείψουν επιτέλους οι φωτογραφικές προκηρύξεις και τα κρούσματα ευνοιοκρατίας. Αναθεωρείται ριζικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η
δημιουργία νέων πανεπιστημιακών μονάδων.
Με τα παραπάνω αλλά και τα υπόλοιπα που προβλέπονται, όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, το
ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο απελευθερώνεται
για να ανταποκριθεί στο διπλό καθήκον του: να μορφώσει τους νέους Έλληνες αλλά και να διαμορφώσει τη νέα Ελλάδα. Με άλλα λόγια, να ξαναβρεί η
ανώτατη Παιδεία τον ρόλο της ως πραγματικού
ιμάντα κοινωνικής ανόδου, κυρίως των πιο αδύναμων συμπολιτών μας.

Μητσοτάκης: μέγας τζογαδόρος;

Ι

σως φταίνε τα οικογενειακά γονίδια. Πάντως
και ο μεγάλος θείος του Ελευθέριος Βενιζέλος
συνήθιζε να κάνει κινήσεις υψηλότατου πολιτικού ρίσκου, αλλά και να μην ακούει κανένα (εμπιστευόμενος, σχεδόν μεταφυσικά, τον «αγαθόν
[του] αστέρα»).
Εν πάση περιπτώσει γεγονός είναι πως ο νυν πρωθυπουργός είχε δύο πολιτικές επιλογές:
Η μία ήταν να δρομολογήσει πρόωρες εκλογές το
προσεχές φθινόπωρο. Αφού η κυβέρνησή του με τις
παροχές της κυριολεκτικά «έξυσε τον πάτο του βαρελιού» -αυξάνοντας το δημόσιο χρέος, αλλά χωρίς
να προκαλέσει μείζονες αντιδράσεις των πιστωτών
μας, ίσως γιατί «έπαιξε» αντισταθμιστικά τη γεωπολιτική σημασία της χώρας στην παρούσα συγκυρία-,
θα προχωρούσε στην έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας, ενώ θα ήταν πρόσφατα τα ωφελήματα από μια
καλή τουριστική περίοδο… Και θα μπορούσε με ιδιαίτερη έμφαση να επικαλεσθεί την πολιτική σταθερότητα που θα συμβόλιζε ο ίδιος, ενόσω οι μεγάλες
δημοκρατίες της Δύσης εμφανίζονται δυσκυβέρνητες ή μη κυβερνήσιμες (Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο προς το παρόν- Βασίλειο, ενώ δυσκυβέρνητες αναμένεται να γίνουν και οι ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες
κοινοβουλευτικές εκλογές του προσεχούς φθινοπώρου, με πυκνούμενα τα νέφη του τραμπικού λαϊκισμού). Ενώ, όποιες κι αν είναι οι καταστροφές που
θα προκληθούν από τις θερινές πυρκαγιές, με όρους

συγκριτικούς δύσκολα θα υστερούσε σε διαχειριστική επάρκεια του προκατόχου σχήματος. Η άλλη επιλογή είναι αυτή που -φαίνεται πως μάλλον- θα ακολουθήσει: Η -οιονεί- εξάντληση της τετραετίας. Οπότε θα πορευτεί προς τις κάλπες μετά από τον χειμώνα
που προβλέπεται ως ο χειρότερος (και) για τον δυτικό κόσμο, αφότου σίγησαν τα όπλα, το 1945. Μέσα σε
ένα κλίμα αδιανόητης πόλωσης (όπου ακόμη και μία
σχεδόν πάγια δικαστηριακή πρακτική, δηλαδή η παροχή ανασταλτικού χαρακτήρα στην έφεση επί καταδικών με ισχυρή αθωωτική μειοψηφία, να καταλογίζεται ανενδοίαστα σε κυβερνητική παρέμβαση προς
τη Δικαιοσύνη…). Με την κοινωνία να έχει μάλλον
στερηθεί αγαθά, τα οποία -μη αυτονόητα και μη γενικευμένα άλλοτε- ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μάθει
πια να θεωρεί υπαρξιακά… Με σχεδόν μισή ντουζίνα
κόμματα, μη στερούμενα ολοσχερώς διείσδυσης και
απήχησης στην κοινωνία, κινούμενα στα δεξιά της
ΝΔ… Και με έναν εκλογικό νόμο, επιλεγέντα από τον
ίδιο, που είναι ο αναλογικότερος όσων έχουν εφαρμοστεί στη χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες… (Με
θεσμικοπολιτικά αδιανόητη, βέβαια, την αλλαγή του,
πριν καν εφαρμοστεί άπαξ, αφού ένα λάθος δεν
διορθώνεται με ένα δεύτερο…).
Τούτων δοθέντων…
Αν ο Μητσοτάκης δικαιωθεί σε εκλογές που θα γίνουν το 2023 και πετύχει -αν όχι να αναπαραγάγει την
κοινοβουλευτική αυτοδυναμία του κόμματός του,

τουλάχιστον-, μετά το δεύτερο στήσιμο της κάλπης, ο
ίδιος να παραμείνει ο βασικός και μη παρακάμψιμος
πόλος του μελλοντικού κυβερνητικού σχήματος της
χώρας, τότε δεν αποκλείεται να γραφούν γι’ αυτόν
υμνητικοί έως «γλοιώδεις» διθύραμβοι, ανάλογοι
προς αυτούς που γράφονταν από πιστούς ή/και αυλοκόλακες για τον μεγάλο θείο («σύμβολον της εθνικής
συνειδήσεως, αγωγός του εθνικού ηλεκτρισμού, συμπυκνωτήρ των λαϊκών διαθέσεων» κ.λπ.). Αν, αντίθετα, ο σχεδιασμός του σαρωθεί από την οργή και την
ορμή μιας κακομαθημένης κοινωνίας (προ δεκαετίας
μού είχε ζητήσει τη γνώμη μου για τις επερχόμενες
εξελίξεις ένα σκωτικό κανάλι και είχα πει «πρόκειται
για μια “spoilt society”, αναμείνατε φοβερές πεζοδρομιακές αντιδράσεις και πρωτοφανή εκλογική εκτίναξη της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς»), τότε
οι πρώην υμνητές του, κυρίως δε οι κομματικοί συνοδοιπόροι του, μεταξύ των οποίων πρώην αρχηγοί ή
πρώην υποψήφιοι αρχηγοί του κόμματος, θα ανταγωνίζονται ποιος θα τον πετροβολήσει ή καταβαραθρώσει περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση θα επαναληφθεί
το γνωστό: Στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο η συντριβή απέχει από τον θρίαμβο μία μόλις τρίχα! (Για να
μην πω πως στην πολιτική κάποιες φορές συνυπάρχουν και τα δύο, όπως πρόσφατα διαπίστωσε από τον
συνδυασμό του αποτελέσματος στις προεδρικές και
τις κοινοβουλευτικές εκλογές ο πρωθυπουργικός
«φίλος» Εμμ. Μακρόν…).

του

Θανάση
Διαμαντόπουλου
Συγγραφέας
του μόλις
κυκλοφορήσαντος
από τις εκδόσεις
Πατάκη έργου
«Ο Εθνικός
Διχασμός και
η κορύφωσή του:
Η Δίκη των «Έξι».
Εξιλασμός ή
δικαστικός φόνος;»
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ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Μπάιντεν και Σι μέσα στην εβδομάδα για να «σβήσει» η ένταση με Πελόζι
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι αναμένει να συνομιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ εντός της εβδομάδας. Ερωτηθείς για την πολυαναμενόμενη συνδιάλεξη, τη στιγμή που η πιθανή επίσκεψη
της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν τροφοδοτεί τις εντάσεις ανάμεσα σε
Ουάσιγκτον και Πεκίνο, ο Μπάιντεν απάντησε ότι «ανα-

μένω πως θα γίνει, αλλά δεν είμαι ενήμερος για το πότε
θα οργανωθεί ακριβώς». Η Νάνσι Πελόζι αναμένεται
στην Ταϊβάν τον Αύγουστο, αν και δεν έχει επιβεβαιώσει
επισήμως το ταξίδι.
Σε μια ασυνήθιστη δήλωση, ο Μπάιντεν είπε την περασμένη εβδομάδα ότι ο στρατός των ΗΠΑ κρίνει ότι η επίσκεψη της Πελόζι «δεν είναι καλή ιδέα». Η Ουάσιγκτον

ανησυχεί πως η Λαϊκή Κίνα δεν θα δει καμία διάκριση
μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας της χώρας, καθώς το Πεκίνο εκλαμβάνει τη στήριξη των ΗΠΑ
προς την Ταϊβάν ως αναγνώριση της ανεξαρτησίας του
νησιού, που η κινεζική ηγεσία θεωρεί επαρχία της που
αποσκίρτησε, προορισμένη να επανενταχθεί στη «μητέρα πατρίδα» στο μέλλον.

Η Ρωσία «βομβαρδίζει»
τις εξαγωγές των σιτηρών

Ο

ρωσικός στρατός συνεχίζει
να βομβαρδίζει τα ουκρανικά λιμάνια, προκαλώντας
αμφιβολίες για το κατά πόσο θα εφαρμοστεί η συμφωνία για τις
εξαγωγές εκατομμυρίων τόνων σιτηρών από την εμπόλεμη χώρα.
Σε νέα επίθεση κατά ουκρανικού
λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα προέβη χθες ο στρατός του Πούτιν χτυπώντας το Μικολάιβ μόλις λίγες μέρες μετά το πλήγμα στην Οδησσό και
ενώ δεν έχει στεγνώσει ακόμη το μελάνι από την υπογραφή της συμφωνίας για την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω του Εύξεινου
Πόντου.
Για «βάρβαρη απόπειρα» να πληγούν οι λιμενικές υποδομές της ουκρανικής αντίστασης στον Νότο μίλησε το Κίεβο, δηλώνοντας πάντως ότι η
Ουκρανία είναι έτοιμη να επαναλάβει
τις πρώτες εξαγωγές σιτηρών από την
έναρξη της ρωσικής εισβολής «ήδη
από αυτή την εβδομάδα», μετά την
υπογραφή της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης από το Κίεβο και τη
Μόσχα την περασμένη Παρασκευή
και παρά τους βομβαρδισμούς από
τον ρωσικό στρατό.
Οι εξαγωγές εμποδίζονται από την
παρουσία θαλάσσιων ναρκών που
έχουν τοποθετηθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις για να εμποδίσουν αμφίβιες επιχειρήσεις του ρωσικού
στρατού. Σύμφωνα με το Κίεβο, η
αποναρκοθέτηση δεν θα πραγματοποιηθεί «παρά μόνο στον θαλάσσιο
διάδρομο που θα είναι αναγκαίος για
τις εξαγωγές».
Ουκρανικά πλοία θα συνοδεύουν
τις φάλαγγες που θα μεταφέρουν τα
σιτηρά, όπως ανακοίνωσε χθες το
Κίεβο. Οι εξαγωγές των ουκρανικών

σιτηρών, εκ των οποίων έως και 25
εκατομμύρια τόνοι είναι εγκλωβισμένα στη χώρα από την έναρξη της
ρωσικής επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου, είναι κρίσιμες για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Τετ α τετ Πούτιν - Ερντογάν
Τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν χθες ότι
ο Ερντογάν θα ταξιδέψει στις 5 Αυγούστου στο Σότσι, ρωσικό θέρετρο
στη Μαύρη Θάλασσα, για μια συνάντηση-αστραπή με τον Πούτιν. Το τετ α
τετ ακολουθεί την υπογραφή της συμφωνίας στην Κωνσταντινούπολη για
την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών.
Έπειτα από δίμηνη διαπραγμάτευση,
Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία και Ηνωμένα Έθνη συνυπέγραψαν στις 22
Ιουλίου στο Παλάτι του Ντολμά Μπα-

χτσέ δύο χωριστές συμφωνίες, στη
βάση σχεδίου του ΟΗΕ που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να εξάγει 22 εκατομμύρια τόνους σιτηρών και άλλων
γεωργικών προϊόντων που έχουν
αποκλειστεί λόγω του πολέμου. Πούτιν και Ερντογάν συναντήθηκαν επίσης στις 19 Ιουλίου στην Τεχεράνη, σε
μια σύνοδο που χαρακτηρίστηκε από
ευρωπαϊκά ΜΜΕ ως «τριμερής των
αυταρχικών αντιδυτικών ηγετών».

Συνεχίζει να χτυπάει
τα ουκρανικά λιμάνια,
βάζοντας σε κίνδυνο
την πρόσφατη συμφωνία
της Κωνσταντινούπολης

Συγγνώμη από Πάπα σε
Καναδούς αυτόχθονες
για κακοποίηση παιδιών
σε καθολικά σχολεία

Ο Πάπας ζήτησε «ταπεινή συγχώρεση για το κακό που διαπράχθηκε» σε
βάρος αυτοχθόνων στον Καναδά, ιδιαίτερα σε καθολικά σχολεία, όπου
χιλιάδες παιδιά έπεσαν θύματα κακοποίησης, χαρακτηρίζοντας «καταστροφικό λάθος» την αναγκαστική
πολιτισμική αφομοίωση.
Ο 85χρονος Φραγκίσκος καταδίκασε
την υποστήριξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην «αποικιοκρατική νοοτροπία», αναγνωρίζοντας ότι
παιδιά ιθαγενών «υπέστησαν κακοποίηση σωματική, λεκτική, ψυχολογική και πνευματική». «Ικετεύω ταπεινά συγχώρεση για το κακό που
διέπραξαν χριστιανοί σε βάρος αυτοχθόνων», είπε ο Φραγκίσκος χειροκροτούμενος από το πλήθος σε μια
μικρή κοινότητα στην Αλμπέρτα του
Δυτικού Καναδά.
Μεταξύ 1881 και 1996 περισσότερα
από 150.000 παιδιά ιθαγενών απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους
και μεταφέρθηκαν σε καθολικά οικοτροφεία. Πολλά εξ αυτών λιμοκτόνησαν και έπεσαν θύματα ξυλοδαρμών και σεξουαλικής κακοποίησης,
με την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Καναδά να κάνει λόγο για
«πολιτιστική γενοκτονία».
Το 2008 η κυβέρνηση του Καναδά ζήτησε επίσημα συγγνώμη για την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων, καταβάλλοντας δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στους επιζώντες.
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Η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα
της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνδρα είναι ο
«πονοκέφαλος» των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στις 6.02 εστάλη από το «112» μήνυμα
εκκένωσης των οικισμών Νέου Πόντου και Νέας Ζωής,
με αστυνομικούς να γυρνούν πόρτα πόρτα για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Σε πρώτη φάση κινητοποιήθηκαν
26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και εθελοντές (οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργότερα), ενώ μέχρι το τελευταίο φως
της μέρας επιχειρούσαν και τουλάχιστον τέσσερα αεροσκάφη. Νωρίτερα με επιτυχία αντιμετωπίστηκε πυρκαγιά
που ξέσπασε στη θέση Κουνέλια στο Χαϊδάρι, με την
επέμβαση του ΠΣ να είναι άμεση και η φωτιά να τίθεται

Κ

ατεπείγουσα προκαταρκτική
έρευνα για την εξακρίβωση
των αιτιών που οδήγησαν στο
τραγικό δυστύχημα με θύμα
τον 22χρονο Τζακ Φέντον (γόνο βρετανικής εύπορης οικογένειας) διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο λόγος
για τον νεαρό που βρήκε θάνατο από το
χτύπημα ουραίου στροφείου ελικοπτέρου, από το οποίο είχε αποβιβαστεί δευτερόλεπτα πριν σε ιδιωτικό ελικοδρόμιο
στα Σπάτα.

ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: Συναγερμός
για πυρκαγιά
σε δασική έκταση
σχεδόν άμεσα υπό έλεγχο.
Την ίδια ώρα, αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από την τεράστια πυρκαγιά που
συνεχίζει να καίει το δάσος της Δαδιάς στον Έβρο. Είναι

χαρακτηριστικό ότι, αν και οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για έξι συνεχόμενες μέρες, δεν έχουν
καταφέρει να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο. Το μόνο θετικό
είναι ότι κατάφεραν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από
τους Κατραντζήδες και την Κοτρωνιά, που χαρακτηρίζονται ο «στενός πυρήνας» της προστατευόμενης περιοχής
Natura. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ως έσχατη γραμμής
άμυνας διανοίγονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες, ενώ να
θυμίσουμε ότι στο δάσος της Δαδιάς ζουν πολλά είδη
σπάνιας πανίδας και χλωρίδας, με πολλά ζώα να έχουν
απομακρυνθεί για να γλιτώσουν από το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς.
Κ.Παπ.

To θανάσιμο λάθος
του rich & famous Tζακ
Ο άτυχος
Τζακ Φέντον
με τον πατέρα του

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος

Στις βρετανικές ταμπλόιντ

papadkos@gmail.com

Για το περιστατικό -ακολουθώντας το
πρωτόκολλο- οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής συνέλαβαν τον πιλότο του ελικοπτέρου και τους
δύο φροντιστές εδάφους, οι οποίοι το
πρωί της Τρίτης οδηγήθηκαν ενώπιον του
εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε να αφεθούν
προσωρινά ελεύθεροι μέχρι την πλήρη
διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Συγγενικό πρόσωπο του 28χρονου
πιλότου, μιλώντας στην «Political», έκανε
λόγο για «ένα παιδί με πάνω από 8.000
ώρες πτήσης και διακρίσεις στην εργασία
του». Στην προανακριτική διαδικασία
εκτός από την ΕΛΑΣ συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, λαμβάνοντας μαρτυρικές
καταθέσεις και εξετάζοντας τυχόν υλικό
από κάμερες ασφαλείας.
Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν
ότι ο 22χρονος Τζακ Φέντον μαζί με τον
αδερφό του και δύο ακόμη φίλους τους
αποβιβάστηκαν από το μισθωμένο ελικόπτερο τύπου Bell-407 και οι συνοδοί εδάφους τούς οδήγησαν στο προβλεπόμενο
σημείο. Ωστόσο, ο νεαρός Βρετανός φαίνεται πως άρχισε να μιλάει στο κινητό τηλέφωνο του και φέρεται να διέσχισε μια
απόσταση περίπου 20 μέτρων πλησιάζον-

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πηγές
της ΕΛΑΣ, θα διερευνηθεί και αν τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας τόσο
κατά την πτήση από τη Μύκονο στα Σπάτα
όσο και (κυρίως) κατά τη διαδικασία της
προσγείωσης.

Ο θάνατος του 22χρονου Τζακ Φέντον
βρέθηκε στις πρώτες σελίδες των βρετανικών ταμπλόιντ, ενώ ρεπορτάζ -επικαλούμενα πηγές από την Ελλάδα- δημοσιεύτηκαν και σε ιστοσελίδες. Ο νεαρός
Βρετανός ήταν γόνος γνωστής και ιδιαίτερα εύπορης οικογένειας του νησιού, ενώ ο
πατέρας του εργαζόταν ως επικεφαλής
του τμήματος μάρκετινγκ, πωλήσεων και
δημοσίων σχέσεων στο «The Hop Farm»,
ένα εξοχικό πάρκο 400 στρεμμάτων στην
κομητεία του Κεντ. Όπως χαρακτηριστικά
έγραψε η «Daily Mail», ο Τζακ Φέντον
ήταν μαθητής του Oxford Brookes και στη
συνέχεια φοίτησε στο οικοτροφείο «Sutton Valence» στο Μεϊντστόουν του Κεντ με
δίδακτρα 36.000 λιρών ετησίως.

τας το ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου,
το οποίο βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία.
Το αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί θανάσιμο
πλήγμα στο κεφάλι και να αφήσει την τελευταία του πνοή σχεδόν ακαριαία μπροστά στα μάτια του αδερφού του και των φί-

λων τους. Ένα από τα ενδεχόμενα που
ερευνάται είναι ο νεαρός να θέλησε να
βγάλει selfie φωτογραφία και από απροσεξία να βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον πίσω έλικα με το μοιραίο
αποτέλεσμα.

Τα αίτια της τραγωδίας στα Σπάτα
ψάχνουν οι Αρχές - Ερευνάται
αν ο 22χρονος προσπάθησε να
βγάλει selfie ή απομακρύνθηκε
από το ασφαλές σημείο και
επέστρεψε κοντά στο ελικόπτερο
μιλώντας στο κινητό του
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«Την έσπρωξε και…
προέβη σε πράξη
που συνιστά βιασμό»

Μ

ε καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε
η δίκη του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος προσήλθε χωρίς αστυνομική συνοδεία και χειροπέδες στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Στο βήμα του μάρτυρα
ανέβηκε φίλος της πρώτης καταγγέλλουσας, ο
οποίος φοιτούσε μαζί της στη θεατρική σχολή που
δίδασκε ο κατηγορούμενος ηθοποιός.
Ειδικότερα, ο μάρτυρας κατέθεσε όσα του είχε
περιγράψει η φίλη του για την ημέρα που ο κατηγορούμενος θιασάρχης φέρεται από την καταγγέλλουσα να της… επιτέθηκε με ερωτική διάθεση, στη
διάρκεια επαγγελματικού ραντεβού. «Δεν ήθελε να
έρθει σε ρήξη με έναν τόσο εδραιωμένο άνθρωπο
στον χώρο, γιατί δεν ήξερε τι συνέπειες θα είχε όλο
αυτό. Έπρεπε να συνεχίσει επαγγελματικά και να
αγνοήσει αυτό που έγινε. Αυτό δυστυχώς ήταν μια
εδραιωμένη αντίληψη, ότι αυτές τις συμπεριφορές
δεν τις καταγγέλλουμε και τις προσπερνάμε», πρόσθεσε ο μάρτυρας αποτυπώνοντας και συμπεριφορές που συνέβαιναν στον συγκεκριμένο χώρο.

«Την έσπρωξε σε ένα τραπέζι»

Φίλος της πρώτης καταγγέλλουσας
στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη μίλησε
για πολύ πιεστική συμπεριφορά από
την πλευρά του ηθοποιού, σύμφωνα
με όσα του εκμυστηρεύθηκε η ίδια

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το φερόμενο θύμα μετά το περιστατικό, και ενώ ο Φιλιππίδης εξακολουθούσε να της τηλεφωνεί, δεν ήθελε να έρθει σε ρήξη με τον κατηγορούμενο, «με έναν τόσο εδραιωμένο άνθρωπο στον χώρο, γιατί δεν ήξερε τι συνέπειες θα είχε όλο αυτό». Έτσι, όταν λίγο καιρό
μετά η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα για δουλειά
από τη βοηθό του επιφανούς θιασάρχη και του το

είπε, ο μάρτυρας τη συμβούλευσε «να συνεχίσει
επαγγελματικά και να αγνοήσει αυτό που έγινε.
Αυτό δυστυχώς ήταν μια εδραιωμένη αντίληψη, ότι
αυτές τις συμπεριφορές δεν τις καταγγέλλουμε και
τις προσπερνάμε».
Όπως εξήγησε ο μάρτυρας, στη δεύτερη συνάντηση, όταν το φερόμενο θύμα πήγε να τον δει για
τον ρόλο συνέβησαν τα ίδια, με τον ηθοποιό να κάνει σε βάρος της πράξη που συνιστά βιασμό.
Όπως είπε, η φίλη του του εκμυστηρεύθηκε
όσα συνέβησαν, ότι δηλαδή «εκείνος είχε ερωτική διάθεση. Εκείνη θέλησε να φύγει από τον χώρο. Ο Φιλιππίδης την εμπόδισε, την έσπρωξε σε
ένα τραπέζι και προέβη σε πράξη που συνιστά
βιασμό. Είχε σοκαριστεί από τη βιαιότητα. Προσπάθησε να αντιδράσει και ο κατηγορούμενος
θύμωσε και την άφησε».
«Μου είπε στο τηλέφωνο πως δεν της αξίζει τέτοια συμπεριφορά και πως δεν θα βγει τίποτα από
αυτό. Αποφάσισε να φύγει και να μη διεκδικήσει
τον ρόλο. Εγώ ντρέπομαι γι’ αυτό που θα πω, αλλά
της είπα να μείνει και να διεκδικήσει τον ρόλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας. Εκείνη, σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, του είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στη συμπεριφορά του κι εκείνος εξαγριώθηκε και της είπε ότι θα φροντίσει να μη δει θέατρο
ούτε από το απέναντι πεζοδρόμιο. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι ο μάρτυρας δήλωσε πως νιώθει ευθύνη για ό,τι συνέβη και ντρέπεται για το γεγονός
ότι δεν είχε απευθυνθεί και δεν είχε καταγγείλει
στη Δικαιοσύνη όλα όσα γνώριζε.

Δίκη Χρυσής Αυγής: Απορρίφθηκε το αίτημα του Μιχαλολιάκου
Την απόρριψη του αιτήματος αναβολής του Νίκου Μιχαλολιάκου αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, καταλήγοντας ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής θα συνεχιστεί στις 28
Σεπτεμβρίου 2022.
Στη σημερινή συνεδρίαση εμφανίστηκαν στο εδώλιο του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων μόλις τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και ο Γιάννης Λαγός. Να σημειωθεί πως και σήμερα υπήρξε ένταση μέσα στη δικαστική
αίθουσα, όταν οι συνήγοροι έκαναν λόγο για «δικονομική αταξία», κάτι που οδήγησε την πρόεδρο να καλέσει τους αστυνομικούς και να ζητήσει να επιβληθεί η τάξη, προκαλώντας έτσι
ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Οι υπερασπιστές διαμαρτυρήθηκαν έντονα φωνάζοντας
«ντροπή» και «να φέρετε τα ΜΑΤ», ενώ και ο Κ. Παπαδάκης σχολίασε πως «η αστυνο-

μία δεν είναι για τους συνηγόρους».
Ακολούθως, το δικαστήριο διέκοψε, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, σημειώθηκε
φραστικό επεισόδιο μεταξύ του Δ. Παπαδέλη, δικηγόρου του
Ν. Μιχαλολιάκου, και της Μάγδας Φύσσα, με την πλευρά της
τελευταίας να φωνάζει «μην απειλείς». Το δικαστήριο, προκειμένου να έχει σαφή εικόνα για την κατάσταση του αρχηγού
της Χρυσής Αυγής που νόσησε βαριά από κορονοϊό, ζήτησε
από την υπεράσπισή του να προσκομίσει στην επόμενη συνεδρίαση ένα πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό για την κατάσταση της υγείας του και, εφόσον είναι εφικτό, για την πρόβλεψη των γιατρών ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
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Tέλος οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, προσφορές στους καταναλωτές ολόκληρο τον χρόνο
Πιο ευέλικτο σύστημα για τους εμπόρους αλλά και καλύτερες
ευκαιρίες για αγορές στους καταναλωτές αναμένεται να δημιουργήσει το νέο καθεστώς των προσφορών, το οποίο θα αντικαταστήσει τις ενδιάμεσες εκπτώσεις. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατέθεσαν στη Βουλή ο υπουργός και o αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και
Νίκος Παπαθανάσης αντίστοιχα, οι έμποροι μπορούν να διαθέτουν σε προσφορά τουλάχιστον το 50% της ποσότητας που διαθέτει κάθε κατάστημα. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο νομοσχέδιο, ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων
επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή́ υπηρεσιών
με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι χειμερινές εκπτώσεις, από́ τη
δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και οι θερινές εκπτώσεις, από́ τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης

κατηγορίας προϊόντων πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Κατά́ τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα η αρχική́ και η νέα μειωμένη τιμή́ τους, με
αναφορά́ στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά́ προϊόν. Σε κάθε ανακοίνωση περί́ μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή́ που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό́
διάστημα πριν από́ την εφαρμογή́ της μείωσης της τιμής. Ως
προγενέστερη τιμή́ νοείται η χαμηλότερη τιμή́ που εφάρμοσε ο
έμπορος κατά́ τη διάρκεια χρονικού́ διαστήματος όχι συντομότερο των 30 ημερών πριν από́ την εφαρμογή́ της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί́ στην αγορά́ για λιγότερο από́
30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή́ νοείται η χαμηλότερη τιμή́
που εφάρμοσε ο έμπορος κατά́ τη διάρκεια χρονικού́ διαστήματος 10 ημερών πριν από́ την εφαρμογή́ της μείωσης της τιμής.
Λουκάς Γεωργιάδης

Προς αποκλιμάκωση η πανδημία

H

χώρα μας οδεύει στην αποκλιμάκωση και αυτό φαίνεται και
στη νέα επιδημιολογική έκθεση
του ΕΟΔΥ που δημοσιεύθηκε
χθες. Τα κρούσματα έπεσαν κι έφτασαν τις
136.077 για την εβδομάδα 18 - 24/7, ενώ το
19% από αυτά είναι επαναμολύνσεις.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Μελανό σημείο οι θάνατοι που έφτασαν
τους 271 (από 200 την περασμένη εβδομάδα). Ωστόσο αισιόδοξο είναι το γεγονός
ότι δεν είχαμε σημαντική αυξομείωση
στον δείκτη θετικότητας, που είναι στο
15,485 επί των διαγνωστικών τεστ που έγιναν την εβδομάδα αναφοράς, αλλά και το
γεγονός πως οι διασωληνωμένοι είναι
132, ένα διαχειρίσιμο νούμερο ασθενών
για το ΕΣΥ μέσα στο καλοκαίρι.
Στη χώρα κυριαρχούν τα στελέχη Όμικρον 2 σε ποσοστό 46,5% και η Όμικρον 5
σε ποσοστό 39%, κυρίως στο Ηράκλειο και
το Λασίθι. Δημοφιλείς προορισμοί παρουσιάζουν περαιτέρω αύξηση κρουσμάτων,
όπως στη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Πάρο, τη Ρόδο, τη Σύρο, την Κεφαλονιά και
την Κέρκυρα, ενώ ο ιός στα λύματα παρουσιάζει αυξομειώσεις στις πόλεις, χωρίς όμως υπερβολικά υψηλά ποσοστά. Αττική, νησιά του Αιγαίου, νησιά του Ιονίου
και Κρήτη είναι σε φάση αποκλιμάκωσης

και οι ειδικοί πιστεύουν πως θα
συνεχιστεί η καλή πορεία και τον Αύγουστο.

Το tweet του υπουργού
Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο ΟPEN
ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου πάνω από μία εβδομάδα που υπάρχει

πτώση στα κρούσματα. Η μεγαλύτερη πτώση στην Αττική». Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως το κύμα έφτασε στην κορύφωσή του και βρίσκεται σε πτώση, έδωσε
πολλές νοσηλείες σε απλές κλίνες, όμως
δεν μεταφέρθηκαν στη ΜΕΘ. Με χθεσινό
του tweet ο υπουργός Υγείας τόνισε σε
όσους ζητούν αυστηροποίηση των μέτρων

Μέτρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου
Ο ΕΟΔΥ καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αντικουνουπικής προστασίας,
καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου έδωσε ήδη 13 περιστατικά λοίμωξης από τον
συγκεκριμένο ιό στη χώρα μας, από τα οποία τα 11 σε δήμους της Θεσσαλονίκης,
ένα σε δήμο της Λάρισας και ένα είναι υπό διερεύνηση.

πως ο ΕΟΔΥ συστήνει σε όποιον βγει θετικός στον κορονοϊό, να μπαίνει σε απομόνωση 5 ημερών και μετά για 5 μέρες να κυκλοφορεί υποχρεωτικά με μάσκα ΚΝ.

Αν και οι εβδομαδιαίοι θάνατοι
αυξήθηκαν στους 271,
τα κρούσματα μειώθηκαν
στις 136.000, ενώ οι 132
διασωληνωμένοι είναι
διαχειρίσιμο νούμερο Πλεύρης: Σε πτώση το… κύμα
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Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Νομικής
του Δημοκρίτειου Θράκης Στέφανος Παύλου
Φτωχότερος είναι ο νομικός κόσμος της
χώρας μετά τον θάνατο του καθηγητή Ποινικού Δικαίου στη Νομική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Στεφάνου Παύλου. Σε ηλικία 60 χρόνων ο Στέφανος Παύλου έχασε σήμερα τα ξημερώματα τη μάχη με τον καρκίνο. Γεννήθηκε το
1962 στην Καρδίτσα και αποφοίτησε από τη
Νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1984, ενώ δύο χρόνια αργότερα είχε ολοκληρώσει στη Νομική σχολή του ίδιου πανεπιστημίου τις μεταπτυχιακές του σπουδές στις ποινικές επιστήμες.
Το 1990 άρχισε να διδάσκει ως λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου από το 2006 κατείχε τη
θέση του τακτικού καθηγητή. Είναι συγγραφέας δεκά-

δων νομικών βιβλίων και άρθρων με επίκεντρο τα οικονομικά εγκλήματα και πιο ειδικά το έγκλημα περί του νομίσματος, πλαστότητας, το έγκλημα κατά ιδιοκτησίας,
όπως και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Διετέλεσε μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών,
μεταξύ των οποίων και του νέου ποινικού
κώδικα του 2019, στην αναθεωρητική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του οποίου επίσης συμμετείχε.
Ο Στέφανος Παύλου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον νομικό κόσμο της χώρας. Αντιμετώπισε με δύναμη και
αξιοπρέπεια το πρόβλημα υγείας που είχε και μέχρι τις
τελευταίες ημέρες της ζωής του βρισκόταν στα έδρανα
των δικαστηρίων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η δυναμική
της Δαλαμπούρα
και τα… εγκεφαλικά

Μεικτή και πάλι
η συνεδρίαση
στον δήμο…

Δυνατά έχει μπει στον προεκλογικό στίβο η Πέννυ Δαλαμπούρα. Το
αγαπημένο κορίτσι του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης έχοντας πάρει και το πράσινο φως της Χαριλάου Τρικούπη και του ίδιου του
Νίκου Ανδρουλάκη. Οι δε εμφανίσεις της σε μεγάλα ΜΜΕ προκαλούν
«εγκεφαλικά» στις παλιές καραβάνες του κόμματος.

Τη γνωστή γιγαντοοθόνη με τα
παράθυρα των δημοτικών συμβούλων είχε και πάλι στην... πλάτη του ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης στην
τελευταία συνεδρίαση. Ο λόγος;
Η πανδημία και τα νέα δεδομένα
επανέφεραν τη μεικτή συνεδρίαση. Έτσι, ο πρόεδρος είχε να διαχειρίζεται και πάλι τους μισούς
δημοτικούς συμβούλους στα
έδρανα και τους υπόλοιπους διαδικτυακά.

Υποψήφιος για
τις εκλογές του ‘23
ο Κωνσταντόπουλος
Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στον δήμο Θεσσαλονίκης στις
εκλογές του 2023 ανακοίνωσε ο
πρόεδρος του ΣΕΒΕ και της Εγνατίας Οδού ΑΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Μέσω ανάρτησης ο πρώην
υφυπουργός απάντησε σε όσους
τον χαρακτηρίζουν «περαστικό»
από την πόλη «ξεδιπλώνοντας» το
πλούσιο βιογραφικό του και τα
χρόνια παρουσίας και δράσης στη
Θεσσαλονίκη. Τονίζει, δε, πως άρχισαν πάλι τα χτυπήματα κάτω από
τη μέση, όπως το 2019, όταν ξανασυζητήθηκε το όνομά του, καθώς
ενόχλησε πολλούς μία πιθανή υποψηφιότητά του για τον δήμο.

ΜέΡΑ25: Ο Μιχάλης Κριθαρίδης θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη
Υποψήφιος βουλευτής στα ψηφοδέλτια του ΜέΡΑ25
στη Θεσσαλονίκη θα είναι ο Μιχάλης Κριθαρίδης. Ο
νεαρός εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Γιάνη
Βαρουφάκη τον τελευταίο καιρό έχει πυκνώσει τις

διαδικτυακές του εμφανίσεις για θέματα της πόλης.
Αυτό σημαίνει μάλλον ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν θα
επιλέξει την έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπως έκανε
το 2019.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η διπλή αναζήτηση και
ο γρίφος στο ΠΑΣΟΚ
Το χειρόφρενο του πρωθυπουργού στις πρόωρες
εκλογές έβαλε δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ και τον Ν. Ανδρουλάκη. Στην Τρικούπη είχαν βάλει στην άκρη οποιαδήποτε συζήτηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
επικεντρωμένοι στη μεγάλη κάλπη. Τώρα θα αναγκαστούν μέχρι τα Χριστούγεννα, πιεζόμενοι από τις τοπικές οργανώσεις, να επιλέξουν τους υποψήφιους δημάρχους. Ο μεγάλος γρίφος; Ο υποψήφιος για τον
κεντρικό δήμο στη Θεσσαλονίκη.
.

Βγήκε από το νοσοκομείο
ο Γιάννης Δαρδαμανέλης
Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 8 ημέρες πήρε ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, που του δημιούργησε φλεγμονή και πυρετό. Ο δήμαρχος πήρε εξιτήριο, με τους γιατρούς,
ωστόσο, να του συστήνουν
δεκαήμερη παραμονή στο
σπίτι. Βέβαια, όπως ο ίδιος
αποκάλυψε, θέλησε κατά την
αποχώρησή του από το νοσοκομείο να περάσει από τη
Νέα Κρήνη και να ανάψει ένα κεράκι στην Αγία
Παρασκευή μετά την περιπέτεια υγείας που είχε.

Το διαδίκτυο…. προδίδει
πως δεν πάνε διακοπές
Κάθε άλλο παρά πράξη κάνουν την πρόσφατη προτροπή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για
διακοπές μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Οι αποδράσεις
σχεδόν όλων θα είναι, όπως μάθαμε έπειτα από
έρευνα, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού,
ενώ οι περισσότεροι για την ώρα δίνουν το «παρών»
σε εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων μέχρι και πανηγύρια. Δεν το λέμε εμείς, αλλά οι αναρτήσεις τους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ούτε ανασχηματισμός
ούτε… κοστούμια
Με την κλήση να βρίσκεται σε αναμονή έμειναν
οι… ράφτες της Κεντρικής Μακεδονίας μετά το άκυρο του πρωθυπουργού στα σενάρια περί ανασχηματισμού. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν φωνές υπέρ της
εισόδου στο κυβερνητικό σχήμα βουλευτών της Νέας
Δημοκρατίας από περιοχές όπου τα δημοσκοπικά
ποσοστά δεν είναι τα αναμενόμενα. Ωστόσο, δεν αποτελεί μυστικό πως με ανοιχτά όλα τα μέτωπα δεν έχει
νόημα να «καεί» το χαρτί του ανασχηματισμού. Να
θυμίσουμε πως ο τελευταίος ανασχηματισμός έγινε
πέρυσι μετά τις πυρκαγιές και μεταξύ άλλων οδήγησε
στη δημιουργία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Ελλάδα

Αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας στις αρχές Σεπτέμβρη
Με ανανεωμένο προφίλ και μεγαλύτερη δυναμική έπειτα από
δύο αναβολές λόγω της πανδημίας επανέρχεται η Αγροτική
έκθεση Χαλανδρίτσας, που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 4
Σεπτεμβρίου 2022.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, διοργανώνεται από τον Δήμο Ερυμάνθου και έχει τη
στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Χαλανδρίτσας.
«Στους στόχους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι να
αναδείξουμε με κάθε τρόπο την πρωτογενή παραγωγή μας,
στηρίζοντας κάθε δράση που αναδεικνύει την υπεραξία της γης
μας και τον πλούτο που διαθέτουμε», τόνισε ο
αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος στη
συνέντευξη Τύπου στην έδρα της περιφέρειας, την Πάτρα.

Ξάνθη

Άνοιξε «νόμιμο και ασφαλές»
το Δημοτικό Κολυμβητήριο
Έπειτα από έντεκα χρόνια που
παρέμεινε κλειστό και αρκετές
δεκαετίες που
λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια,
το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης ανοίγει ως
«σύγχρονη δημοτική αθλητική δομή» και με άδεια λειτουργίας
«κλειστής αθλητικής εγκατάστασης», σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο οικείος δήμαρχος Μανώλης Τσέπελης.
Η νέα αθλητική δομή έχει ειδικές «προβλέψεις» για ΑμεΑ,
προσφέροντας δυνατότητες άνετης πρόσβασης και θεραπευτικής κολύμβησης. «Είναι η σειρά της κοινωνίας να απολαύσει
αυτό το “κόσμημα”», σημείωσε ο δήμαρχος. «Το παραδίδουμε
όπως του αξίζει αλλά και όπως οφείλουμε στους συνδημότες
μας», υπογράμμισε.

Καβάλα

Κονδύλι 532.000 ευρώ για
δημιουργία φυσικού λιπάσματος
Σύμβαση για την κατασκευή «Μονάδας Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικού Υλικού από Πράσινα Απόβλητα» υπέγραψαν ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης και οι εκπρόσωποι της
αναδόχου εργολαβικής εταιρείας. Η μονάδα θα κατασκευαστεί στο αγρόκτημα των Κρηνίδων, περίπου 1.800 μέτρα από τα
όρια του αστικού ιστού, και ο προϋπολογισμός του έργου είναι
532.110 ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα πράσινα απόβλητα του δήμου (κλαδέματα κ.λπ.) θα οδηγούνται στη μονάδα
και έπειτα από ελεγχόμενη βιοξείδωση θα μετατρέπονται σε
εδαφοβελτιωτικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις
ανάγκες του δήμου, ενώ μελλοντικά θα εξεταστεί η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσής του.

!

Νότιο Αιγαίο

Εγκρίθηκαν οι όροι
διαγωνισμού
για ΟΕΔΑ Θήρας

Τους όρους της προκήρυξης δημόσιου, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την
επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την
εκτέλεση του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Απορριμμάτων Νήσου Θήρας» με ΣΔΙΤ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
Στη συνεδρίαση, που έγινε με τηλεδιάσκεψη, συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος, οι δήμαρχοι Θήρας και Ρόδου και ο αντιπρόεδρος του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.
Η υπαγωγή του έργου σε ΣΔΙΤ, με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 17.515.000 ευρώ,
έχει εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή
ΣΔΙΤ έπειτα από σχετική πρόταση του Νοτίου
Αιγαίου και του Δήμου Θήρας. Σημειώνεται
ότι με τη δημοπράτηση του έργου ανοίγει ο
δρόμος για τη διαγραφή των προστίμων που
έχουν επιβληθεί στη χώρα από την ΕΕ για τον
ΧΑΔΑ της Σαντορίνης.

Ήπειρος

Προσωρινοί ανάδοχοι
για αρδευτικά έργα
στην ΠΕ Άρτας

Προσωρινό ανάδοχο για τα «έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του
ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» στην ΠΕ Άρτας, προϋπολογισμού 2.197.000 ευρώ, ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Επίσης, αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι και
για άλλα δύο αρδευτικά έργα στην ΠΕ Άρτας και
συγκεκριμένα για τα εξής:
 Επένδυση τμήματος αρδευτικής διώρυγας παρά
της επ. οδού 9 (προς Ανέζα), προϋπολογισμού
100.000 ευρώ.
 «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του
οικισμού Λιμίνης», προϋπολογισμού 104.000 ευρώ.
Επίσης η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε τους
διαγωνισμούς των έργων:
 «Αποκατάσταση βατότητας 41α επαρχιακής οδού
από Εθνική οδό (Ιωαννίνων - Τρικάλων) προς Σίτσαινα», προϋπολογισμού 65.720 ευρώ.
 Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφικές
μονάδες περιοχής Καρβουναρίου, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
 «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων του
επαρχιακού οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου
έως Δ.Δ. Κτιστάδων», προϋπολογισμού 186.000
ευρώ.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δύο νέα σχολεία
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία δύο νέων σχολικών μονάδων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Πρόκειται για το 12ο
Νηπιαγωγείο Καματερού και τον 5ο
Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Καματερό που θα έχουν υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις, βιοκλιματικές αίθουσες, οργανωμένες υποστηρικτικές υποδομές και ασφαλείς προαύλιους χώρους.
Τα έργα χρηματοδοτούνται από το
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και
το ΕΣΠΑ, καθώς όπως επισημαίνει ο
δήμαρχος Σταύρος Τσίρμπας,
«ενεργοποιώντας κάθε δυνατότητα
χρηματοδότησης προχωράμε με
γοργά βήματα για την αναβάθμιση
του Δήμου μας σε όλα τα επίπεδα».

Αποκαταστάθηκε
ο πεζόδρομος
της Περσεφόνης

Αναμορφωμένος παραδόθηκε ο
πεζόδρομος της Περσεφόνης, που
διασχίζει το Γκάζι, από τον Δήμο
Αθηναίων στους κατοίκους της πόλης, καθώς περισσότερα από 2.100
τ.μ. νέων κυβόλιθων αντικατέστησαν
τους παλιούς και φθαρμένους, δίνοντας μία ανανεωμένη όψη στον πολυσύχναστο αυτόν πεζόδρομο της πρωτεύουσας. Τα έργα της ανακατασκευής πραγματοποιήθηκαν σε όλο
το μήκος της οδού Περσεφόνης, από
την Πειραιώς έως την Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και στις διασταυρώσεις των κάθετων οδών. Οι εργασίες
που εκτελέστηκαν από τις τεχνικές
υπηρεσίες του Δήμου περιλάμβαναν
την αποξήλωση των παλαιών κυβόλιθων και την κατασκευή επιστρώσεων
σε όλη την επιφάνεια με νέους κυβόλιθους, κατασκευασμένους από ψυχρά υλικά. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, «σε κάθε
γειτονιά δημιουργούμε κι ένα νέο έργο ουσίας. Η προσπάθεια αυτής της
δημοτικής αρχής είναι να ανανεώσει
πλήρως τις υποδομές στο κέντρο και
τις γειτονιές της Αθήνας».

Γιώργος Πατούλης:
«Η πόλη των Αχαρνών άλλαξε»

Η

πορεία υλοποίησης υποδομών
και δράσεων που έχουν στόχο
την ασφάλεια των πολιτών και
τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στον Δήμο Αχαρνών
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και του δημάρχου Αχαρνών Σπύρου
Βρεττού, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, παρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου και Αχαρνών κ. Αθηναγόρα Δικαιάκου.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η υλοποίηση
σημαντικών έργων που αφορούν τις υποδομές, το οδικό δίκτυο, την αντιπλημμυρική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη
της πόλης των Αχαρνών. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η διάνοιξη και κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων της Λεωφόρου Καραμανλή, η κατασκευή παιδικών
χαρών, η υλοποίηση δράσεων ανακύκλω-

σης και καθαριότητας, η διαμόρφωση
ανοιχτών αθλητικών χώρων, η ανάπλαση
πλατειών, η ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού κ.ά. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ειδική αναφορά και στη συντήρηση δύο
Ιερών Ναών, καθώς και στην υλοποίηση
δράσεων και συνεργασιών της Εκκλησίας
με την Περιφέρεια.
Ο κ. Πατούλης αναγνωρίζοντας τις
ανάγκες του Δήμου Αχαρνών υπογράμμισε ότι η βούληση της διοίκησης της Περιφέρειας είναι να συμβάλει στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και δράσεων
προς όφελος των πολιτών, μέσα από μία
ιεράρχηση και διαχείριση προτεραιοτήτων. Από την πλευρά του ο κ. Βρεττός επεσήμανε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα βρήκε στο πρόσωπο του
Περιφερειάρχη έναν βασικό σύμμαχο για
τις σοβαρές παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η πόλη.

Μνημόνιο
για την υγεία
O υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ) δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη
και ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο την ανάληψη δράσεων για την πρόληψη, την προστασία και την προαγωγή της υγείας
και της ευημερίας των εργαζομένων στο Δημόσιο. Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει,
μεταξύ άλλων, τη συνεργασία των παραπάνω φορέων για την παροχή τεχνογνωσίας από
τον ακαδημαϊκό τομέα, την ενσωμάτωση νέων εργαλείων, τη διοργάνωση ημερίδων σε θέματα πρόληψης, προστασίας και προαγωγής της υγείας και τη δημιουργία οδηγών και εγχειριδίων (toolkits) για την προστασία και προαγωγή της υγείας των δημοσίων υπαλλήλων.
Παράλληλα, συστήνεται Επιτροπή Εποπτείας του μνημονίου, που αναλαμβάνει τον συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω.

Συνεργασία ΚΕΔΕ
με Οικολόγους
Πράσινους
Το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων αλλά και η αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης με πρωταγωνιστές τους Δήμους της χώρας αποτέλεσαν κεντρικά θέματα στη συζήτηση που είχαν οι συμπρόεδροι των Οικολόγων Πράσινων, Κατερίνα Ανδρικοπούλου - Σακοράφα και Δημήτρης
Πολιτόπουλος, με τον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου κατά
τη διάρκεια της συνάντησής τους στα
γραφεία της Ένωσης. Με κοινή συνισταμένη της συζήτησης την ενεργειακή κρίση, οι δύο πλευρές διερεύνησαν τις πιθανότητες διαμόρφωσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού Ενέργειας.
Ακόμη συζητήθηκε η επιτακτική
ανάγκη παροχής κινήτρων για την
ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων
με τη συμμετοχή των κατά τόπους
Δήμων, όπου συμπαραγωγοί θα είναι
τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

Νέος χώρος
περιπάτου γύρω
από το Γκολφ
Τη μετατροπή της περιοχής γύρω
από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στην Ευρυάλη -μια γειτονιά που μέχρι τώρα ήταν σκοτεινή
και απομονωμένη- σε μικρό παράδεισο προαναγγέλλει ο Δήμος Γλυφάδας. Όπως επισημαίνεται, οι εργασίες στην περιοχή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με ένα ακόμη κομμάτι
του έργου να ολοκληρώνεται. Μάλιστα, όπως τονίζει ο δήμαρχος
Γιώργος Παπανικολάου, «δημιουργείται ένας μοντέρνος και φιλόξενος χώρος, με ποιοτικά υλικά,
με καινούργια πεζοδρόμια, φωτιστικά LED τελευταίας γενιάς και
πολλά νέα δέντρα. Ένας χώρος περιπάτου και ποδηλάτου, ένας χώρος που αναβαθμίζει συνολικά όλη
την περιοχή και την ποιότητα
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«Ο

μπρέλα» προστασίας
έναντι των συνεχών
αυξήσεων των επιτοκίων του ευρώ ζητούν
οι επιχειρήσεις, καθώς εκφράζονται
φόβοι ότι χιλιάδες εξ αυτών θα έρθουν σε αδιέξοδο λόγω της υπέρογκης επιβάρυνσης του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων που έχουν
συνάψει.

ΕΛΛΑΔΑ

Επιχειρήσεις: Προστατέψτε μας
από τα «αλμυρά» επιτόκια
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Παρέμβαση Κορκίδη
Ο πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης
με παρέμβασή του ζητεί από την
κυβέρνηση τη δημιουργία μηχανισμού απορρόφησης των επιπλέον δαπανών που θα καταβάλλουν οι
επιχειρήσεις για τόκους εξυπηρέτησης των δανείων που έχουν συνάψει.
Μάλιστα, το ΕΒΕΠ εκφράζει την ανησυχία του ότι οι πιέσεις λόγω των αυξημένων επιτοκίων θα είναι μεγαλύτερες στους κλάδους του εμπορίου
και της βιομηχανίας, εκτιμώντας ότι η
αύξηση των επιτοκίων απλώς θα σταθεροποιήσει τον πληθωρισμό στα σημερινά υψηλά επίπεδα παρά θα τον
μειώσει.

Τι ζητούν φορείς της αγοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έτσι, οι φορείς της αγοράς ζητούν
τη λειτουργία ενός μηχανισμού αντίστοιχου με εκείνον της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για τον έλεγχο
των spreads στα επιτόκια των κρατικών τίτλων, ώστε να υπάρχει ένα εργαλείο προστασίας των επιχειρήσεων

από τις απότομες αυξήσεις των τραπεζικών επιτοκίων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς, στην ελληνική
αγορά λόγω της αυξημένης ρευστότητας των τραπεζών η πρώτη αύξηση
δεν αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερη άνοδο στα σταθερά επιτόκια,
αλλά αυτομάτως θα αυξήσει μισή με
μία μονάδα τα δάνεια συνδεδεμένα με
το Euribor, επιβαρύνοντας τους παλιούς δανειολήπτες και περιορίζοντας
την πιστωτική επέκταση των επιχειρήσεων. Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε στις 21
Ιουλίου την αλλαγή της νομισματικής
πολιτικής στην Ευρωζώνη με την
πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το
2011 κατά 0,50%, θέλοντας να αντιμε-

τωπίσει επιθετικά τον πληθωρισμό.
Από σήμερα το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, το
επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής
χρηματοδότησης και το αντίστοιχο της
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
αυξάνονται στο 0,50%, 0,75% και 0,00%
αντίστοιχα.

Πληθωρισμός και
αποδυνάμωση ευρώ
Το ράλι του πληθωρισμού στην ΕΕ
και η αποδυνάμωση του ευρώ έναντι
του δολαρίου κατέστησαν αναπόφευκτη την αύξηση των επιτοκίων έπειτα
από οκτώ χρόνια αρνητικών επιτοκίων. Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό
Ινστιτούτο πάντως έχει προειδοποιήσει ότι η αύξηση των επιτοκίων και η

ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να πυροδοτήσουν μια
νέα κρίση χρέους από την αύξηση στο
κόστος δανεισμού των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.
Παρά ταύτα, για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις καλοκαιρινές
προβλέψεις αναθεώρησε την προηγούμενη πρόβλεψη ανάπτυξης από
3,5% σε 4% παρά τις υψηλότερες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό.

Αίτημα για μηχανισμό
ανάλογο με εκείνον της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για τα spreads

Διπλό «κόφτη» δαπανών βάζουν οκτώ στα δέκα νοικοκυριά
Σε επανασχεδιασμό των αναγκών τους στην κατανάλωση ενέργειας και στις αγορές καταναλωτικών
προϊόντων προχωρούν τουλάχιστον οκτώ στα δέκα
νοικοκυριά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη συνεχή μείωση των εισοδημάτων τους.
Μάλιστα, σε έρευνα της εταιρείας σφυγμομετρήσεων OpinionPoll για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών καταγράφεται ριζική
αλλαγή του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών εξαιτίας της ακρίβειας και αυτή η αλλαγή επηρεάζει αρνητικά όλο το φάσμα της οικονομίας και βεβαίως τη
λειτουργία των επιχειρήσεων.
Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα οι παρεμβάσεις

της κυβέρνησης αξιολογούνται θετικά από το 45,3%
των συμμετεχόντων στην έρευνα, ενώ το 83,7% προχωρά σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και το
83,2% σε μείωση των δαπανών για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων και, μάλιστα, ακόμη και στα
πιο βασικά αγαθά.
Ταυτόχρονα, το 66,4% περιορίζει τις μετακινήσεις
λόγω των ακριβών καυσίμων, ενώ το 66% θα κάνει
φέτος λιγότερες μέρες διακοπές. Το 66,5% δηλώνει
απαισιόδοξο για το μέλλον, ενώ και ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό δηλώνει ότι δυσκολεύεται πολύ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αυτό που επίσης πρέπει να σημειωθεί -αλλά και να εξεταστεί σοβαρά από

την Πολιτεία- είναι ότι το 54,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα μέτρα της κυβέρνησης προσφέρουν σχεδόν μηδαμινή βοήθεια.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΕΑ Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, «ενισχύεται η επίσημη θέση του Επιμελητηρίου ότι πλέον πρέπει να δούμε με ψυχραιμία
και τη λήψη άλλων μέτρων, πέρα από αυτά που
ισχύουν σήμερα και είναι κυρίως επιδοματικού χαρακτήρα. Τα νέα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν
με στόχο τη μείωση των τιμών τόσο σε ενέργεια όσο
και σε βασικά αγαθά και αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μόνο με τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του
ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα».
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ΕΛΛΑΔΑ
«Προίκα» 2,2 δισ.
στην Ελλάδα μέσω
ΕΣΠΑ για τις μεταφορές

ΕΦΚΑ: Ρεκόρ έκδοσης
συντάξεων το εξάμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Π

ερισσότερες συντάξεις
σε σχέση με το σύνολο
του 2019 εκδόθηκαν στο
α’ εξάμηνο του έτους,
ενώ οι οφειλές του ΕΦΚΑ προς τους
δικαιούχους συνταξιούχους σημείωσαν ελεύθερη πτώση 89%!
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
συστήματος «ΑΤΛΑΣ» στο τέλος του
προηγούμενου μήνα, οι νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις ανήλθαν σε
138.946. Πρόκειται για αύξηση 30%
σε σχέση με το 2021, 113% σε σχέση
με το 2020 και 123% σε σχέση με το
2019. Το πλέον εντυπωσιακό είναι
ότι το α’ εξάμηνο του 2022 εκδόθηκαν 15.000 περισσότερες συντάξεις
απ’ όσες εκδόθηκαν ολόκληρο το
2019 (είχαν εκδοθεί 123.324 συνταξιοδοτικές αποφάσεις).
Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Ιούνιο
του 2020 ανέρχονταν σε 705 εκατ.
ευρώ, ενώ σήμερα ανέρχονται σε 78
εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση
κατά 89%, ενώ η αντίστοιχη μείωση
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 είναι
περίπου 80%. Η ραγδαία αυτή μεί-
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ωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τους εν αναμονή συνταξιούχους οφείλεται στη μαζική εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων συντάξεων
που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες, δίνοντας προτεραιότητα
στις παλαιότερες εκκρεμείς συντάξεις που συνοδεύτηκαν και με την
καταβολή των αντίστοιχων αναδρομικών. Ειδικά για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που δεν έχουν ακόμη
καταστεί ληξιπρόθεσμες, οι οφειλές
του ΕΦΚΑ προς τους εν αναμονή
συνταξιούχους είναι μικρότερες από
τις οφειλές που έχουν οι εν αναμονή
συνταξιούχοι προς τον ΕΦΚΑ.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι «ο ΕΦΚΑ πέτυχε
νέο ρεκόρ -αυτήν τη φορά ρεκόρ
εξαμήνου- στην έκδοση των συντάξεων το διάστημα Ιανουαρίου - Ιου-

νίου 2022. Η αύξηση των ρυθμών
έκδοσης νέων συντάξεων συνοδεύεται και από τη ραγδαία αποκλιμάκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους εν αναμονή συνταξιούχους, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται σε 78 εκατ. ευρώ, ενώ πριν από
δύο χρόνια άγγιζαν τα 700 εκατ. ευρώ». Όπως προσθέτει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας, «η
πρόοδος αυτή δεν έτυχε, πέτυχε!
Και είναι το αποτέλεσμα της σημαντικής δουλειάς που γίνεται από τους
υπαλλήλους του ΕΦΚΑ αλλά και το
αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών,
εργαλείων και ψηφιακών υποδομών που υλοποιήσαμε το τελευταίο
διάστημα και πλέον αποδίδουν καρπούς». Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, είναι θέμα χρόνου η συνολική
εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων
κύριων συντάξεων μέχρι το τέλος
του καλοκαιριού.

Εκδόθηκαν 138.946 έναντι
123.324 ολόκληρο το 2019!

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Μεταφορές 202127», προϋπολογισμού 2,2 δισ. ευρώ,
ανοίγοντας τον δρόμο για την προώθηση
και ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών
στον συγκεκριμένο τομέα.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από
κοινοτικούς πόρους 1,854 δισ. ευρώ και
εθνικούς 370 εκατ. Ενδεικτικά 760 εκατ.
ευρώ προβλέπονται για την ανάπτυξη
βιώσιμων αστικών μεταφορών, 688 εκατ.
ευρώ για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου και τη βελτίωση οδικής ασφάλειας, 485 εκατ. ευρώ για την
ολοκλήρωση και ανάπτυξη κεντρικού
και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου, 181 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση
προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας
νησιών και 89 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και
αεροναυτιλίας.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «η έγκριση του Προγράμματος “Μεταφορών 2021-2027” με
προϋπολογισμό 2,2 δισ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι άλλη μια
πρωτιά επί θητείας μας στο ΕΣΠΑ για την
Ελλάδα και είμαι πολύ περήφανος για
αυτό». Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Καραμανλής επεσήμανε ότι «το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 θέτει τις βάσεις και συμβάλλει καθοριστικά
στην εκκίνηση μιας νέας εποχής για τα
έργα υποδομών σε όλη τη χώρα. Αξιοποιώντας και αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και διασφαλίζοντας πως δεν θα
υπάρξουν χρηματοδοτικά κενά στον
στρατηγικό σχεδιασμό που έχουμε εκπονήσει, διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα για τη χώρα μας».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης τόνισε μεταξύ
άλλων ότι «με το πρόγραμμα αναμένονται η υλοποίηση της Γραμμής 4 του Μετρό, ο ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Χερσόνησος, η ανανέωση στόλων των λεωφορείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε σημαντικούς δήμους της περιφέρειας με
ηλεκτροκίνητα οχήματα, η αναβάθμιση
του σιδηροδρομικού δικτύου και η αναβάθμιση των υποδομών σε επιλεγμένα
λιμάνια».
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ΔΕΗ

Στην… πρίζα
για σταθμούς
φόρτισης
ηλεκτρικών ΙΧ
του Μιχάλη Μαστοράκη

Δ

ιαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης
με αντικείμενο την κατασκευή υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά την
Ελλάδα έχει προκηρύξει η ΔΕΗ. Πιο αναλυτικά,
όπως αναφέρεται στα τεύχη της πρόσκλησης, το
αντικείμενο της σύμβασης αφορά:
 την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την κατασκευή των υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των τυχόν αδειών που απαιτούνται
 την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών
 τις εργασίες κατασκευής υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες fast track
Τα παραπάνω αφορούν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημοσίως
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος
του αστικού, υπεραστικού και εθνικού δικτύου,
καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και
ιδιωτικών κτιρίων, τα οποία κατανέμονται σε γεωγραφικές περιοχές - περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα (ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα)
και σε χώρους που θα εγκατασταθούν ιδιωτικοί
φορτιστές.
Η ΔΕΗ επιθυμεί οι διαδικασίες για την εγκατάσταση των υποδομών φόρτισης να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης,
ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, σχέδια και
αιτήσεις για άδειες σε διάστημα μίας εβδομάδας
από τη σχετική ειδοποίησή του, ενώ σε διάστημα
10 ημερών από την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει

Η ΔΕΗ blue και η startup «Garge»
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΔΕΗ ανακοίνωσε την εξαγορά
της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης Garge,
επιτυγχάνοντας ένα ακόμη βήμα «εδραίωσης» της υπηρεσίας
ΔΕΗ blue στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.
Η εταιρεία Carge, μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες
startup επιχειρήσεις του χώρου της, ειδικεύεται στην ανάπτυξη πρωτοποριακού λογισμικού για εφαρμογές οι οποίες μεταξύ άλλων δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να πλοηγηθεί μέσα
από έναν ψηφιακό χάρτη φτάνοντας στον σταθμό φόρτισης από
την καλύτερη και ταχύτερη διαδρομή. Η σχετική τεχνολογία
μπορεί να δώσει επίσης μια σειρά από άλλες πληροφορίες,
όπως την υγεία της μπαταρίας του οχήματος κ.λπ.
Με την εξαγορά της εταιρείας Garge και την ενσωμάτωση της
ψηφιακής της πλατφόρμας στις υπηρεσίες του δικτύου της, η
ΔΕΗ blue ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της μεταξύ των
πρωτοπόρων των ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, βελτιώνοντας συνεχώς την αποτελεσματικότητα του μεγαλύτερου και εκτενέστερου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων της χώρας.
Το Δίκτυο ΔΕΗ blue είναι σήμερα το Νο1 δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με περισσότερους από 550 φορτιστές σε όλη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες ΔΕΗ
blue, πέραν των υπηρεσιών επαναφόρτισης, θα εισαγάγουν νέες λειτουργίες έξυπνης πλοήγησης - φόρτισης και προγράμματα για τους εγγεγραμμένους χρήστες ΔΕΗ blue.

τις εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων.
Η σύμβαση που θα υπογράψει η ΔΕΗ με τον
ανάδοχο του έργου θα έχει ισχύ για διάστημα 18
μηνών, με τη ΔΕΗ να διατηρεί δικαίωμα παράτασής της μέχρι τη συμπλήρωση του συμβατικού
προϋπολογισμού, εφόσον μετά την παρέλευση
των δεκαοχτώ μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δεν έχει καλυφθεί το 50%
του συμβατικού τιμήματος.

Τα ποσά ανά γεωγραφική περιοχή
Ο λόγος για τον οποίο η ΔΕΗ έχει συμπεριλάβει
τέτοια πρόνοια στους όρους της πρόσκλησης είναι
ότι, όπως αναφέρεται, οι ανάγκες της επιχείρησης
για το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ιδιαίτερα
ευμετάβλητες και μη δυνάμενες να προσδιορισθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων, καθώς η
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης γίνεται μέσω εμπορικών συμφωνιών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ) και αναλύεται ανά γεωγραφική περιοχή ως
εξής:
 Αττική: 1,62 εκατ. ευρώ
 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη - Κεντρική
Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία: 450 χιλ. ευρώ
 Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα: 390 χιλ. ευρώ
 Πελοπόννησος - Ήπειρος - Δυτική Ελλάδα - Ιόνιοι Νήσοι: 390 χιλ. ευρώ
 Κρήτη - Βόρειο Αιγαίο - Νότιο Αιγαίο: 150 χιλ.
ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός
για την κατασκευή σταθμών
ανεφοδιασμού ανά την Ελλάδα
ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ
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ΕΛΛΑΔΑ

Καραγιάννης: «Αρχές φθινοπώρου οι τρεις νέοι σταθμοί της γραμμής 3 στον Πειραιά»
Μπαίνει στις ράγες το μετρό του Πειραιά από τις αρχές φθινοπώρου, οπότε και αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία οι
τρεις νέοι σταθμοί της επέκτασης της γραμμής 3. Μάλιστα, οι
ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσαν πως θα κλείνουν περιοδικά οι σταθμοί «Νίκαια», «Κορυδαλλός» και «Αγία Βαρβάρα» προκειμένου να διευκολύνεται η διενέργεια των δοκιμαστικών δρομολογίων, τα οποία
θα ξεκινούν από τον επίσταθμο της Αγίας Μαρίνας και θα καταλήγουν στο Δημοτικό Θέατρο. Η γραμμή 3, όσο διαρκούν οι δοκιμές,
θα λειτουργεί στο τμήμα «Αεροδρόμιο - Αγία Μαρίνα» και οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφορειακή
γραμμή «Χ50 Αγία Μαρίνα - Νίκαια», την οποία πρόσθεσε ο ΟΑΣΑ
για να διευκολύνει το συγκοινωνιακό έργο.
Το υπουργείο Υποδομών προχωρά με γοργό ρυθμό και το σημαντικό οδικό έργο για την Κρήτη, που δεν είναι άλλο από τον ΒΟΑΚ, για τον οποίο ο αρμόδιος υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης

της Ρεγγίνας Σαβούρδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ

τα αεροδρόμια της Μήλου,
του Καστελόριζου και της
Αστυπάλαιας προσγειώθηκαν τα ιδιωτικά μονοκινητήρια αεροσκάφη SX-ATK και SXN429CD. Αυτό από μόνο του βεβαίως
δεν θα αποτελούσε είδηση, αν τα αεροσκάφη δεν συμμετείχαν σε ένα φιλόδοξο πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο
δίνει τη δυνατότητα αεροπορικών
επισκέψεων 365 μέρες τον χρόνο,
ανεξάρτητα από τη λειτουργία της
υποδομής.
Η ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού, καθώς αυτή είναι η στόχευση
των δύο συναρμόδιων υπουργείων
(Τουρισμού και Μεταφορών), είναι
μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει την
ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού.
Η συνεργασία των εμπλεκόμενων
υπουργείων, της ΥΠΑ και των δήμων
των τριών νησιών με την Πανελλήνια
Ένωση Πιλότων και την Ένωση Ιδιοκτητών Αεροσκαφών δύναται να υποστηρίξει τις εμπορικές πτήσεις των
αεροπορικών εταιρειών μέσω αυτού
του προγράμματος.
Πλέον προβλέπεται ότι οι πτήσεις
στα τρία αυτά αεροδρόμια, που θα λειτουργούν παράλληλα ως πεδία προσγείωσης, θα πραγματοποιούνται από
την ανατολή και μέχρι τη δύση του ηλίου και μόνο εκτός των ωρών λειτουργίας του αερολιμένος με εμπορικές
πτήσεις, βάσει των ΝΟΤΑΜ που κατατίθενται.
Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων, προς και από το πεδίο προσγείωσης, εφαρμόζονται τα ισχύοντα από
την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθε-

έκανε γνωστό πως κατατέθηκε προς έγκριση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου η σύμβαση για το τμήμα «Νεάπολη
- Άγιος Νικόλαος» και προχωρά ως δημόσιο έργο. «Σκοπός μας
είναι να έχουμε στημένα εργοτάξια στο τέλος του 2022 στα τμήματα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος και Χερσόνησος - Νεάπολη που
προχώρησε ως ΣΔΙΤ», τόνισε ο Γιώργος Καραγιάννης.
Υπενθυμίζεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν για το
μεγάλο τμήμα της παραχώρησης «Χανιά - Ηράκλειο», συνολικού
μήκους 157,5 χλμ., και η διαδικασία προχωρά στην επόμενη φάση των προσφορών με στόχο να κλείσουν οι δεσμευτικές προσφορές στις αρχές του 2023. Ο Γιώργος Καραγιάννης, αναφερόμενος στις μεγάλες υποδομές, τόνισε ότι προσελκύουν επενδύσεις, δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και αποκαθιστούν
τη σχέση εμπιστοσύνης της Πολιτείας με τους πολίτες.
Ρ.Σ.

Ιδιωτικές πτήσεις
365 μέρες τον χρόνο

σία σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων, την ευθύνη του χειριστή, τις επιδόσεις και τους περιορισμούς του αεροσκάφους,
σε συνάρτηση πάντα με τις
επικρατούσες καιρικές
συνθήκες στην περιοχή.

Τι δήλωσαν Ξιφαράς Ζαχαράκη
«Η διαρκής βελτίωση του
τομέα των αερομεταφορών μέσα
από τις στοχευμένες ενέργειές μας
δημιουργεί τη δυνατότητα για αύξηση
του μεταφορικού έργου με ποιότητα
και ασφάλεια. Ήδη τα ελληνικά αεροδρόμια έχουν αυξήσει το έργο τους,
απορροφώντας τις πιέσεις που δέχον-

ται από τις καθυστερήσεις
και τις ακυρώσεις των πτήσεων των ευρωπαϊκών
προορισμών», δήλωσε ο
γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς.
Τα δύο υπουργεία, προκειμένου να αναδείξουν
τον αεροπορικό τουρισμό,
συστήνουν ειδική διυπουργική ομάδα εργασίας
με σκοπό τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση περαιτέρω κοινών
δράσεων.
«Πάνω στο δίπτυχο “ποιότητα και
ασφάλεια” συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε το τουριστικό μας προϊόν, “χτίζοντας” πάνω σε όλες τις νέες παγκόσμιες τάσεις, αυξάνοντας την ανταγω-

νιστικότητα και αναδεικνύοντας τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών και της χώρας μας», δήλωσε η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με το νέο πρόγραμμα.

Το φιλόδοξο πιλοτικό
πρόγραμμα στα
αεροδρόμια της Μήλου,
του Καστελόριζου και
της Αστυπάλαιας, που δίνει
προοπτικές ανάπτυξης για
τον αεροπορικό τουρισμό
στην Ελλάδα και
τα ανταποδοτικά του οφέλη
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Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση κεφαλαίου
€129 εκατ. της Intralot

Εκδήλωση της TÜV Hellas
για τον νέο κλιματικό νόμο

Κ

αλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ύψους 129 εκατ. ευρώ της Intralot μετά και τη
διάθεση των αδιάθετων μετοχών. Σύμφωνα
με πληροφορίες, μετά την αύξηση κεφαλαίου
το fund Standard General θα βρεθεί να ελέγχει κοντά στο
33% του νέου μετοχικού κεφαλαίου και ο Σωκράτης Κόκκαλης κοντά στο 32,5%.
Σημειώνεται ότι η εισηγμένη προχώρησε σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων με διασφαλισμένο στρατηγικό επενδυτή για μεγάλο μέρος
από τους αδιάθετους τίτλους. Το fund Standard General
από τη Νέα Υόρκη ειδικεύεται σε επενδύσεις στον χώρο
των καζίνο, των τυχερών παιχνιδιών και των media. Είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation που έχει
14 καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο έκανε μια εξαγορά
αξίας 2 δισ. δολαρίων της βρετανικής εταιρείας online
gaming «Gamesys».
Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο η Standard General έκανε μια σημαντική επένδυση με αποτίμηση
$8,5 δισ. του τηλεοπτικού κολοσσού Tegna στις ΗΠΑ
σε συνεργασία με την Apollo και έχει συμφωνία με το
δίκτυο περιφερειακών αθλητικών τηλεοπτικών

σταθμών Bally’s Sports News. Πληροφορίες από την
πλευρά της ελληνικής εταιρείας επισημαίνουν ότι η κίνηση δημιουργεί νέα αναπτυξιακή προοπτική για το
παγκόσμιο brand και λύνει το θέμα των αρνητικών
ιδίων κεφαλαίων εισηγμένης.
Τα χρήματα της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για επαναγορά του ποσοστού 34% της θυγατρικής στις ΗΠΑ που
δεν ελέγχεται από την Intralot ΙΝΛΟΤ 0,00% μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με πηγές, έτσι ισχυροποιείται η οικονομική θέση
του ομίλου με την πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές
της αμερικανικής θυγατρικής, ενώ ανοίγει ο δρόμος για
τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του ομίλου
και για αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Αναμορφώθηκε η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα) και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, η Επιτροπή
Στρατηγικού Σχεδιασμού (Επιτροπή) αναμορφώνεται ως νέα διοικητική επιτροπή, συνιστώμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας προς υποβοήθηση του έργου του. Σκοπός της επιτροπής παραμένει να συνδράμει τη διοίκηση της τράπεζας στον σχεδιασμό, στην
ανάπτυξη και στην υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου και να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε σχέση με τη στρατηγική του ομίλου.
Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής: Πρόεδρος Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος. Μέλη: Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Transformation Officer, Digital &
Retail, Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking, Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO)
& Διεθνείς Δραστηριότητες, Χρήστος Αδάμ, Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου, Group Chief
Risk Officer (Group CRO) και Χάρης Κοκολογιάννης, Γενικός Διευθυντής Group Finance, Group Chief Financial Officer (Group CFO).

Αττική Οδός: Μέρισμα 84,4 εκατ. για Άκτωρ - Άβαξ
Συνολικό μέρισμα της τάξης των 84,4 εκατ. ευρώ περίπου (35,67 ανά
μετοχή) θα διανείμει η Αττική Οδός για το σύνολο της χρήσης του 2021
στους μετόχους (Άκτωρ Παραχωρήσεις 65,8% και Άβαξ 34,2%). Μετά την
ανάκαμψη μεγεθών και κυκλοφορίας το 2021, η διοίκηση της Αττικής
Οδού τον περασμένο Οκτώβριο πρότεινε τη διανομή προμερίσματος της
τάξης των 30 εκατ. ευρώ στους μετόχους, ενώ μετά την ολοκλήρωση της
περασμένης χρήσης πρότεινε την παραπάνω χρηματική διανομή, η
οποία εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Οι εταιρείες -ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους- καλούνται να κινηθούν άμεσα προκειμένου να ανταποκριθούν στα δεδομένα
που φέρνει ο νέος κλιματικός νόμος. Και η
μεγαλύτερη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι η αλλαγή νοοτροπίας και
η ύπαρξη μακρόπνοου οράματος. Παράλληλα, άμεση και επιτακτική ανάγκη είναι η μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου
σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας και της κοινωνίας, με τους φορείς πιστοποίησης να παίζουν κομβικό ρόλο στην επιβεβαίωση των
σχετικών προσπαθειών. Αυτά είναι τα βασικά
συμπεράσματα της ειδικής ενημερωτικής
εκδήλωσης, με θέμα τον νέο κλιματικό νόμο,
την πράσινη μετάβαση, αλλά και το παρόν και
το μέλλον της ενέργειας, που διοργάνωσε η
TÜV Hellas (TÜV Nord) την Τετάρτη 20 Ιουλίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχε τίτλο
«Κλιματικός νόμος και ενεργειακή μετάβαση: ευκαιρίες και προκλήσεις» κορυφαία
στελέχη της αγοράς ενέργειας, ακαδημαϊκοί
και πολιτικοί τόνισαν την ανάγκη κινητροδότησης προς τις επιχειρήσεις, αλλά και τις αλλαγές στον σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα που επιφέρει η ενεργειακή κρίση.

Διάκριση για τον Όμιλο Quest
Για ακόμη μία
χρονιά ο Όμιλος
Quest βραβεύτηκε στο πλαίσιο
της διοργάνωσης Hellenic Responsible Business Awards,
ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες που προωθούν τις αξίες
της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και
επενδύουν στη βιώσιμη περιβαλλοντική και
κοινωνική ανάπτυξη. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, ο όμιλος φέτος διακρίθηκε
στην κατηγορία «Ψηφιακή Εκπαίδευση και
Δεξιότητες» για το πρόγραμμα Mind the, ένα
ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών που στόχο
έχει την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων
νέων ανθρώπων, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα εκμάθησης κώδικα προγραμματισμού, καθώς και επαγγελματικής δραστηριοποίησης στις εταιρείες του ομίλου.

ΡOLITICAL
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

25

BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Με 45% στην ΙΟΝ
η Bespoke
του Σπύρου Θεοδωρόπουλου

Μεγάλου: Όφελος πάνω
από 100 εκατ. από
την άνοδο των επιτοκίων
Κανένα ενδιαφέρον
Παγκρήτιας ή Μ. Σάλλα
για Tράπεζα Αττικής

«

Μνημόνια συνεργασίας
υπέγραψαν Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
και HDB

Προτιμητέος επενδυτής
για τα Παγωτά Δωδώνη
η First Runner
Η επενδυτική
εταιρεία συμμετοχών First
Runner αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία για την
εταιρεία Παγωτά Δωδώνη, η
οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ανακοίνωσε η εταιρεία. Η
προσφορά της First Runner, συμφερόντων
του Αλέξανδρου Κατσιώτη, κρίθηκε ως η
προτιμητέα εκ μέρους των πιστωτών, με
σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και υπογραφής των συμβάσεων πώλησης των κοινοπρακτικών και διμερών δανείων της εταιρείας.

Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση της
καινοτομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας υπέγραψαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB.
Ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ κ. Παναγιώτης Καρνιούρας και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας- HDB κ. Παντελής Τζωρτζάκης επισφράγισαν τη βούληση
των δύο μερών να συνεργαστούν και να δρομολογήσουν από κοινού δράσεις που θα υποστηρίξουν το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης.

Διπλά εγκαίνια JYSK σε
Ζάκυνθο και Χαλκιδική
Εντατικοποιείται το πλάνο διεύρυνσης του δικτύου καταστημάτων της JYSK στην ελληνική
αγορά. Αύριο Πέμπτη 28 Ιουλίου η σκανδιναβική
αλυσίδα με είδη σπιτιού θα εγκαινιάσει δύο νέα
καταστήματα σε Ζάκυνθο και Χαλκιδική, με το
σύνολο του δικτύου να αριθμεί πλέον 52 φυσικά
καταστήματα στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία λειτουργεί με επιτυχία το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr που αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και συνεχίζει να συμμετέχει με ποσοστό
άνω του 10% στον συνολικό τζίρο της εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ

ο 2021 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης για την Τράπεζα Πειραιώς μέσω
της υλοποίησης του στρατηγικού της
σχεδίου», υπογράμμισε ο διευθύνων
σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου, μιλώντας
στη γενική συνέλευση των μετόχων. Όπως είπε ο κ.
Μεγάλου, το στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς οδήγησε τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
περίπου στο 12,5% στο τέλος του 2021, από 45% πριν
από έναν χρόνο, με στόχο μονοψήφιο δείκτη NPE
εντός του 2022. Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί ήδη
με στοιχεία Ιουνίου 2022, οπότε και τα NPE βρέθηκαν στο 9%.
«Η πορεία μας το 2021», συνέχισε ο CEO της τράπεζας, «κατέδειξε την εμπορική δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €6,5 δισ., υπερβαίνοντας τον στόχο εκταμίευσης νέων δανείων για το
2021, ενώ παράλληλα συμβουλεύσαμε τους εταιρικούς πελάτες μας για άντληση περίπου €3,0 δισ. σε
αγορές χρέους και μετοχικών κεφαλαίων. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων αποτύπωσαν την πιστωτική
ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις. Την ίδια περίοδο,
οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €6,8 δισ., ποσό
που συνιστά ρεκόρ για τον Όμιλο Πειραιώς».
Οι ενδείξεις που συγκαταλέγονται στη θετική
εξέλιξη των μεγεθών και εσόδων της Πειραιώς είναι οι ακόλουθες:
 η πιστωτική επέκταση €1δισ. που επιτεύχθηκε
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αναδεικνύει ότι ο
ετήσιος στόχος πιστωτικής ενίσχυσης €1,2 δισ. για
το 2022 θα ξεπεραστεί.
 οι προμήθειες συνεχίζουν να αυξάνονται τρίμηνο
με τρίμηνο και συμβάλλουν σημαντικά ώστε να διαφοροποιηθούν και να ενισχυθούν οι πηγές εσόδων
της τράπεζας, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο
ρεκόρ.
 τα έσοδα από τόκους αναμένεται να ευνοηθούν
σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, όπως διαμορφώνεται μετά τη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ. Το
εκτιμώμενο όφελος από την άνοδο των επιτοκίων
στα έσοδα από τόκους για το 2023 αναμένεται να είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή δημοσιεύματα, η Διοίκηση της
Παγκρήτιας Τράπεζας και ο κ. Μιχάλης Σάλλας, από την πλευρά του στρατηγικού επενδυτή, δηλώνουν πως ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν ούτε σκοπεύουν να εκδηλώσουν οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την Τράπεζα Αττικής. Τόσο η διοίκηση της Παγκρήτιας όσο και
ο στρατηγικός επενδυτής παραμένουν προσηλωμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
που προβλέπει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας κατά 100
εκατ. ευρώ, τη φιλική συνένωση της τράπεζας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και
την απορρόφηση των εργασιών της HSBC
στην Ελλάδα.

Την είσοδο της
Bespoke στην ιστορική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ, με την
απόκτηση ποσοστού 45%, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ των μετόχων των δύο
εταιρειών, ανακοίνωσε η εταιρεία συμφερόντων
του επιχειρηματία κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου,
σε ένα deal που είχε προαναγγείλει το
Euro2day.gr από τις 29 Μαρτίου.
Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναφερόμενος
στην απόκτηση του ποσοστού δήλωσε: «Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική συμφωνία
για τον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα. Είναι
μεγάλη μας χαρά που θα συμμετέχουμε στην
εμβληματική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ. Πιστεύουμε ότι οι προοπτικές για το μέλλον της
εταιρείας, των εργαζομένων, των συνεργατών
και των καταναλωτών της είναι εξαιρετικά
ευοίωνες».
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Πρόκριση ή... κραχ;
Α

ν το Champions League είναι η... Wall
Street του ποδοσφαίρου που μοιράζει
εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός καλείται απόψε στο Φάληρο κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα (22.00,
Cosmote TV) να εκτινάξει τη μετοχή του με πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο της πλουσιότερης αλλά και σε κύρος κορυφαίας ευρωπαϊκής
διασυλλογικής διοργάνωσης. Αν δεν το καταφέρει, μπορεί να σημειωθεί κραχ, αφού θα συνεχίσει στο Europa League και αυτό συνιστά τεράστιες απώλειες της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ! Τόσα είναι τα χρήματα από χέρι, αν προκριθεί στους
ομίλους του Champions League.
Στο πρώτο ματς στην ομώνυμη πόλη του Ισραήλ ο
Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Ζινκερνάγκελ,
αλλά ισοφαρίστηκε στις τελευταίες ανάσες του
ματς με τυχερό γκολ, αλλά και αυτό μέρος του
παιχνιδιού είναι. Το 1-1 θα μπορούσε να είναι ένα
σκορ πρόκρισης παλαιότερα με ένα 0-0 στο «Καραϊσκάκης», αλλά πλέον το εκτός έδρας γκολ δεν
είναι προνόμιο. Προκρίνεται η ομάδα με τα περισ-

σότερα γκολ.
Ο Πέδρο Μαρτίνς δίνει και αυτός τις δικές του
εξετάσεις στο ματς. Αν δεν προκριθεί ο Ολυμπιακός, θα φορτωθεί όλη την κρίση με άγνωστο «αύριο». Είχε υποσχεθεί καλή ομάδα και έτοιμη, αλλά στο Ισραήλ ο Ολυμπιακός ήταν η συνέχεια της
περσινής απεχθούς χρονιάς σε ποδοσφαιρική
ομορφιά. Αγόρασε μεν ο Ολυμπιακός δύο παίκτες
ξεχωριστούς, όπως τον Νοτιοκορεάτη Ιν Μπέομ
Χουάνγκ για τα χαφ και τον Ισραηλινό Ντόρον
Λέιτνερ για αριστερό μπακ, αλλά και οι δυο θα παρακολουθήσουν το ματς από την κερκίδα.
Όπως έδειξε η χθεσινή προπόνηση στου Ρέντη, τη
μέγιστη ευθύνη της πρόκρισης θα έχουν ο Βατσλίκ κάτω από τα δοκάρια και οι Παπασταθόπουλος, Σισέ στα κεντρικά μπακ. Ο Παπασταθόπουλος
θα είναι επιφορτισμένος με τη φύλαξη του δίμετρου σέντερ φορ, του Αϊτινού Πιέρο, ο οποίος είναι γρήγορος παρά το μπόι του. Ο Βρσάλικο δεξιό
μπακ και αριστερό ο Ρέαμπτσιουκ. Στα χαφ, όπου
γίνεται όλη η διαδικασία δημιουργίας, ο Εμβιλά

παίζει, όπως και ο Μαντί Καμαρά με τον Αγκιμπού
Καμαρά. Στην επίθεση ο Ελ Αραμπί θα ξεκινήσει
αυτήν τη φορά, έχοντας στο πλάι του τον Αμπουμπακάρ Καμαρά και τον Μασούρα.
Αν προκριθεί ο Ολυμπιακός, επόμενος αντίπαλός
του θα είναι ο Απόλλων Λεμεσού. Αν αποκλειστεί,
θα συνεχίσει στο Europa League με αντιπάλους
τη Φερεντσβάρος ή τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το
αποψινό ματς θα σφυρίξει ο Πολωνός Ντάνιελ
Στεφάνσκι.

Με φόντο τα 40 εκατ. ευρώ
ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη
Μακάμπι Χάιφα στο Champions
League στη ρεβάνς του 1-1
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Ο Μαρινάκης έκλεισε τη στρόφιγγα

Κ

αι επειδή ζούμε στην εποχή της… στρόφιγγας με το
φυσικό αέριο από τη Ρωσία, η Super League 1
κλείνει τη δική της προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και,
μάλιστα, με νομοθετική πρωτοβουλία του υφυπουργού Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη. Πλέον η ΕΠΟ δεν
θα λαμβάνει το 5% από τη συμφωνία
των ΠΑΕ με τα συνδρομητικά κανάλια αλλά το 1%. Που μεταφράζεται σε
οικονομικό στραγγαλισμό της ομοσπονδίας. Αυτό ειπώθηκε από τον
ίδιο τον υφυπουργό στην κλήρωση
που έγινε στη Λίμνη Βουλιαγμένης.
Ήταν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο
στη σκληρή κόντρα της ΕΠΟ με τη
Super League 1, της οποίας πρόεδρος είναι ο Β. Μαρινάκης, με
αφορμή τον αρχιδιαιτητή και την
επαγγελματική διαιτησία. Οι ΠΑΕ

Θα τιμωρούνται
και οι γονείς!
Στην Αγγλία, επειδή παίρνουν σοβαρά το ποδόσφαιρο ως μπίζνα, όποιος θεατής εισέρχεται στον
αγωνιστικό χώρο από την προσεχή σεζόν θα τιμωρείται με δέκα χρόνια αποκλεισμό - και όχι μόνο
αυτός αλλά και οι γονείς του! Θα χρησιμοποιούνται
και σκυλιά, ειδικά εκπαιδευμένα από την Αστυνομία, ενώ θα αφαιρούνται αμέσως από τα social
media βίντεο που προβάλλουν τα... ανδραγαθήματά τους. Στην Ελλάδα όλοι αυτοί είναι «ο περήφανος λαός».

Και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο
στους Μπακς
ήθελαν να παραμείνει ο Κλάτενμπεργκ, αλλά ο πρόεδρος της ΕΠΟ
Τάκης Μπαλτάκος προσέλαβε τον
Άγγλο Μπένετ. Και οι δύο θέλουν
την επαγγελματική διαιτησία υπό
τον «έλεγχό» τους. Στην πρεμιέρα,

20 Αυγούστου, θα παίξουν: Άρης Λεβαδειακός, Ατρόμητος - ΟΦΗ,
Βόλος - Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα, Παναθηναϊκός - Ιωνικός, ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός, Λαμία - ΑΕΚ.

Του Αραούχο
το καλύτερο γκολ

Κοντά στα αδέλφια του Γιάννη και Θανάση θα
βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, αφού συμφώνησε με τη Γουισκόνσιν
Χερντ, θυγατρική ομάδα των Μπακς. Ο Άλεξ
Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν επελέγη στο
ντραφτ του ΝΒΑ, πέρασε από τη Μούρθια και
την περασμένη σεζόν στη θυγατρική των Ράπτορς σε 23 συμμετοχές μέτρησε 2,6 πόντους
(40% στα τρίποντα) και 1,3 ριμπάουντ σε 7 λεπτά
κατά μέσο όρο.

Ηρωικός Φιλίποβιτς... αλλά

Το καταπληκτικό γκολ του Σέρχιο Αραούχο της ΑΕΚ στο ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη ψηφίστηκε
ως το καλύτερο της περασμένης σεζόν. Ακόμη πιο όμορφες οι δηλώσεις του Αργεντινού, ο οποίος το
αφιέρωσε στη μνήμη του δολοφονημένου από τους δώδεκα οργανωμένους στη «Θύρα 4» οπαδούς του
ΠΑΟΚ Άλκη Καμπανού, σχηματίζοντας με τα δάκτυλά του το «Α».

Οριστικό: Ο Βίντα στην ΑΕΚ
Είναι γεγονός. Η ΑΕΚ απέκτησε έναν κεντρικό αμυντικό-εγγύηση. Πρόκειται για τον 33χρονο διεθνή Κροάτη Ντομαγκόι
Βίντα, ο οποίος τα τέσσερα τελευταία χρόνια έπαιζε στην
Μπεσίκτας. Ο Βίντα θα παίρνει 1,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση
και 500.000 ευρώ μπόνους.
Αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών. Μαζί με τον
Βρσάλικο, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, οδήγησε την
Κροατία στον τελικό του Μουντιάλ 2018.

Μια συγκλονιστική ιστορία με πρωταγωνιστή τον
πολίστα του Ολυμπιακού Φίλιπ Φιλίποβιτς, ο οποίος
βούτηξε στο ποτάμι για να σώσει τη ζωή ενός
21χρονου αγοριού, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο άτυχος
νεαρός έπεσε στο ποτάμι, αλλά δεν είχε υπολογίσει
τα επικίνδυνα ρεύματα, με αποτέλεσμα όταν κουράστηκε να μην είναι σε θέση να ελέγξει το σώμα
του και πνίγηκε.

Ο ΠΑΟΚ πήρε Μορικέλι
Επένδυση για το μέλλον από τον ΠΑΟΚ. Απέκτησε για τέσσερα χρόνια τον Ραούλ Μορικέλι, 20 ετών
κεντρικός αμυντικός, που προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρόμα. Αρχικά ο νεαρός Ιταλός παίκτης
θα ενταχθεί στην ομάδα Β’ του ΠΑΟΚ του Πάμπλο
Γκαρσία, ο οποίος ξέρει πώς να αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Η Ρόμα διατηρεί το 30% επί της πώλησης του Μορικέλι.
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Στο Ηρώδειο
ο σούπερ σταρ
του βιολιού
David Garrett

POLITICAL ΑRT

Επιμέλεια
Δήμητρα Δάρδα

Ε

πειτα από πέντε χρόνια συνεχόμενων
sold out το «Classic Rock» επιστρέφει
τον Σεπτέμβριο στο Ωδείο Ηρώδου του
Αττικού με έναν εκρηκτικό καλλιτέχνη,
τον μοναδικό στο είδος του βιρτουόζο βιολιστή
και master των crossovers David Garrett, ο
οποίος μεσουρανεί στην ποπ ροκ σκηνή ενθουσιάζοντας εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.
Ο σύγχρονος Paganini που «εξημερώνει» τα
πλήθη με το μαγικό του βιολί θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση στην Ελλάδα την Παρασκευή
16 Σεπτεμβρίου, υποσχόμενος μια συγκλονιστική
συναυλία στη σκιά της Ακρόπολης, συνοδεία της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Είτε πρόκειται για ποπ ροκ τραγούδια είτε για
κομμάτια κλασικής μουσικής, ο καλλιτέχνηςφαινόμενο θαμπώνει με την εντυπωσιακή δεξιοτεχνία του «ακροβατώντας» μουσικά ανάμεσα

στον Mozart και τους Metallica. «Ισχυρά εγκεφαλικά επεισόδια, ακολουθίες με απαλά δάχτυλα,
μεταξένια μελαγχολία και βίαιες συναισθηματικές ανατροπές. Ο Garrett αφήνει το βιολί του να
τραγουδήσει και να αναστενάζει, με τους παλμούς να αυξάνονται», αναφέρουν τα ξένα media
για τον Γερμανοαμερικανό βιρτουόζο του 21ου
αιώνα!
Οι συγκλονιστικές ερμηνείες του σε ροκ επιτυχίες όπως τα «Purple Rain» και «Smells Like Teen Spirit», οι απίστευτα όμορφες εκδοχές του σε
ύμνους όπως τα «Nothing Else Matters» και
«November Rain», οι μοναδικές εκτελέσεις του
σε ποπ επιτυχίες όπως «Viva la vida» και «Hey
Jude», καθώς και οι μαγευτικές διασκευές του
σε κλασικές μελωδίες όπως η «5η Συμφωνία»
του Beethoven και το «Clair de Lune» του Debussy δημιούργησαν ένα τεράστιο κοινό σε όλο

τον κόσμο προσκολλημένο στη μουσική του.
Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, o γοητευτικός «διάβολος του βολιού» συνδυάζει μουσική
και θέαμα δημιουργώντας μια εκπληκτική, σχεδόν κινηματογραφική συναυλιακή εμπειρία. Στην
τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο
«Iconic» ο David Garrett συνεργάστηκε ερμηνευτικά με τον πρώην δάσκαλό του Itzhak Perlman
και τον διάσημο τενόρο Andrea Bocelli.
Το άλμπουμ περιλαμβάνει νέες διασκευές για
βιολί, κιθάρα και ορχήστρα (από τους Franck van
der Heijden και David Garrett) και μουσικές από
συνθέτες όπως οι Bach, Kreisler, Dvorak, Gluck,
Mendelssohn και Schumann, ενώ συνοδεύεται
από τον κιθαρίστα του Franck van der Heijden, ο
οποίος διευθύνει τους μουσικούς της Orchestra
The Prezent

ΡOLITICAL
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

29

GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Στη Μύκονο από τη Σπετσοπούλα

Σ

πάνια εμφάνιση του δισεκατομμυριούχου Έλληνα εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου στο «Νησί των ανέμων». Ο
«Κροίσος» της ναυτιλίας έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια
της έκθεσης ζωγραφικής που παρουσιάζει στη Δημοτική
Πινακοθήκη Μυκόνου η ανιψιά του Ευγενία Λιβανού, στην οποία
έχει ιδιαίτερη αδυναμία! Ο παγκοσμίου φήμης billionaire ξεναγήθηκε από τη δημιουργό στον χώρο των εκθεμάτων κι έπειτα πόζαρε
χαμογελαστός στο πλευρό της, δίπλα στον δήμαρχο Κωνσταντίνο
Κουκά και τη δημοτική σύμβουλο Τόνια Ανδρόνικου. Ντυμένος casual και ιδιαίτερα ευδιάθετος, ο επιχειρηματίας φέρεται να αγόρασε μια σειρά από εξαιρετικά έργα της ζωγράφου κι έπειτα επέστρεψε στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο όπου κατέλυσε, στην περιοχή
Ορνός. Ο Φίλιππος Νιάρχος διαθέτει παγκοσμίως την πέμπτη καλύτερη ιδιωτική συλλογή Τέχνης με έργα του Βαν Γκογκ, του Άντι
Ουόρχολ και του Μαουρίτσιο Κατελάν.

Τα γενέθλια
του Φοίβου!

Έντεκα χρόνια μετά

Ο μονάκριβος γιος του αείμνηστου Κώστα Βουτσά έκλεισε τα
έξι και το γιόρτασε με φίλους του
στον παιδότοπο που πήγαινε με
τον μπαμπά του! Το απίθανο Happy Birthday πάρτι διοργάνωσε η
μητέρα του Αλίκη Κατσαβού, η
οποία του ευχήθηκε δημόσια:
«Φοίβο αγόρι μου, χρόνια πολλά!
Η ζωή είναι μικρή. Κάνε το καλύτερο που μπορείς και κοίτα πάντα τα χρώματα του ουρανού. Σε
αγαπώ!».

«Βουνό με βουνό δεν σμίγει», αλλά να που ο
Γιάννης Τσιμιτσέλης και η πρώην σύζυγός του
Βάσω Λασκαράκη θα συναντηθούν και πάλι στα
τηλεοπτικά πλατό, έπειτα από 11 χρόνια. Οι δύο
ηθοποιοί θα εμφανισθούν στη νέα κωμική σειρά
του Mega «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη» που υπογράφουν οι Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου, με τον πρωταγωνιστή σε ρόλο «γκεστ».
Το ζευγάρι, αν και χώρισε πριν από πέντε χρόνια,
κρατάει φιλικές σχέσεις λόγω της κορούλας
τους, στην οποία έχουν μεγάλη αδυναμία.

Έξαλλος ο συνθέτης

Ημέρα μνήμης

Θύμα απατεώνων στο διαδίκτυο έπεσε ο
Σταύρος Ξαρχάκος. Ο σπουδαίος συνθέτης
κατήγγειλε την ύπαρξη ψεύτικων προφίλ
στο Instagram μέσω των οποίων άγνωστοι
ζητούν χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες: «Κάποιοι απατεώνες προσπαθούν να
εκμεταλλευτούν το όνομα του Σταύρου Ξαρχάκου, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και
να μην είναι εξοικειωμένοι με τα social media και τους κινδύνους που πολλές φορές
υπάρχουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Χαμός στην Κέρκυρα
«Πουαρό» έχουν γίνει στην Κέρκυρα οι θαυμάστριες του Τομ
Χάρντι αναζητώντας τον σε λόφους, θάλασσες και χωριά! Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και δείχνουν τον γόη του Αμερικανικού κινηματογράφου να απολαμβάνει τις βουτιές του σε μυστικό προορισμό, κάπου στο «νησί των Φαιάκων», προκάλεσαν
ντελίριο στον γυναικείο πληθυσμό που ξεσηκώθηκε για τα καλά
αναζητώντας τον παντού για να φωτογραφηθούν μαζί του.

Συγκινητική αφιέρωση του Γιάννη Παπαμιχαήλ στη μητέρα του Αλίκη Βουγιουκλάκη, η
οποία έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες, πριν
από 26 χρόνια. Ο μοναχογιός της «εθνικής μας
σταρ» ανάρτησε μια throwback οικογενειακή
φωτογραφία αναφέροντας: «Λείπετε και οι δυο
σας, κανείς δεν σας ξέχασε, οι νέες γενιές μεγαλώνουν μαζί σας και συνεχίζουν να ονειρεύονται έναν ομορφότερο κόσμο. Αλίκη, σαν
σήμερα 26 χρόνια μετά το φευγιό σου, θα είσαι
για πάντα ένα φαινόμενο που όμοιό του δεν θα
υπάρξει ποτέ».
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Ξηροφθαλμία, εμμηνόπαυση
και σύνδρομο σγιόγκρεν

Τ

ο σύνδρομο Sjögren (σγιόγκρεν) είναι
το δεύτερο πιο κοινό συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα μετά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Παρά το γεγονός αυτό, το νόσημα δεν αναγνωρίζεται εύκολα και γρήγορα τόσο
από την ιατρική κοινότητα όσο και από τους ασθενείς, με αποτέλεσμα το 75% των ασθενών να μην
έχει ακόμα διαγνωστεί.
Η ξηροφθαλμία είναι πολυπαραγοντική ασθένεια. Ωστόσο συναντάται στους ασθενείς με σιόγκρεν. «Συχνά δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος ξηροφθαλμίας και δεν έχουν όλα τα άτομα με σγιόγκρεν το ίδιο επίπεδο ή την ίδια μορφή ξηροφθαλμίας. Η ξηροφθαλμία στο σύνδρομο σγιόγκρεν
δεν είναι πλήρως κατανοητή. Υπάρχουν ακόμη
πολλά να μάθουμε για τον μηχανισμό της, αλλά
ταυτόχρονα υπάρχουν όλο και πιο αποτελεσματικές θεραπείες με θετικά αποτελέσματα για την
ξηροφθαλμία», αναφέρει ο Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ κ. Αθανάσιος Τζιούφας.
Η πλειονότητα των ασθενών με ξηροφθαλμία
είναι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Αυτό ευθυγραμμίζεται με όσους έχουν διαγνωστεί με
σγιόγκρεν και καταδεικνύει τη σημασία των ορμονών του φύλου τόσο στη νόσο του σγιόγκρεν
όσο και στην ξηροφθαλμία. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για το σγιόγκρεν,
η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα και η
Sjögren Europe (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών με Sjögren) τονίζουν ότι η ξηρο-

φθαλμία, που ταλαιπωρεί περίπου 95% των ασθενών, εξακολουθεί να υποδιαγιγνώσκεται και να
υποθεραπεύεται.
«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, αλλά η πιο
συχνή αιτία είναι ότι το διάστημα για παραπομπή
σε ειδικό για την ξηροφθαλμία είναι μεγαλύτερη
από ό,τι για άλλες καταστάσεις,» αναφέρει η κ.

Προβλήματα στα μάτια
Η ξηροφθαλμία στο σγιόγκρεν μπορεί να
οδηγήσει σε άλλα προβλήματα, εάν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα όπως έλκη κερατοειδούς συμπεριλαμβανομένων των βακτηριακών λοιμώξεων, βλεφαρίτιδα που οδηγεί σε δευτερογενείς λοιμώξεις του κερατοειδούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι στη θεραπεία
της ξηροφθαλμίας, η οποία πλέον δεν περιορίζεται σε λιπαντικές σταγόνες. Οι νέες
θεραπείες στοχεύουν στην αντιμετώπιση
της φλεγμονής. Υπάρχουν επίσης νεότερες λιπαντικές σταγόνες που στοχεύουν
στην αντικατάσταση συγκεκριμένων τμημάτων της δακρυϊκής μεμβράνης και επίσης έχουν ως στόχο να έχουν ένα πιο διαρκές αποτέλεσμα.

Καίτη Αντωνοπούλου, Ταμίας της Sjögren Europe
και της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.). «Για τους ασθενείς με σγιόγκρεν, η φλεγμονή των αδένων που εκκρίνουν τα
δάκρυα μειώνει την παραγωγή δακρύων, με αποτέλεσμα χρόνια ξηροφθαλμία. Επιπλέον, αλλαγές
στη σύνθεση των δακρύων συμβάλλουν στην ξηροφθαλμία.
Σε άτομα με ξηροφθαλμία, μπορεί να εμφανιστούν λεπτές κηλίδες στο δακρυϊκό φιλμ και τα
δάκρυα να μην προστατεύουν και να υποστηρίζουν πλέον επαρκώς την υγεία των ιστών της
οφθαλμικής επιφάνειας», επισημαίνει η κ. Alice
Grosjean, πρόεδρος της Sjögren Europe.
Τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας μπορεί να
διαφέρουν πολύ, είναι εξαιρετικά ποικίλα και
μπορεί επίσης να ποικίλλουν σε ένταση. Μερικοί
πάσχοντες μπορεί να έχουν ήπια συμπτώματα και
ταυτόχρονα να έχουν αρκετά προχωρημένες αλλοιώσεις κατά την εξέταση. Το αντίθετο μπορεί να
συμβεί όταν οι ενδείξεις δεν ταιριάζουν με το επίπεδο των συμπτωμάτων.

Είναι το δεύτερο πιο κοινό
συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα
μετά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα

ΡOLITICAL

31

TETAΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Για σας τους Κριούς είναι μία μέρα που ετοιμάζεστε για μία αλλαγή, μία αναχώρηση ή μία
νέα κατάσταση στην επαγγελματική ή προσωπική σας ζωή.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Με τις εξελίξεις να τρέχουν αυτήν την περίοδο, ίσως να μην μπορέσετε να δείτε κάποιες...
λεπτομέρειες της καθημερινότητάς σας, αλλά
θα νιώσετε δυνατούς κραδασμούς σε κάθε
σας κύτταρο. Εσείς του δεύτερου δεκαημέρου βρίσκεστε σε μία περίοδο που η ηρεμία
είναι ένα μακρινό όνειρο.

Δίδυμοι

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Είστε σε μία έντονη χρονική στιγμή, ιδίως
εσείς του δεύτερου δεκαημέρου, όπου θα
πρέπει να κρατήσετε την αυτοκυριαρχία σας.
Είναι όλα ρευστά και οι πιθανότητες απρόοπτων καταστάσεων είναι πάρα πολύ κοντά.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Μία δύσκολη μέρα για τα οικονομικά σας,
όπως επίσης για τα συναισθήματα που τρέφετε για κάποιο πρόσωπο. Έντονες ψυχολογικές εκρήξεις θα γεννηθούν από συμπεριφορές των άλλων προς εσάς.

Καρκίνος

Αιγόκερως

Λέων

Η

(23/9-23/10)
Για σας του τρίτου δεκαημέρου η μέρα σας θα
έχει κάποιες δοκιμασίες που μπορεί να έχουν
να κάνουν με τις δικές σας επιλογές. Ίσως μάλιστα να μη συμβεί τίποτα δύσκολο, αλλά να
έχετε απλά κακή ψυχολογία.

(21/5-21/6)
Σήμερα η Σελήνη σάς προτρέπει να εντοπίσετε κάποια σημαντικά σας λάθη που αφορούν
τα οικονομικά σας. Είναι η στιγμή που θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις για ένα προσωπικό
θέμα ή μία αγορά που σας έχει πιέσει αρκετά.

(22/6-22/7)
Η Σελήνη σήμερα συνεχίζει να βρίσκεται στο
δικό σας ζώδιο, με έντονη διάθεση για αλλαγές και τη λαχτάρα να απομακρυνθείτε από
καταστάσεις που σας έχουν κουράσει. Μία
πολύ καλή λύση, για να μη σας καταπίνουν οι
έγνοιες, είναι να υψώσετε ένα προστατευτικό
τείχος μπροστά σας, μέχρι να περάσουν οι
δυσκολίες.

Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο
τελευταίο δεκαήμερο του Καρκίνου, μία
θέση που λειτουργεί πολύ καλά, αν
βέβαια έχουν συντελέσει και θετικές
όψεις. Η αντίθεσή της με τον Πλούτωνα δείχνει
ότι υπάρχει η ανάγκη μιας μεγάλης αλλαγής
λίγο πριν από τη Νέα Σελήνη, όπου θα
αναζητήσουμε νέα ξεκινήματα που θα τα
χαρακτηρίζει η αισιόδοξη πλευρά της ζωής.

Ζυγός

(23/7-22/8)
Είστε σε μία πολύ απαιτητική περίοδο, αλλά
αυτό δεν ισχύει για όλους σας. Αύριο εσείς
του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε την ευνοϊκή Νέα Σελήνη στο δικό σας δεκαήμερο, που
θα φέρει κάποια πολλά υποσχόμενα γεγονότα.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Είστε σε μία αθόρυβη μέρα, με κάποιες έντονες σκέψεις σας που δεν μπορείτε να τις μοιραστείτε με τους άλλους. Ίσως μάλιστα σας
γεννηθεί η επιθυμία να δράσετε αυτήν την
περίοδο παρασκηνιακά, τόσο περίτεχνα, που
και εσείς οι ίδιοι θα θαυμάσετε αργότερα τον
τρόπο που διαχειριστήκατε τις καταστάσεις.

(22/12-19/1)
Για σας του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρξουν
έντονες τάσεις αλλαγών σε σχέσεις και νομικές υποθέσεις. Ίσως μάλιστα να χρειαστεί να
ξεκαθαρίσετε το τοπίο στην προσωπική σας
ζωή ή τον γάμο σας.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Με ένα πολύ έντονο τρόπο η εργασία σας σήμερα θα γίνει αφόρητα πολύπλοκη. Ίσως μάλιστα να πρέπει να αντιμετωπίσετε κάποιες
συμπεριφορές που δεν θα σας είναι καθόλου
ευχάριστες.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Κάποια πράγματα σας έχουν προβληματίσει
αρκετά, που ίσως αφορούν και τα παιδιά σας,
αν είστε γονείς. Καλό είναι σήμερα να μην
επενδύσετε, να μη ρισκάρετε και κυρίως να
μην πιστέψετε στις συναισθηματικές προσεγγίσεις κάποιων ατόμων.
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#ELLI
Η αντίδραση
της ελληνικής
κυβέρνησης
ήταν άμεση και
ξεκάθαρη και
υποδηλώνει
την πλήρη
βούλησή της
να χυθεί άπλετο
φως στην
υπόθεση

Υπόθεση υποκλοπών: Καθαρός
ουρανός αστραπές δεν φοβάται
«Κ

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

εραυνός εν αιθρία» ήταν η καταγγελία
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για απόπειρα παγίδευσης
του κινητού του τηλεφώνου με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ο κ. Ανδρουλάκης έπραξε σωστά
και μετά την ενημέρωση που είχε από την αρμόδια
υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου για τον έλεγχο
των κινητών, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Λειτούργησε θεσμικά,
όπως επιβάλλεται για αρχηγό κοινοβουλευτικού
κόμματος. Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι πρέπει να αποκαλυφθεί ποιοι κρύβονται πίσω
από τέτοιες «νοσηρές πρακτικές». Έκανε επίσης
λόγο για «σκοτεινή υπόθεση», για την οποία δεν θα
συμβιβαστεί με «μισόλογα και υπεκφυγές», ζητώντας διαφάνεια.
Η κυβέρνηση από τη στιγμή που έγινε γνωστή η
κίνηση του κ. Ανδρουλάκη, διά του εκπροσώπου της
κ. Γιάννη Οικονόμου μεταξύ άλλων ανέφερε πως
επιβάλλεται να διερευνηθεί άμεσα από την ελληνική
δικαιοσύνη, ενώ επισήμανε πως όλες οι αρμόδιες
Αρχές της Πολιτείας οφείλουν να συνδράμουν για
τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν
άμεση και ξεκάθαρη και υποδηλώνει την πλήρη
βούλησή της να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.
Κινείται στη λογική «καθαρός ουρανός αστραπές
δεν φοβάται»! Πάντως, όντως, τέτοιες υποθέσεις
δεν αφορούν μόνο τα άτομα στα οποία γίνεται η απόπειρα υποκλοπής, αλλά το σύνολο της κοινωνίας,
μιας και παραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε πολίτη για απόρρητο των
επικοινωνιών του (άρθρο 19).
Στο παρελθόν η Ελλάδα είχε ταλαιπωρηθεί από
προσπάθειες εξωθεσμικών παραγόντων να υποκλέψουν επικοινωνίες πολιτικών αντιπάλων ή ακό-

μα και πρωθυπουργών. Ποιος παλιότερος δεν θυμάται το σκάνδαλο των υποκλοπών επί ΠΑΣΟΚ που
είχε ταυτισθεί με το όνομα του Θεοφάνη Τόμπρα ή
αργότερα όταν άγνωστες μέχρι σήμερα δυνάμεις
στο ευρύ κοινό είχαν παγιδεύσει τηλέφωνα υπουργών της ΝΔ, ακόμα και το κινητό του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή;
Είναι γεγονός ότι όταν ξεσπούν τέτοιες υποθέσεις
εκείνο που πρώτα πλήττεται είναι η αξιοπιστία της
ίδια της δημοκρατίας, τα 48α γενέθλια της οποίας
γιορτάσαμε μόλις προχθές.
Δικαίως λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης στη μηνυτήρια
αναφορά του υποστηρίζει ότι «διακυβεύεται η ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος».
Και ακόμα πιο ορθά η κυβέρνηση διά του εκπροσώπου της τονίζει ότι «κάθε αρμόδια αρχή της ελληνικής Πολιτείας οφείλει να συνδράμει, με την τεχνογνωσία της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
τη διερεύνηση και διαλεύκανση της μηνυτήριας
αναφοράς του κ. Ανδρουλάκη, τόσο σε ελληνικό όσο
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Εδώ, όμως, ίσως βρίσκεται και η ουσία της υπόθεσης της απόπειρας παρακολούθησης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη. Γιατί οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι για απόπειρα πρόκειται.
Όπως καταγράφεται στη μηνυτήρια αναφορά «ο
κ. Ανδρουλάκης έλαβε γραπτό μήνυμα στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, λίγο διάστημα δηλαδή πριν την
έναρξη των εσωκομματικών διαδικασιών, στη συσκευή του, το οποίο τον καλούσε να πατήσει έναν
συγκεκριμένο σύνδεσμο, ο οποίος σύμφωνα με έκθεση του Citizens Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο χρησιμοποιείται ως δόλωμα για την εγκατάσταση του λογισμικού παρακολουθήσεων Predator
στο κινητό του στόχου. Το μήνυμα έγγραφε επακριβώς: «Να δούμε λίγο σοβαρά το θέμα, φίλε, έχουμε

να κερδίσουμε» και ακολουθούσε ο σύνδεσμος, ο
οποίος ήταν παραποίηση ιστοσελίδας η οποία υπάρχει και λειτουργεί κανονικά. Αν και το μήνυμα φαίνεται να διαβάστηκε μία ώρα μετά τη λήψη του, το
γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν πάτησε ποτέ το
λινκ, είναι αυτό που φαίνεται να τον γλίτωσε από τα
χειρότερα. Ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε
κάποια πράγματα: Το μήνυμα που έλαβε ο κ. Ανδρουλάκης προφανώς είναι αντίστοιχο των δεκάδων κακόβουλων μηνυμάτων που λαμβάνουμε όλοι
οι πολίτες από διάφορους μηχανισμούς απατεώνων
που είτε μετά μπλοκάρουν το κομπιούτερ μας και
ζητούν χρήματα για να το ξεμπλοκάρουν, είτε ζητούν το pin μας για να αποσπάσουν χρήματα από
τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας, είτε μπαίνουν
στους προσωπικούς μας λογαριασμούς αντλώντας
φωτογραφικό υλικό, για να προχωρήσουν αργότερα
σε εκβιασμούς, αν στο αρχείο μας υπάρχουν προσωπικές στιγμές.
Επίσης πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας τη λεκτική σύνταξη του μηνύματος. Είναι σαφές ότι πρόκειται για κείμενο που έχει αποδοθεί στα ελληνικά από
αυτόματο μεταφραστή. Που σημαίνει, πιθανότατα,
ότι η πηγή του μηνύματος βρίσκεται εκτός συνόρων
της χώρας.
Δεν τα γράφουμε αυτά για να υποβαθμίσουμε τη
σημασία της καταγγελίας του κ. Ανδρουλάκη. Το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η άμεση διαλεύκανσή της. Η Δικαιοσύνη πρέπει να δώσει προτεραιότητα, γιατί η δημοκρατία δεν αντέχει σκιές ούτε
οποιαδήποτε εκμετάλλευση των σκιών. Αλλά πρέπει
να ασχοληθεί και με το φαινόμενο που οργιάζει, καθώς πίσω από την περιπέτεια του επικεφαλής του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στοιχίζονται χιλιάδες πολίτες που
είτε απειλήθηκαν είτε έπεσαν θύματα απατεώνων
του διαδικτύου.

