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Και το πολιτικό 
PCR  του κ. Τσίπρα 

ήταν αρνητικό!

H «Bild» ψάχνει
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΜΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΛHΣΗ! 

• Την πολιτική εκμετάλλευση της 
υπόθεσης Ανδρουλάκη επιδιώκει
το μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ  

ΣΤΟ «GOV.GR WALLET» 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ

...και ψάχνουν κοριούς
ΟΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΔΕΣ

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ Ο KYΡΙΑΚΟΣ

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΝΤΥΘΗΚΕ
EMIΡΗΣ...
• Μετά τη συνάντηση με τον Σαλμάν επικοινωνία 
και με τον σεΐχη του Κατάρ Αλ Θάνι 
• Ζαλίζουν τα νούμερα των συμφωνιών με τη Σ. Αραβία 
για ενέργεια, εμπόριο, μεταφορές και τεχνολογία 



Η
γερμανική εφημερίδα «Bild» δημοσίευσε
χθες ένα προκλητικό άρθρο, με το οποίο
υποστηρίζει ότι «oι Γερμανοί πληρώνουν
την αντικατάσταση οικιακών συσκευών

στους Έλληνες». Τα άρθρα που δυναμιτίζουν το κλίμα
και ανάβουν φωτιές από το πουθενά σε ό,τι αφορά την
Ελλάδα είναι η ειδικότητα της συγκεκριμένης εφημε-
ρίδας, με το πρόσφατο παράδειγμα να αποτελεί ακό-
μη μια πρόκληση. «Λεφτά Γερμανών φορολογουμέ-
νων για ελληνικά ψυγεία» είναι ο τίτλος του άρθρου,
το οποίο έρχεται σε μια στιγμή που η εξοικονόμηση
ενέργειας είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για όλη την
Ενωμένη Ευρώπη.

Η εφημερίδα σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Αρκετά
γενναιόδωρη είναι η ελληνική κυβέρνηση, που δίνει
στους πολίτες της καινούργιες οικιακές συσκευές.
Αλλά και οι Γερμανοί πρέπει να πληρώσουν το κό-
στος». Το άρθρο προσθέτει ότι «ο Έλληνας υπουργός

Ενέργειας Κώστας Σκρέκας δήλωσε ότι οι πολίτες θα
μπορούν να προμηθευτούν τις επόμενες εβδομάδες
νέα ψυγεία και καταψύκτες, καθώς και συστήματα
κλιματισμού, με το κράτος να καλύπτει έως και το 50%
του κόστους». Και κάπου εδώ έρχεται η τραγελαφική,
προκλητική διαπίστωση: «Ο προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, χρήμα-
τα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνει και η Γερμανία
για τις νέες οικιακές συσκευές των Ελλήνων».

Υπεύθυνη για αυτές τις ανθελληνικές αοριστολο-
γίες είναι η κυρία Γιάνα Σίμκε, ειδικός σε θέματα οι-
κονομίας από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, για το
άρθρο που φιλοξένησε η εφημερίδα-υπέρμαχος του
GRexit, με στόχο να καλλιεργηθεί και πάλι ένα κλίμα
σε βάρος των «γνωστών τεμπέληδων της Ευρώπης».
Παλιά μου τέχνη κόσκινο για τη σκανδαλοθηρική και
ενίοτε αναξιόπιστη «Bild» των εκατομμυρίων όμως
αναγνωστών. Έτσι πορεύτηκε και την περασμένη δε-

καετία, πρωτοστατώντας στο να οδηγηθούν στα άκρα
οι σχέσεις των δύο λαών και απαιτώντας από τη γερ-
μανική κυβέρνηση να θυσιαστούν οι Έλληνες παρα-
δειγματικά σαν Ιφιγένειες για τη σωτηρία της Ευρώ-
πης από την οικονομική κρίση.

Και τώρα, εν έτει 2022, και παραβλέποντας όχι μόνο
τις θυσίες αλλά και τα επιτεύγματα της Ελλάδας, τις
μεταρρυθμίσεις του κράτους μας, την ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας μας και το γεγονός ότι η χώρα μας
είναι ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ενώ
πρωταγωνιστεί σε δύσκολες ευρωπαϊκές υποθέσεις
όπως στην εξεύρεση λύσης στην ενεργειακή κρίση -
για την οποία μπορεί κανείς να προσάψει πολλά στο
Βερολίνο-, η εφημερίδα βρήκε έδαφος για να επιτε-
θεί εκ νέου σε ένα κράτος-εταίρο, εξυπηρετώντας
προφανώς τα δικά της πολιτικά παιχνίδια. Ε, λοιπόν,
nein, αγαπητή «Bild», δεν θα ξαναγίνουμε Ιφιγένειες.
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H «Bild» ψάχνει και πάλι «Ιφιγένειες»
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ια ακόμη σελίδα στο μέλλον
άνοιξε η κυβέρνηση με την ψη-
φιοποίηση της ταυτότητας και
του διπλώματος οδήγησης. Πρό-

κειται για μια ακόμη κίνηση που έχει στόχο
τη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και τη
μεγαλύτερη ασφάλεια των προσωπικών δε-
δομένων, καθώς, όπως είπε ο πρωθυπουρ-
γός, στο επίκεντρο των κυβερνητικών απο-
φάσεων βρίσκονται πάντα οι πολίτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρου-
σίαση αυτού του νέου ψηφιακού βήματος
αναφέρθηκε στην αποτελεσματική συνεργα-
σία που υπήρξε ανάμεσα στους υπουργούς
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του
Πολίτη και Υποδομών, αλλά επεσήμανε όσα
έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως κατά την πε-
ρίοδο του εμβολιασμού αλλά και με την
ενεργειακή κρίση και το «Fuell Pass». «Ο
ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
δεν είναι ένας επιφανειακός μοντερνισμός,
αλλά μια βαθιά τομή, ένας κοινωνικός εκ-
συγχρονισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο και
τη ζωή του και μια μετάβαση σε μια δυναμική
οικονομία και σε μια δίκαιη κοινωνία», τόνι-
σε ο πρωθυπουργός.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία
της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έθεσε ως προτεραιότητα την ψηφιακή μετά-
βαση του κράτους. Ένα στοίχημα που δείχνει
να κερδίζει συνεχώς, καθώς προστίθενται
όλο και νέες υπηρεσίες που διευκολύνουν
τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. «Η
τεχνολογία λοιπόν βρίσκεται όχι μόνο στην
υπηρεσία του πολίτη αλλά και στο πλευρό
μιας δίκαιης κοινωνικής πολιτικής, η οποία
μπορεί να υλοποιηθεί σήμερα, επειδή έχου-
με στη διάθεσή μας αυτές τις πολύ σημαντι-
κές κατακτήσεις». 

Τάκης Θεοδωρικάκος: 
«Κερδίζουμε  χρόνο και χρήμα»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος τόνι-
σε ότι η ταυτοποίηση των στοιχείων θα γίνε-
ται άμεσα από την ΕΛΑΣ μέσω του QR-Code.
«Η ψηφιακή καταγραφή της ταυτότητας στο
κινητό μας προστίθεται στην πρόσφατη
απόφαση της κυβέρνησης να επεκταθεί η
διάρκεια των διαβατηρίων στα 10 χρόνια.
Πρόκειται για αποφάσεις που διευκολύ-
νουν τους πολίτες, μειώνουν τη γραφει-
οκρατία και εξοικονομούνται δεκάδες εκα-
τομμύρια ευρώ και για τους πολίτες μας και
για το κράτος μας».

Στην άψογη συνεργασία με τον Κυριάκο
Πιερρακάκη αναφέρθηκε ο υπουργός Υπο-
δομών Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στις εφαρμογές που έχουν ήδη
υλοποιηθεί, όπως είναι το «myAuto» όπου εί-
ναι συγκεντρωμένα όλα τα έγγραφα του αυ-
τοκινήτου. «Τρία χρόνια μετά το στοίχημα της
κυβέρνησης δικαιώνεται, καθώς ο ψηφιακός
μετασχηματισμός δεν μπορεί να αμφισβητη-

θεί από κανέναν. Αυτός ο μετασχηματισμός
δεν ήταν εύκολος και αυτονόητος. Τίποτα δεν
ήταν δεδομένο, αν δεν βγαίναμε από τον ψη-
φιακό Μεσαίωνα. Στο υπουργείο αλλάξαμε το
πληροφοριακό του σύστημα έπειτα από 38
χρόνια». Ο κ. Καραμανλής μίλησε μεταξύ άλ-
λων και για την ενοποίηση των διοδίων όλης
της χώρας μέσω του e-pass, το οποίο είναι
πλέον κοινό, διευκολύνοντας με αυτό τον
τρόπο τη διέλευση των οδηγών.

«Το όραμα έγινε πράξη»
Την παρουσίαση της εφαρμογής έκανε ο

«αρχιτέκτονας» της ψηφιακής μετάβασης
Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος εισέπραξε
τα εύσημα τόσο από τον πρωθυπουργό όσο
και από τους υπουργούς Υποδομών και Προ-
στασίας του Πολίτη. Ο κ. Πιερρακάκης υπο-
στήριξε πως με την ψηφιοποίηση της ταυτό-
τητας και του διπλώματος οδήγησης ο πολί-
της κερδίζει ευκολία, ασφάλεια και ταχύτη-
τα, ενώ θωρακίζονται μέσω του ψηφιακού
wallet του κινητού οι συναλλαγές.

Ωστόσο, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρω-
θυπουργό, υπενθυμίζοντάς του πως το συγ-
κεκριμένο σχέδιο το είχε πριν αναλάβει τη
διακυβέρνηση της χώρας. «Αυτό το πρότζεκτ
το είχατε απ’ όταν ήσασταν αρχηγός αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, ήταν και είναι στην
καρδιά σας, αφορά το δικό σας όραμα και
ακριβώς για αυτό τον λόγο γίνεται και σήμε-
ρα πράξη».

Η εφαρμογή «Gov.gr Wallet» είναι έτοιμη για τα κινητά
και οι πρώτοι που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν είναι
όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε «1». Οι πολίτες θα μπορούν
να επιδείξουν τα νέα ψηφιακά έγγραφα για κάθε νόμιμη
πράξη ή συναλλαγή εντός Ελλάδας, καθώς είναι ισάξια με
τα έγχαρτα. Δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μόνο
για ταξίδια στο εξωτερικό. Επίσης, από 1ης Οκτωβρίου θα
μπορούν να ισχύουν στις τράπεζες, τους τηλεπικοινωνια-
κούς παρόχους και τις υπηρεσίες που απαιτούν την επί-
δειξη ταυτότητας, καθώς θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό
αποτύπωμα καταργώντας τα χαρτιά που χρησιμοποιούν-
ται σήμερα.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής θα έχουν δικαίωμα

να υπογράφουν τα έγγραφα «γνησίου υπογραφής» που
διατίθενται στο gov.gr, δηλαδή υπεύθυνες δηλώσεις,
εξουσιοδοτήσεις, ψηφιακές βεβαιώσεις εγγράφου και
ιδιωτικά συμφωνητικά. Στο μέλλον η εφαρμογή «Gov.gr
Wallet» θα γίνει προσωπικός ψηφιακός «χαρτοφύλα-
κας» των πολιτών για τη διευκόλυνση της καθημερινό-
τητάς τους, καθώς θα επιτρέπει την αποθήκευση και
άλλων δεδομένων, όπως τα στοιχεία της άδειας κυκλο-
φορίας, τα στοιχεία για την πληρωμή των τελών κυκλο-
φορίας, το αποτέλεσμα του ελέγχου ΚΤΕΟ, στοιχεία
ασφάλισης και άλλα.

Από τη στιγμή που ο πολίτης χρησιμοποιεί τη νέα ψη-
φιακή ταυτότητα ή το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης, ο

ελεγκτής θα μπορεί να σκανάρει τον QR κωδικό τους, μέ-
θοδος που επιτρέπει όχι μόνο την εξακρίβωση των στοι-
χείων αλλά και την επιβεβαίωση ότι το έγγραφο παραμέ-
νει σε ισχύ. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να
απορρίψει κάθε έλεγχο, όμως για τη διευκόλυνσή του
έχει στη διάθεσή του και τη λειτουργία quickscan, μέσω
της οποίας προεγκρίνει μόνο τον επόμενο έλεγχο.

Η επιλογή quickscan είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που
ο πολίτης θέλει να ολοκληρώσει γρήγορα έναν αναμενό-
μενο έλεγχο, όπως πριν από την είσοδο σε συναυλιακό
χώρο ή σε γήπεδο, και παραμένει σε ισχύ για πέντε λεπτά.
Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα του πολίτη δεν είναι δυ-
νατόν να αποθηκευτούν από τον ελεγκτή.

Στον ψηφιακό αέρα
ταυτότητα & δίπλωμα 

Ο Μητσοτάκης γύρισε μια
ακόμη σελίδα στο μέλλον:
«Δεν είναι επιφανειακός
μοντερνισμός, αλλά βαθιά
τομή, κοινωνικός
εκσυγχρονισμός με επίκεντρο
τον άνθρωπο και μετάβαση σε
δυναμική οικονομία και δίκαιη
κοινωνία» 

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν πρώτα τη «Gov.gr Wallet»
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Σ
ε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο,
υπό τη διαρκή απειλή του Κρεμλίνου να διακόψει
οριστικά τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου προς

την Ευρώπη, η προοπτική εμβάθυνσης της Ελληνο-Σαου-
δαραβικής συνεργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο μπορεί,
σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές από την κυ-
βέρνηση, να αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί
στη φαρέτρα της Αθήνας τόσο στο ζήτημα της ενεργει-
ακής επάρκειας όσο και σε αυτό της ανάσχεσης των άνευ
προηγουμένου ανατιμήσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυ-
σικό αέριο. Ούτως ή άλλως, επί του ενεργειακού πεδίου
Αθήνα και Ριάντ φαίνεται ότι συμπίπτουν σε ό,τι αφορά τις
προσεγγίσεις τους, ενώ οι στοχεύσεις τους φαίνεται ότι
αλληλοσυμπληρώνονται: η χώρα μας φιλοδοξεί να εμπε-
δωθεί ως ο κατεξοχήν ενεργειακός κόμβος ανάμεσα στη
Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, εξέλιξη που επιφυλάσσει
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελλάδα σε πολιτικό επί-
πεδο, την ώρα που η Σαουδική Αραβία αναζητά εναγω-
νίως «γέφυρα» προς την Ευρώπη, επιχειρώντας ταυτό-
χρονα να βελτιώσει την έξωθεν μαρτυρία της έναντι των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η
μεταφορά «πράσινης» και το κυριότερο φθηνής ενέργει-
ας από τη Σαουδική Αραβία, η οποία παράγεται από ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και η προοπτική μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω νέας καλωδιακής
σύνδεσης, όταν, μάλιστα, ανάλογο μεγάλο σχέδιο «τρέ-
χει» και με την Αίγυπτο, μπορεί να αναβαθμίσει σημαντι-
κά τον ρόλο της χώρας στην προσπάθεια όλων ανεξαιρέ-
τως των κρατών της ΕΕ να χαμηλώσουν αισθητά το ενερ-
γειακό κόστος εν όψει ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. 

Επιπλέον, η επίκαιρη θέση της Σαουδικής Αραβίας σε
ό,τι αφορά το υδρογόνο, που εξελίσσεται στην «επόμενη
ημέρα» της ενέργειας παγκοσμίως, μπορεί να χαρίσει
στην Ελλάδα ένα σοβαρό πλεονέκτημα στον εν εξελίξει
ενεργειακό πόλεμο διεθνώς. 

Και αμυντική συνεργασία
Σε περίοπτη θέση και το πολύ σημαντικό project «East

to Med data Corridor», όπου μέσω Σαουδικής Αραβίας,
Κύπρου και Ελλάδος θα μεταφέρονται data από τη Σιγκα-
πούρη έως τη Μασσαλία, μετατρέποντας τη χώρα σε πολύ
σημαντικό κόμβο τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Η Ελλά-
δα θα μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα και να τα διανέμει
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενδυναμώνοντας τη θέση
της σε γεωστρατηγικό και οικονομικό επίπεδο. 

Ούτως ή άλλως, η αποστολή συστοιχίας Patriot στο
Ριάντ εγκαινίασε μία περίοδο στενότερης αμυντικής συ-
νεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, που επισφραγίζεται

και από την υπογραφή στρατιωτικής συνεργασίας ανάμε-
σα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Σαουδάραβα ομό-
λογό του. Τεράστια προοπτική εμφανίζει και ο τομέας των
επενδύσεων, με την Αθήνα να ενδιαφέρεται σφόδρα και
για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στη Σαου-
δική Αραβία. 

Επικοινωνία Κυριάκου με τον Εμίρη του Κατάρ
Τέλος, στην εκπεφρασμένη βούληση της Αθήνας να

επεκτείνει την επιρροή της στον Περσικό Κόλπο εντάσσε-
ται και η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ta-
mim Bin Hamad Al Thani. Σύμφωνα με κυβερνητικές πη-
γές, επί τάπητος τέθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης των
διμερών σχέσεων, καθώς και οι προκλήσεις της κλιματι-
κής αλλαγής και της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα, ο Εμί-
ρης του Κατάρ συνεχάρη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον
Έλληνα πρωθυπουργό για τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες
έχει προχωρήσει η κυβέρνηση αλλάζοντας την εικόνα της
χώρας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απεδέχθη πρόσκλη-
ση του Al Thani να επισκεφθεί το Κατάρ.
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Μεγάλα deals με τους εμίρηδες 

Στόχος η ανάδειξή μας ως ενεργειακού κόμβου ανάμεσα σε Ευρώπη - Μέση Ανατολή

Μ
ε στόχο τη μεγιστοποίηση
της επιρροής της τόσο
στην άμεση όσο και στην
ευρύτερη εθνική της πε-

ρίμετρο η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη… απλώνει δίχτυα στην
ευαίσθητη όσο και κρίσιμη περιοχή
του Περσικού Κόλπου και επιχειρεί
να πλασαριστεί ανάμεσα στις χώρες
που θα πρωταγωνιστήσουν στο νέο
γεωπολιτικό και ενεργειακό τοπίο,

στο φόντο της διήμερης επίσκεψης
του πρίγκιπα και διαδόχου του Θρό-
νου της Σαουδικής Αραβίας Μοχά-
μεντ μπιν Σαλμάν στην Ελλάδα.
Η στρατηγικού χαρακτήρα διασύνδε-

ση της Ελλάδος με τη Σαουδική Αρα-
βία, στο πλαίσιο ανάλογων συμπλεύ-
σεων της Αθήνας τα τελευταία χρόνια
με την Ουάσιγκτον, το Παρίσι, το Τελ
Αβίβ και το Άμπου Ντάμπι, καταδει-
κνύει, όπως υπογραμμίζουν αρμό-
διες κυβερνητικές πηγές, ότι η Ελλά-
δα αλλάζει σελίδα και ισχυροποιεί σε
μεγάλο βαθμό τη θέση της τόσο σε
περιφερειακό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Ανώτεροι αξιωματούχοι δεν

κρύβουν την ικανοποίησή τους για τα
χειροπιαστά οφέλη σε γεωστρατηγι-
κό και οικονομικό επίπεδο από την…
απόβαση στη χώρα μας τις τελευταί-
ες δύο ημέρες της πολυπληθούς Σα-
ουδαραβικής αντιπροσωπείας υπό
τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τα
πολλά ενδιαφέροντα και εξόχως
αποδοτικά deals, που υπεγράφησαν
σε υπουργικό αλλά και σε επιχειρη-
ματικό επίπεδο. 

Η Ελλάδα «απλώνεται» στις χώρες 
του Περσικού Κόλπου - Αλλαγή πίστας 
σε ενεργειακό επίπεδο - Μega project 
το «East to Med Data Corridor»

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Π
ρόσκληση στο σύνολο των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης να
στηρίξουν το αίτημα του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για άμεση σύγ-

κληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφά-
νειας, προκειμένου να κληθούν ο διοικη-
τής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
και ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης
Απορρήτου των Επικοινωνιών απηύθυναν
ο Χάρης Καστανίδης και πολλοί βουλευ-
τές του κόμματος, που διατήρησαν και
χθες το θέμα της μηνυτήριας αναφοράς
του Νίκου Ανδρουλάκη για απόπειρα πα-
γίδευσης του κινητού του τηλεφώνου ψη-
λά στην ατζέντα της επικαιρότητας. 

Το ΠΑΣΟΚ απηύθυνε αίτημα και επισή-
μως διά της κοινοβουλευτικής οδού στον
πρόεδρο της Επιτροπής Θανάση Μπούρα,
ο οποίος σε τηλεφωνική του επικοινωνία
με την «Political» είπε ότι το ζήτημα θα τε-
θεί στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βου-
λής, η οποία και θα αποφασίσει πότε θα
είναι ο κατάλληλος χρόνος, χωρίς ωστόσο
κάτι τέτοιο να έχει αποκλειστεί ακόμη και
πριν από το κλείσιμο της Βουλής την προ-
σεχή Παρασκευή.

Στο κείμενό της σύσσωμη η ΚΟ του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει ότι η απόπειρα
παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέσω του κακό-
βουλου λογισμικού Predator, που πιστο-
ποιήθηκε από ειδική υπηρεσία του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί μείζον
πολιτικό και ηθικό θέμα, αναφέροντας
επίσης την περίπτωση παγίδευσης τηλε-
φώνου γνωστού δημοσιογράφου με τη
χρήση του ίδιου λογισμικού, αλλά και κα-
ταγγελίες του ΚΚΕ για παγίδευση του τη-
λεφωνικού κέντρου των γραφείων του.

Υποστήριξη από Παπανδρέου - 
Λοβέρδο 

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, όλες αυτές οι
καταγγελίες προδίδουν οργανωμένη πα-
ράνομη δράση αδιαφανών μηχανισμών,
άγνωστο, μέχρι στιγμής, αν πρόκειται για
κρατικούς ή ιδιωτικούς. Παράλληλα το
ΠΑΣΟΚ ανέλαβε πρωτοβουλία ώστε να
συζητηθούν στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης πιθανές αλλαγές και
τροποποιήσεις στις διατάξεις του ποινι-
κού μας κώδικα που αφορούν στην παρα-
βίαση του απορρήτου των επικοινωνιών,
συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας
που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΥΠ να μην
ενημερώνει τα παρακολουθούμενα πρό-
σωπα για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Θέση για το ζήτημα πήρε με δημόσια
δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Γ.

Παπανδρέου, ζητώντας να διερευνηθούν
άμεσα οι καταγγελίες Ανδρουλάκη και να
αποδοθούν ευθύνες. «Τα τελευταία χρό-
νια παρατηρείται μια εντεινόμενη προ-
σπάθεια παραβίασης της ιδιωτικότητας
των πολιτών, ιδιαίτερα δε πολιτικών, δη-
μοσιογράφων και προσώπων σε θέσεις
ευθύνης. Το φαινόμενο αυτό συναντάται
πλέον σε πολλές χώρες και έχει συζητη-
θεί εκτενώς στο Συμβούλιο της Ευρώ-
πης», ανέφερε ο κ. Παπανδρέου.

Παρέμβαση για το ίδιο θέμα έκανε και
ο Ανδρέας Λοβέρδος, σημειώνοντας ότι
«η προστασία του απορρήτου των επι-
κοινωνιών είναι θεμέλιο και μέτρο Δη-

μοκρατίας. Η καταγγελία του Ν. Ανδρου-
λάκη πρέπει να διερευνηθεί σε όλο της
το βάθος».

Ενδιαφέρον για το ζήτημα ωστόσο δεί-
χνουν οι βουλευτές από όλες τις πτέρυ-
γες, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Ν.
Κακλαμάνη να προτείνει να αποκτήσει η
Βουλή το σύστημα που χρησιμοποιεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου
να εντοπίζει ποια κινητά τηλέφωνα πα-
ρακολουθούνται. Απευθυνόμενος στον
ειδικό γραμματέα της Βουλής Βασίλη
Μπαγιώκο του ζήτησε να δει αν μπορεί
να προμηθευτεί και η ελληνική Βουλή το
ίδιο σύστημα.

ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 «στηρίζουν» το ΠΑΣΟΚ 
Το κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως βρίσκει ανταπό-

κριση από την πλευρά τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΜέΡΑ25. Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι επωφελούν-
ται πολιτικά από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με
τον αντιπολιτευόμενο Τύπο να έχει… εκδώσει πόρισμα ότι
πίσω από τις παρακολουθήσεις βρίσκεται η κυβέρνηση.
Και η συνέχεια ανήκει στους βουλευτές, με τον κοινοβου-
λευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση να κα-
τηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για παρακράτος διαφθοράς
και υποκλοπών λέγοντας ότι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει στην
εξουσία, θα έρθουν στο φως οι υποθέσεις διαφθοράς και
έκνομων ενεργειών.

Τη δική του εμπειρία μοιράστηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης,
ο οποίος με ανάρτησή του υποστήριξε πως: «Πράγματι, τέ-
τοιες καταγγελίες παρακολουθήσεων απαιτούν απάντηση
από επίσημα χείλη. Είναι μια θλιβερή πρακτική που τη
γνωρίζω καλύτερα απ’ όσο θα ήθελα. Όπως έχω δηλώσει
δημόσια, τα αποδεικτικά στοιχεία παρακολούθησης του
δικού μου τηλεφώνου είναι πέραν αμφισβήτησης».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανήλθε στο θέμα ρωτών-
τας την κυβέρνηση αν έχει αγοράσει το συγκεκριμένο
σύστημα παρακολούθησης και καλώντας τον πρωθυ-
πουργό να έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο και να μιλή-
σει με ονόματα.

Αντικυβερνητικό μέτωπο
με όχημα το… Predator

Τα κόμματα της
αντιπολίτευσης προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν πολιτικά
το θέμα της απόπειρας
παγίδευσης του κινητού
τηλεφώνου του Νίκου
Ανδρουλάκη μέσω του
κακόβουλου λογισμικού και
στήνουν σκηνικό πόλωσης



Σ
υνεχίζει σε υψηλούς τόνους η Κουμουνδούρου την κριτική
στην κυβέρνηση για τα «ανεπαρκή και όχι έγκαιρα μέτρα
απέναντι στην ακρίβεια». Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για
«καύσωνα ακρίβειας με τις ευλογίες της ΝΔ και για αισχρο-

κέρδεια στην ενέργεια που συνεχίζεται», αφού, όπως υποστηρίζουν,
ακόμη και η Ρήτρα Αναπροσαρμογής δεν καταργήθηκε, αλλά μετακυ-
λίστηκε στα τιμολόγια, υποστηρίζοντας «όταν θέλουμε να χτυπήσουμε
την αισχροκέρδεια, βάζουμε πλαφόν», κάτι που δεν κάνει η κυβέρνη-
ση.  Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει σκοπό να κρατήσει στον κορμό
της ρητορικής της μέχρι τις εκλογές τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια
σε ενέργεια, καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης, υπογραμμίζοντας σε
κάθε ευκαιρία πως όλα συμβαίνουν με την ανοχή της κυβέρνησης, η
οποία «κάνει πλάτες στα καρτέλ». 

Αντιδράσεις από  την καταγγελία Σπίρτζη
Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Σπίρ-

τζης από το βήμα της Βουλής αποκάλυψε πως η ΕΛΑΣ έχει αποκρύψει
σειρά επιθέσεων και κυρίως ότι απέκρυψε βομβιστική επίθεση στις 9
Ιουλίου στο σπίτι του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου. 

«Καταθέτουμε μερικά δημοσιεύματα και περιμένουμε απαντή-
σεις. Οι Αρχές την απέκρυψαν. Ανάληψη ευθύνης για τον εκρηκτικό

μηχανισμό στο σπίτι του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου. Έγινε στις
9 Ιουλίου. Το μάθαμε από την ανάληψη ευθύνης της οργάνωσης με
ανακοίνωση στο indymedia. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείτε έτσι
την ΕΛΑΣ; Φαντάζεστε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να υπήρχε βομβιστι-
κή επίθεση στον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και να μην έβγαζε η
αστυνομία μία γραμμή; Είναι δυνατόν; Ανάληψη ευθύνης για εμπρη-
σμό οχήματος εταιρείας, ανάληψη ευθύνης για επιθέσεις σε τράπε-
ζες, οχήματα και εταιρεία security. Δεν έχει βγει μία ανακοίνωση από
την ΕΛΑΣ και το μάθαμε από το indymedia. Σοβαρά μιλάτε τώρα; Και
απορείτε γιατί είναι η χώρα στη θέση 108 στην ελευθεροτυπία;», εξα-
πέλυσε την επίθεσή του από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ απευθυνόμενος στους κυβερνητικούς βουλευτές, κλείνοντας
πως περιμένει απαντήσεις. 
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Βορίδης: Πολιτικός 
πρόσφυγας και 
χριστιανός 
ο Αγιαβέφε 
Απάντηση με στοιχεία στην
αντιπολίτευση, που δείχνουν
ότι ο Γιασάμ Αγιαβέφε είναι
πολιτικός πρόσφυγας διωκό-
μενος από το τουρκικό καθε-
στώς κατέθεσε στη Βουλή ο
Μάκης Βορίδης, απαντώντας
στις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ
για την πολιτογράφηση του
συγκεκριμένου προσώπου
από τις ελληνικές αρχές.
Σύμφωνα με τον υπουργό
Εσωτερικών, «ο συγκεκριμέ-
νος πολιτογραφήθηκε τον
Ιούλιο του 2016 πολίτης του
ψευδοκράτους, για να του
αφαιρεθεί η υπηκοότητα τον
Νοέμβριο του 2016. Το 2022
δεν είχε αυτή την ιδιότητα».
Ανέφερε επίσης πως από τον
έλεγχο προέκυψε ότι το ποι-
νικό του μητρώο
είναι «λευκό»
και υποστή-
ριξε πως οι
αρμόδιες υπη-
ρεσίες πληροφο-
ριών σημειώνουν ότι «όσα δη-
μοσιεύονται στον τουρκικό
τύπο για τον Γ. Αγιαβέφε είναι
μη επιβεβαιωμένες πληρο-
φορίες. Το συγκεκριμένο
πρόσωπο δεν αποτελεί κίνδυ-
νο για την εθνική μας ασφά-
λεια».
Επίσης σύμφωνα με τον Μ.
Βορίδη, το συγκεκριμένο
πρόσωπο δεν έχει άλλη επα-
φή με το ψευδοκράτος, ενώ
αντιθέτως όλες οι πληροφο-
ρίες που τον αφορούν προέρ-
χονται από τον τουρκικό Τύπο,
είναι μη επιβεβαιωμένες και
δεν συντρέχει κίνδυνος
ασφάλειας από το πρόσωπο
αυτό. Για την απόφαση του
Αρείου Πάγου είπε ότι απο-
δείχθηκε για τον Γ. Αγιαβάφε
ότι είναι χριστιανός στο θρή-
σκευμα, μέλος ομάδας αντι-
φρονούντων προς το καθε-
στώς της Τουρκίας και πως
εξαιτίας τις αντιπολιτευτικής
του δράσης δέχεται τρομο-
κρατικές επιθέσεις στο σπίτι
του στην Κωνσταντινούπολη.

Η Κουμουνδούρου συνεχίζει το βιολί της 
με την αισχροκέρδεια, κατηγορώντας την
κυβέρνηση πως «κάνει πλάτες στα καρτέλ»

Άδωνις  Γεωργιάδης για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας: 
«Να ψηφίσουν όλοι για τη σωτηρία, δεν θα πάω εγώ στο δικαστήριο...» 

Να αναλάβουν με την ψήφο τους την ευ-
θύνη για το μέλλον των εργαζομένων στα
ναυπηγεία κάλεσε τα κόμματα ο Άδωνις
Γεωργιάδης, ζητώντας ευρύτερη κοινο-
βουλευτική στήριξη για το σχέδιο εξυγίαν-
σης των ναυπηγείων.

«Το νομοσχέδιο παρέχει εξουσιοδότη-
ση στον υπουργό Ανάπτυξης να εκπροσω-
πήσει το Δημόσιο στο δικαστήριο, το οποίο
θα αποφασίσει για την έγκριση ή μη του
σχεδίου εξυγίανσης. Αν δεν ψηφίσει ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν θα πάω στο δι-
καστήριο. Θα οδηγηθούμε σε βίαιη ρευ-
στοποίηση και ο καθένας θα αναλάβει τις
ευθύνες του», είπε ο Α. Γεωργιάδης μι-
λώντας στη Βουλή, προειδοποιώντας ότι,
αν δεν προχωρήσει το σχέδιο, τα ναυπη-
γεία θα κλείσουν και οι εργαζόμενοι θα
οδηγηθούν σε απόλυση. Ο υπουργός επε-
σήμανε ότι δεν είναι διατεθειμένος να
υποστεί πολιτικά παιχνίδια και πως για να
υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο ξεπεράστηκαν

θηριώδη εμπόδια.  Για
κοινοβουλευτικό εκβια-
σμό κατήγγειλαν την κυβέρ-
νηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος
Σαντορινιός και Μαριλίζα Ξενογιαννακο-
πούλου, με τον υπουργό να ξεκαθαρίζει
ότι δεν υφίσταται κανένας πολιτικός εκ-
βιασμός και πως πρέπει να υπάρχουν κα-
θαρές κουβέντες, ώστε ο επενδυτής να
γνωρίζει ότι την επόμενη μέρα δεν θα αν-
τιμετωπίσει «δολιοφθορείς».

ΣΥΡΙΖΑ 

Καύσωνας ακρίβειας,
τα μέτρα δεν φτάνουν 



Παρών ο Σαμαράς, απούσα η Ντόρα 
Ενδιαφέρουσα ήταν από όλες τις απόψεις η παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη

Βενιζέλου που έγινε προχθές στον κήπο του Βυζαντινού μουσείου. Είδαμε πολλά πρό-
σωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ-

ΠΑΣΟΚ. Την τιμητική του, εκτός από τον Βενιζέλο, είχε ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίο
έσπευσαν πολλοί να δώσουν το χέρι, καθώς ο ίδιος δεν αρέσκεται σε τέτοιου είδους εκδη-

λώσεις. Για παράδειγμα, στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου δεν πήγε. Στην παρου-
σίαση του φίλου του Β. Βενιζέλου δεν θα μπορούσε να λείπει. Περάσανε τόσα πολλά μα-
ζί. Περιμέναμε να έρθει και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία διατηρεί με τον Βενιζέλο κοι-
νή αντίληψη σε πολλά ζητήματα, όπως π.χ. στα εξωτερικά θέματα, αλλά δεν ήρθε εν τέλει

για λόγους υγείας, προφανώς. Θα ήταν μία ενδιαφέρουσα συνύπαρξη, το δίχως άλλο. 

Πηγαδάκι Τασούλα με Μιλένα 
Ενδιαφέρον ενσταντανέ είχε εχθές στον
όμορφο κήπο του Βυζαντινού μουσείου ο
πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τα-
σούλας με τη Μιλένα Αποστολάκη, η

οποία θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ
στον Βόρειο Τομέα Αθηνών χωρίς, βέ-
βαια, να έχει τη δυναμική που είχε παλαι-
ότερα. Όπως παρατήρησε ο κ. Τασούλας,
η πολιτική και η φυσική παρουσία της Μι-

λένας λείπει από την ελληνική Βουλή… 
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Η εξομολόγηση Ζανιά
για Σόιμπλε και ευρώ

Τ
ον Βαγγέλη Βενιζέλο προλόγισε ο Γιώργος Ζανιάς, σημερινός πρό-
εδρος της Eurobank και πρώην υπηρεσιακός υπουργός Οικονομι-
κών. Ο Γιώργος Ζανιάς αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις, ειδι-

κά για την εποχή που ήταν διαπραγματευτής της ελληνικής πλευράς απέ-
ναντι στην τρόικα ή στον Γερμανό Σόιμπλε. Ωστόσο, η περιγραφή του για τα
όσα έγιναν στο ξενοδοχείο Monopol στην Πολωνία το 2011 ήταν αποκαλυ-
πτική. Ζανιάς και Βενιζέλος κάθισαν σε ένα τραπέζι με το γερμανικό δίδυ-
μο Σόιμπλε και τον Άσμουσεν. 

Ο Σόιμπλε με μεγάλο θράσος πρότεινε να συζητήσουν την έξοδο της χώ-
ρας από την Ευρωζώνη, κάτι που πάγωσε τους συνομιλητές. Ωστόσο, Ζα-
νιάς και Βενιζέλος έπεισαν ότι υπήρχε θέληση για δημοσιονομική προσαρ-
μογή. H χειρότερη στιγμή ήταν όμως όταν η ελληνική αποστολή πήγε στον
ημιώροφο του ξενοδοχείου μετά τη διαπραγμάτευση με τον Σόιμπλε, όπου
όλες οι άλλες αποστολές κοιτούσαν την ελληνική με έκδηλη αποστροφή. 

Τα είπαν με... 12άρι 
Μία χαρακτηριστική παρουσία στην

παρουσίαση του βιβλίου του Βενιζέ-
λου ήταν του λογογράφου του πρωθυ-
πουργού, Γιάννη Βλαστάρη. Δεν γνω-
ρίζουμε εάν είχε έρθει για να εκπρο-
σωπήσει τον πρωθυπουργό, αλλά ήταν
ιδιαίτερα ευχάριστος και ομιλητικός,
αναλύοντας παρέα με τον Γιώργο Ζα-
νιά την κρίσιμη πολιτική κατάσταση σε
Ευρώπη και Ελλάδα. Κάποιοι αυτόπτες
μάρτυρες μού είπαν ότι μετά το πέρας
της παρουσίασης η συζήτηση συνο-
δεύτηκε και από ουίσκι 12άρι. Πάντως,
είχε έρθει και ο ειδικός γραμματέας
Προοπτικής Διερεύνησης Γιάννης Μα-
στρογεωργίου, που ήταν συνεχώς πα-
ρέα με την Άννα Διαμαντοπούλου, με
την οποία υπήρξε συνεργάτης της. 

Κορυφαίος κυβερ-
νητικός αξιωμα-

τούχος χθες σε πολι-
τική εκδήλωση έλεγε σε
παρέα ότι οι δημοσκοπή-
σεις για την κυβέρνηση εί-
ναι τόσο καλές, που κανο-
νικά ο πρωθυπουργός θα
έπρεπε να το ξανασκεφτεί
για εκλογές τον Σεπτέμ-
βριο… 

Οι επιχειρηματίες φίλοι
του Β. Βενιζέλου 
Στην παρουσίαση του 
βιβλίου βρέθηκαν 
εκπρόσωποι του επι-
χειρηματικού κόσμου,
φίλοι του Βαγγέλη Βε-
νιζέλου, όπως ο Γκίκας
Χαρδούβελης, πρό-
εδρος της Εθνικής
Τράπεζας, ο Φωκίων
Καραβίας, διευθύνων
σύμβουλος της Eu-
robank, και ο γνωστός
επιχειρηματίας Βαγγέ-
λης Μυτιληναίος.
Όπως μάθαμε, είχαν
κληθεί και ο Γιάννης
Στουρνάρας, αλλά βρί-
σκεται σε διακοπές στη
Σύρο, καθώς και ο Λουκάς Παπαδήμος, ο
οποίος δεν μπόρεσε να έρθει για ιατρικούς
λόγους. 

Παιδικός σταθμός 
τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ

Έχει σκάσει στα γέλια όλο το twitter με τη
σπουδή της Κου-
μουνδούρου να βά-
ψει όλο το κτίριο που
στεγάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ
στα κόκκινα. Το κτίριο
θυμίζει στη χειρότε-
ρη τον παιδικό σταθ-
μό «Μελισσούλες» ή
δημόσιο κτίριο πα-
λαιάς εποχής. Βέ-
βαια, πρώτα έγινε
ανακαίνιση και μέσα
και έξω από το κτίριο,

ενώ η απόφαση πάρθηκε αφότου αποκλεί-
στηκαν οι εκλογές τον Σεπτέμβριο. Τι να πού-
με; Η αισθητική είναι προσωπική υπόθεση
του καθενός… 

Εντύπωση έκανε στην παρουσίαση βιβλίου η παρουσία πολλών παπαν-
δρεϊκών στελεχών αλλά και στενών συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέ-

ου. Όπως για παράδειγμα, ο Δημή-
τρης Δόλλης, πρώην υφυπουργός
Εξωτερικών, ο Πάνος Μπεγλίτης με
τον οποίο ο Βενιζέλος συνυπήρξε
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και

ο Δημήτρης Ρέππας. Όπως μάθαμε, είχε κληθεί και ο Γιώργος Παπαν-
δρέου στην εκδήλωση, αλλά λόγω οικογενειακών θεμάτων δεν μπόρεσε
να προσέλθει.

Και παπανδρεϊκοί
στο Μουσείο...



Η αλήθεια είναι ότι είχε δώσει δικαιώμα-
τα με τις αποτυχίες του χειμώνα, οπότε
υπήρχε ένα σχετικό άγχος για το πώς θα
διαχειριζόταν το δύσκολο καλοκαίρι ο
υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος
Στυλιανίδης. Μπροστά στο ενδεχόμενο της
επανάληψης λανθασμένων χειρισμών που
θα προκαλούσαν σημαντικό πολιτικό κό-
στος στην κυβέρνηση και μάλιστα σε προ-
εκλογική χρονιά, το Μαξίμου στήριξε με
όλα τα μέσα τον Χρήστο Στυλιανίδη, έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα περιθώρια
αστοχίας. Περιόρισαν τις δημόσιες εμφα-
νίσεις του, καθώς οι τοποθετήσεις του σε
ορισμένες περιπτώσεις προκαλούσαν αν-
τιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της
ΝΔ, αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό η
χρηματοδότηση αλλά και τα μέσα πυρό-
σβεσης, κυβερνητικά στελέχη βοήθησαν
στον συντονισμό, ενώ και ο πρωθυπουργός
επισκέφτηκε αρκετές φορές το Επιχειρη-
σιακό Κέντρο της Πολιτικής
Προστασίας. Οπότε, μέχρι τώρα όλα καλά. 

ΚΚατεβάζουν ρολά
Από τη Δευτέρα δύσκολα θα βρίσκουμε κά-

ποιο κυβερνητικό στέλεχος στην Αθήνα. Οι πε-
ρισσότεροι περιμένουν τη συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμ-
βουλίου προκει-
μένου αμέσως
μετά να αναχωρή-
σουν για τις καλο-
καιρινές τους δια-
κοπές. Με όσους
σ υ ν ο μ ι λ ή σ α μ ε
μας έκλεισαν
ραντεβού για μετά τις 20 Αυγούστου, καθώς
εκείνη την περίοδο θα αρχίσουν να επιστρέ-
φουν στα υπουργικά τους καθήκοντα. Άλλω-
στε, όπως μας είπαν, ο χειμώνας που έρχεται
αναμένεται ιδιαιτέρως δύσκολος και θα πρέπει
να γεμίσουν καλά τις μπαταρίες τους. Και μην
ξεχνάμε ότι έχουν και το «ΟΚ» του πρωθυ-
πουργού, ο οποίος έδωσε την άδεια σε όλους
να ξεκουραστούν (λίγο). 

Φαίνεται ότι η «πρώ-
τη» της παρουσίασης του
βιβλίου του Ευάγγελου
Βενιζέλου «Εκδοχές Πο-
λέμου 2009-2022» άνοι-
ξε... την όρεξη στον
πρώην πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΟΚ και συγκυβερνήτη
του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν τέτοια η επιτυχία
της εκδήλωσης στο Βυζαντινό Μουσείο για
την de profundis κατάθεση του κ. Βενιζέλου
περί των δύσκολων ωρών που πέρασε την
περίοδο 2010-2015 που, όπως μαθαίνει η
στήλη, προγραμματίζεται ήδη σειρά ανάλο-
γων εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, αρχής γε-
νομένης στον Πειραιά. Στο λιμάνι ο «ενερ-
γός πολίτης» πλέον έχει σχετικά λίγες αλλά
ισχυρές φιλίες. Άλλωστε και στην παρου-
σίαση του προηγούμενου βιβλίου του στον
Πειραιά το 2019 είχαν παρευρεθεί αρκετός
κόσμος αλλά και οι «κεφαλές» της πόλης. 

Συστάσεις
Από τη στιγμή που ο

πρωθυπουργός ξέκο-

ψε τα σενάρια των

εκλογών και του ανα-

σχηματισμού, αρκε-

τοί υπουργοί άρχισαν

να κλείνουν τις καλοκαιρινές τους δια-

κοπές. Ορισμένοι φαίνεται πως το παρά-

καναν, καθώς ήδη ξεκίνησαν τα μπάνια.

Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκαν

στο Μαξίμου και υπήρξαν, απ’ ό,τι μαθαί-

νουμε, ήδη οι πρώτες συστάσεις.

Γκρίνιες
Μαθαίνουμε ότι στο

κυβερνητικό επιτελείο

υπάρχουν αρκετά πα-

ράπονα για ορισμένους

δημάρχους, οι οποίοι

δεν έχουν καθαρίσει

τις περιοχές από τα ξερά χόρτα και κλαδιά.

Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε και στην

πρόσφατη πυρκαγιά στην Πεντέλη, ενώ

γκρίνια υπάρχει και για τους πρόποδες του

Υμηττού, κάτι που αναδεικνύουν σχεδόν σε

καθημερινή βάση τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ.

Και να φανταστεί κανείς ότι δίνονται κάθε

χρόνο αρκετές χιλιάδες ευρώ για τον καθα-

ρισμό του Υμηττού. 

Α
νείπωτη θλίψη σκόρπισε στον επι-
στημονικό κόσμο η είδηση για τον
θάνατο του γνωστού ψυχίατρου
και ψυχαναλυτή Ματθαίου Γιωσα-

φάτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη.
Ο Ματθαίος Γιωσαφάτ επηρέασε χιλιάδες
ζευγάρια μέσα από τη θεραπεία, τις διαλέ-
ξεις αλλά και τα βιβλία του, ενώ αποτελεί
έναν από τους πιο περιζήτητους και πιο ανα-
γνωρίσιμους ψυχαναλυτές λόγω της κλινι-
κής του εμπειρίας.

Από πολλούς αποκαλούνταν «δάσκαλος
της Ψυχανάλυσης» και όχι τυχαία, δεδομέ-
νου ότι πολλά από τα βιβλία του έγιναν best
sellers. Παράλληλα, ένα στοιχείο που τον ξε-
χώριζε αποτελεί το γεγονός ότι «δεν μασού-
σε τα λόγια του» και έλεγε πάντα αυτό που πί-
στευε. Δεν ήταν λίγες οι φορές που χαρακτή-
ρισε τους Έλληνες πολιτικούς ανώριμους,
φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα
τον Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για τον τρόπο
που είχε ανέλθει στην εξουσία ο Αλέξης Τσί-
πρας, είχε πει τα εξής: «Σημείο αναφοράς
των λαϊκιστών ήταν πάντα το πελατειακό
κράτος. Έτσι έκανε και ο Παπανδρέου στη
δεκαετία του ’80. Και τώρα όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπήρξε
ασθενής μου. Σίγουρα τα παιδικά του χρόνια
θα έχουν επηρεάσει τον χαρακτήρα του», εί-
χε δηλώσει χαρακτηριστικά.
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«Κατεβαίνει» Πειραιά 
ο Βενιζέλος
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υ Έπεσαν όλοι πάνω τουΜατθαίος Γιωσαφάτ
Πένθος στον
επιστημονικό
κόσμο
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Μητσοτάκης - Σαλμάν
στην Ακρόπολη

Α
π’ ό,τι μαθαίνουμε, το ζήτησε ο ίδιος και στη συγκεκριμένη ώρα και
δεν γινόταν να του χαλάσουμε χατίρι. Ο λόγος για τον πρίγκιπα διά-
δοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και την επιθυ-
μία του να δει την Ακρόπολη... by night, αμέσως μετά τις σημαντικές

συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ της χώρας μας και της χώρας του. Έτσι, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης συνόδευσε στη νυχτερινή του επίσκεψη στον Ιερό Βρά-
χο της Ακρόπολης τον πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν, επιβεβαιώνοντας και τις εξαιρετι-
κές προσωπικές σχέσεις που διατηρούν οι δύο άνδρες.

Η επίσκεψη στο εθνικό μνημείο έγινε το βράδυ της Τρίτης και, εκτός από τους
Μητσοτάκη και Σαλμάν, παραβρέθηκαν και άλλα μέλη της διπλωματικής απο-
στολής από τη χώρα της Μέ-
σης Ανατολής, όπως και η
υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η
οποία ανέλαβε και... χρέη ξε-
ναγού δείχνοντας και εξηγών-
τας στον διάδοχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νω-
ρίτερα είχε υπογραφεί συμ-
φωνία για την κατασκευή του
υποθαλάσσιου καλωδίου
«East to Med data Corridor». Πρόκειται για την επίγεια και υποθαλάσσια καλω-
διακή σύνδεση μεταφοράς δεδομένων που θα περνά από τη Σαουδική Αραβία,
την Κύπρο και την Ελλάδα.

Παράλληλα, στη συνάντησή τους συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας
των δύο χωρών στον τομέα της «πράσινης» ενέργειας, όπως και οι δυνατότητες
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη μέσω
της Ελλάδας, που «μπορεί να γίνει “γέφυρα”» ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και τη
Γηραιά Ήπειρο.
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Λάσπες... από
συντρόφους
Αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης η «απαίτηση» του
Σωκράτη Μάλαμα σε συναυλία του να
κατέβει πανό που έγραφε «ΒΙΑΣΤΗΣ ΕΙ-
ΝΑΙ», προφανώς αναφερόμενο στην
υπόθεση Λιγνάδη. Πλήθος τα αρνητικά
σχόλια για τον σύντροφο Σωκράτη από
γνωστά ακάουντ που αυτοπροσδιορί-
ζονται στον προοδευτικό χώρο, στην
ηθική Αριστερά κ.λπ. Μα καλά, ο Σω-
κράτης δεν ήρθε σε συνεννόηση με την
αδερφή του-βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ
ώστε να τον ενημερώσει για τη γραμμή
του κόμματος; Τότε που τραγουδούσε
στο Σύνταγμα για «Τα παιδιά μες την
πλατεία» πριν από την ομιλία του Αλέξη
για το δημοψήφισμα του «ΟΧΙ» δεν είχε
δείξει την ιδεολογική του ταυτότητα και
πίστη στους συντρόφους; Τώρα γιατί
τον σταυρώνουν έτσι και του «χρεώ-
νουν» πλάτες στον Λιγνάδη; 

Μια αξιόπιστη πηγή, που τα-
ξίδεψε προ ημερών στις
ΗΠΑ, μου έλεγε πόσο πολύ
έχει επηρεαστεί αρνητικά η
αμερικανική διπλωματία από
τους Τούρκους. «Δεν τους
εμπιστεύονται καθόλου»,
μου έλεγε χαρακτηριστικά,
ενώ μεγάλη ανησυχία υπάρ-
χει και για τη στάση των Κι-
νέζων. 

Περίεργο κλίμα 
με Ελπιδοφόρο 

Παραμένω στα θέματα της Αμερι-
κής και σας μεταφέρω ένα περίεργο
κλίμα που υπάρχει για τον Αρχιεπί-
σκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Ενώ
ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋπο-
θέσεις, το τελευταίο διάστημα έχει
προκαλέσει στην ελληνική Ομογέ-
νεια έναν προβληματισμό με τη δη-
μόσια στάση του. Οι σοβαροί άνθρω-
ποι της Ομογένειας δεν μπορούν να
δεχτούν ορισμένα πράγματα και δεν
τα αφήνουν να πέσουν κάτω... 

Δύναμη ο Τάκης Θεοδωρικάκος!
Ούτε... τρίωρο δεν κράτησε η ξεκούραση του Τάκη Θεοδωρικάκου μετά την ξαφνική

αδιαθεσία που αισθάνθηκε στο βήμα της Βουλής, όταν αναγκάστηκε να διακόψει την

ομιλία του για το νομοσχέδιο για την Αστυνομική Ακαδημία. Ούτε η ίωση ούτε η αδια-

θεσία στάθηκαν ικανές να κρατήσουν τον υπουργό μακριά από τα καθήκοντά του, αφού

παρά τη σύσταση των γιατρών και προς έκπληξη πολλών συναδέλφων του την Τρίτη το

απόγευμα βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπογραφή της συμφωνίας συνεργα-

σίας με τον Σαουδάραβα ομόλογό του. Την Τετάρτη το πρωί ακολούθησε το καθημερινό

του πρόγραμμα στο Μέγαρο της Κατεχάκη και το απόγευμα συμμετείχε στην παρου-

σίαση της ψηφιακής εφαρμογής για την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα στο

υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τούρμπο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη!



του
Στάθη Κούπα

Αντιδήμαρχος
Οικονομικών 
στον Δήμο 
Νέας Σμύρνης

του
Λευτέρη 

Χρυσοφάκη

Μέλος της
Γραμματείας Τομέα

Ναυτιλίας του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,

πολιτευτής 
Α’ Πειραιά,

επιχειρηματίας
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Γ
ι’ άλλη μια φορά φωτιές.  Γι’ άλλη μια φο-
ρά πολιτικοί καυγάδες στα αποκαΐδια. Στο
ζήτημα των πυρκαγιών θα έπρεπε να

υπάρχει απόλυτη ομόνοια όλων των πολιτικών
δυνάμεων. Να εργαστούν από κοινού ώστε να
υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα πολιτικής
προστασίας και κατάσβεσης. Γιατί ό,τι και να λέ-
γεται και να γράφεται, αποτελεσματικό σύστημα
δεν έχουμε.

Στη φωτιά της Πεντέλης έγινε μια προσπάθεια
από την Κυβέρνηση να κερδίσει τις εντυπώσεις,
να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από αυτή που
υπήρξε πραγματικά. Τόσο για την αποτελεσματι-
κότητα του μηχανισμού, όσο και για τον αριθμό
των καμένων σπιτιών. 

Κάποιοι βιάστηκαν να θριαμβολογήσουν, όμως
τα στοιχεία από τις αυτοψίες των μηχανικών μι-
λούν από μόνα τους: 126 σπίτια έχουν καεί και εί-
ναι μόνιμα ή προσωρινά ακατάλληλα για κατοίκη-
ση, 6 επαγγελματικοί χώροι και 29 αποθήκες
έχουν καεί.

Η φωτιά ξέφυγε και στην πραγματικότητα
έσβησε στη Λεωφόρο Μαραθώνος σε διάφορα
σημεία από τον Γέρακα μέχρι και το Πικέρμι.

Τα τελευταία χρόνια η δασοπυρόσβεση και η
πολιτική προστασία λειτουργούν υπό την επήρεια
δύο πραγμάτων: Πρώτον την πολύνεκρη τραγωδία
στο Μάτι και δεύτερον την κλιματική αλλαγή.

Η τραγωδία στο Μάτι επηρέασε σε μεγάλο βαθ-
μό τον τρόπο που σκέπτονται οι αρμόδιοι για τη
δασοπυρόσβεση. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να
βρεθεί στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο για πολιτικούς
όσο και για καθαρά ανθρώπινους λόγους. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο προέχει η εκκένωση των περιοχών.
Οι καταστροφές έρχονται σε δεύτερη μοίρα ή δεν
ενδιαφέρουν και καθόλου.

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, κανένας δεν
μπορεί να αρνηθεί ότι ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό
για τις πυρκαγιές. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει
τη ζωή μας, επηρεάζει όλες τις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες σε όλο τον πλανήτη . Πρέπει να λά-
βουμε μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης, να χρη-
σιμοποιήσουμε εναλλακτικές, καθαρές μορφές
ενέργειας.

Από αυτό το σημείο όμως μέχρι να χρησιμοποι-
ούμε την κλιματική αλλαγή ως δικαιολογία για την
αδράνεια, έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί η Ελλάδα
τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει να παρουσιά-
σει αυτό το καλοκαίρι τέτοια καιρικά φαινόμενα,
όπως η Ισπανία για παράδειγμα, που να χρεώνον-

ται στην κλιματική αλλαγή. 
Εν κατακλείδι: Η οργάνωση του κράτους και των

υπηρεσιών πρέπει να μπουν σε νέα φάση. Να ενι-
σχυθεί η δασοπυρόσβεση με μέσα και να γίνει
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Να βρεθεί ξανά προσωπικό που θα ξέρει το δά-
σος και θα εργάζεται μέσα σε αυτό. Να το καθαρί-
ζει, να ανοίγει ζώνες προστασίας .

Να ενισχυθεί με προσωπικό και πόρους η αυτο-
διοίκηση.

Μπορούν να γίνουν πολλά. 
Η πολιτική προστασία και η Δασοπυρόσβεση

πρέπει να μείνουν έξω από τις πολιτικές δια-
μάχες.

Η πολιτική προστασία και η δασοπυρόσβεση 
πρέπει να μείνουν έξω από τις πολιτικές διαμάχες.

Ε
ίναι σε όλους μας γνωστό ότι το 65% των νέων
-ηλικίας από 17 έως 35 ετών- αδιαφορεί για
την πολιτική, για τα κοινά. Δεν έγιναν «σαν

και εμάς», η μόνιμη επωδός της δικής μας
γενιάς, που θα λέγαμε χωρίς υπερβολή ότι γεννη-
θήκαμε πολιτικοποιημένοι!

Η σημερινή νέα γενιά είναι «η γενιά της αποχής»,
όπως την έχουν βαφτίσει οι δημοσκόποι. Τα κύρια
χαρακτηριστικά της αποχής των νέων από τις κάλ-
πες είναι λίγο πολύ γνωστά. Άγνοια αλλά και αδια-
φορία για την ύπαρξη των υποψηφίων, απογοήτευ-
ση από τη μη ανταπόκριση των πολιτικών στις ιδέες
και τα προβλήματά τους, πίστη ότι όποιο και αν εί-
ναι το αποτέλεσμα των εκλογών, αυτό δεν θα επη-
ρεάσει τη ζωή τους, «κλειστά» πολιτικά κυκλώμα-

τα, υποεκπροσώπηση των νέων στα ψηφοδέλτια, οι
αποφάσεις που λαμβάνονται δεν τους αφορούν και
άλλα πολλά.

Αποτέλεσμα, την τελευταία δεκαετία ένα εκατομ-
μύριο ψηφοφόροι «χάθηκαν»! Οι περισσότεροι
από αυτούς ανήκουν στις ηλικίες από 17 έως
35. Φοβάμαι όμως ότι το αυξανόμενο ποσοστό της
συνολικής αποχής δεν ενοχλεί κανέναν από το πο-
λιτικό μας σύστημα. Ιδιαίτερα η συνεχώς διογκού-
μενη αποχή των νέων. 

Κάποιοι κάνουν πολιτικές καριέρες στην πλάτη
των «συνειδητά» απόντων, επικαλούμενοι στα ύψη
την νεανική ανεργία ή και τη φυγή των νέων στο
εξωτερικό, το γνωστό μας «brain drain». Για την
πλειοψηφία των νέων ο μέσος πολιτικός είναι ένας

κοινός άνθρωπος που βιοπορίζεται, πλούσια αρκε-
τές φορές, από τη σχέση του με την πολιτική, όπως
περιγράφεται στο βιβλίο «Η πολιτική ως επάγγελ-
μα» του Γερμανού κοινωνιολόγου Max Weber.

Οι νέοι για να ασχοληθούν με την πολιτική θα
πρέπει οι πολιτικοί, πρώτα από όλα, να ασχοληθούν
μαζί τους. Να τους ακούσουν, να τους καταλάβουν,
να τους δώσουν εξηγήσεις, διαβεβαιώσεις ότι θα
δουλέψουν για αυτούς και κίνητρα ότι οι ιδέες τους
θα πιάσουν τόπο.

Η «γενιά της αποχής» είναι μια δυνάμει θεσμική
κρίση της Δημοκρατίας και αν δεν αντιμετωπιστεί
έγκαιρα, θα μεγαλώσει με απρόβλεπτες
συνέπειες, πέραν της αποχής από τις κάλπες. Και ο
νοών νοείτω.

Η πολιτική μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς



ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ11

του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Α
νεβαίνει ξανά η «θερμοκρα-
σία» στη Μεσόγειο και οι Τούρ-
κοι δείχνουν αποφασισμένοι
τον Αύγουστο να ταράξουν τα

νερά με το γεωτρύπανο «Abdülhamit
Han». Ο Ερντογάν είχε βάλει ένα σχετικό
φρένο στην εμπρηστική ρητορική και την
τουρκική προκλητικότητα (χωρίς να αλλά-
ζει η στάση της Τουρκίας), στο πνεύμα της
συνομιλίας του με τον Μπάιντεν, κατά την
πρόσφατη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη,
με στόχο την πώληση και τον εκσυγχρονι-
σμό των τουρκικών F-16. Το κλίμα όμως
αλλάζει και πάλι, ενώ την Τρίτη καταγρά-
φηκαν και δύο υπερπτήσεις στο Αιγαίο, με
δύο τουρκικά F-16 να πετούν πάνω από τις
βραχονησίδες Ανθρωποφάγοι. Σημει-
ώνεται ότι από την 30ή Ιουνίου η τουρκική
αεροπορία πραγματοποίησε 3.954 παρα-
βιάσεις και 138 υπερπτήσεις.

Παράλληλα, την Τρίτη περιπολικό σκά-
φος της τουρκικής ακτοφυλακής παρενό-
χλησε σκάφος του Λιμενικού, κάνοντας
επικίνδυνους ελιγμούς, με το περιστατικό
να διενεργείται εντός ελληνικών χωρικών
υδάτων κοντά στο Φαρμακονήσι. Ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχθές με δηλώ-
σεις του ανέφερε ότι «η Ελλάδα προσπα-
θεί να μας εμποδίσει να αγοράσουμε μα-
χητικά αεροσκάφη για τις ανάγκες της
ασφάλειάς μας. Ως Τουρκία ό,τι είναι ανα-
γκαίο θα το κάνουμε όταν έρθει η στιγμή.
Και ο Μητσοτάκης δεν γνωρίζει ότι η κυ-
ριαρχία αυτών των νησιών δόθηκε σε
εκείνον υπό τον όρο να είναι αποστρατιω-
τικοποιημένα. Ίσως. Θα μάθει...».

Από τη μεριά του, ο Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου υποστήριξε χθες ότι η χώρα μας
«ενεργεί αντίθετα με το διεθνές δίκαιο και
παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώμα-
τα», επαναφέροντας παράλληλα τη ρητο-
ρική για υποστήριξη της τρομοκρατίας
από την Αθήνα.

«Νονός» του ο... σουλτάνος
Στο κομμάτι του πλωτού γεωτρύπανου,

το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
Anadolu, επικαλούμενο δηλώσεις του
υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας, απο-
καλύπτει ότι η τουρκική κυβέρνηση λύνει
τους κάβους στο γεωτρύπανο «Abdülha-
mit Han», το οποίο θα αποπλεύσει από το
λιμάνι της Μερσίνης.

Το προηγούμενο διάστημα οι τουρκι-
κές Αρχές είχαν διαμηνύσει πως αυτό θα
γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυ-
γούστου, ενώ το βράδυ της Τρίτης δόθη-
κε η ακριβής ημερομηνία. Στις 9 Αυγού-
στου λοιπόν το γεωτρύπανο «Abdülha-
mit Han» θα κάνει την έξοδό του στην

Ανατολική Μεσόγειο.
Το «Abdülhamit Han» είναι το τέταρτο

τουρκικό γεωτρύπανο, έβδομης γενιάς,
με δυνατότητα γεωτρήσεων στα 12.000
μέτρα, με το όνομα να το δίνει ο Ταγίπ
Ερντογάν, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος είχε
πριν από καιρό αποστείλει μήνυμα προς
πάσα κατεύθυνση λέγοντας: «Αποφασί-
σαμε να συνεχίσουμε τις έρευνες και τις
γεωτρήσεις που προηγουμένως πραγμα-
τοποιούσαμε μισθώνοντας γεωτρύπανα
με δικά μας μέσα». Ο υπουργός Ενέργειας
της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ έχει ήδη
αναφέρει για το νεοσύστατο γεωτρύπανο
πως «ένας τέταρτος αδερφός ήρθε στον
στόλο μας, Το πλοίο βαθιάς γεώτρησης
“Abdülhamit Han”». 

Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες ο αντι-
πρόεδρος Φουάτ Οκτάι δήλωσε από τα
Κατεχόμενα ότι το τουρκικό γεωτρύπανο
«Abdülhamit Han» θα ξεκινήσει τις εργα-
σίες του τον Αύγουστο στην Ανατολική
Μεσόγειο, τονίζοντας ότι οι «πόροι των

υδρογονανθράκων δεν είναι παιχνίδι των
Ελλήνων». Ο Τούρκος αντιπρόεδρος μί-
λησε και για την ισχύ του τουρκικού στό-
λου αλλά και για τη «Γαλάζια Πατρίδα»,
υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία είναι μία
από τις δέκα χώρες που κατασκεύασαν το
δικό τους πολεμικό πλοίο.

Ο Ερντογάν βγάζει στις 9
Αυγούστου το νεοσύστατο
γεωτρύπανο «Abdülhamit
Han» για έρευνες 
- Μετά τις υπερπτήσεις πάνω
από ελληνικά νησιά είχαμε
και τις παρενοχλήσεις
σκάφους του Λιμενικού από
την τουρκική ακτοφυλακή

Τα σενάρια για
την περιοχή που
θα «τρυπήσει»

Όσα δήλωσε ο Οκτάι από τα Κα-
τεχόμενα εντείνουν τις φωνές
όσων υποστηρίζουν ότι το τουρκι-
κό γεωτρύπανο θα κατευθυνθεί
προς την ΑΟΖ της Κύπρου. Συγκε-
κριμένα, η μία θαλάσσια περιοχή
στην κυπριακή ΑΟΖ, όπου πιθανό-
τατα να κατευθυνθεί το γεωτρύ-
πανο, είναι εκεί όπου πραγματο-
ποίησε σχετικές έρευνες το «Φα-
τίχ» το 2019, δηλαδή βορειοδυτι-
κά της Κύπρου, ανάμεσα σε Κύ-
προ και Τουρκία, μετά τον 30ό με-
σημβρινό και ανατολικά του Κα-
στελόριζου. Από την άλλη, υπο-
στηρίζεται ότι το τουρκικό γεω-
τρύπανο ίσως κινηθεί στον κόλπο
της Καρπασίας, περιοχή όπου η
Τουρκία είχε κάνει έρευνες το
2018 και το 2019 και που η Άγκυρα
δεν έχει δικαιώματα. 

Άλλο σενάριο αφορά τις περιο-
χές στο Οικόπεδο 6 νοτιοδυτικά
της Κύπρου. Σε οποιαδήποτε -μη
ρεαλιστική- περίπτωση που η
Τουρκία επιλέξει περιοχή ελληνι-
κών κυριαρχικών δικαιωμάτων,
τότε αυτή θα είναι εκείνη όπου το
«Ορούτς Ρέις» πραγματοποίησε
έρευνες το 2020. Τέλος, πάντα
«παίζουν» και περιοχές τουρκι-
κής κυριαρχίας, σενάριο που δεν
θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό. Το θέ-
μα είναι ποιος είναι ο «αντικειμε-
νικός σκοπός» του Ερντογάν: αν
θα θελήσει να προκαλέσει την ελ-
ληνική πλευρά, αν θα το επιδιώξει
με την κυπριακή ή θα περιοριστεί
στην τουρκική ΑΟΖ.

Ταράζει
ξανά τα νερά
της Μεσογείου



Ο
υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώργος Αμυ-
ράς μιλάει στην «Political» για
τις ενέργειες του υπουργείου

σχετικά με την προστασία των δασών αλ-
λά και τις αναδασώσεις μετά τις περσινές
καταστροφικές πυρκαγιές. Αναλύει τις
πράσινες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης
για το περιβάλλον, αναφέρει τις τρεις με-
γάλες μεταρρυθμίσεις του υπουργείου
που παρουσίασε πρόσφατα στη Σύνοδο
Κορυφής και στο τέλος μιλάει για το ποδή-
λατο και την ποδηλατική κουλτούρα των
Ελλήνων. 

Η κλιματική κρίση έχει κάνει την εμφά-
νισή της και αυτό το καλοκαίρι, το ξηρο-
θερμικό κλίμα στην ελληνική επικρά-
τεια αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα
για το περιβάλλον και τα δάση μας. Τι
έχει κάνει η Πολιτεία πέρα από τον
αμυντικό μηχανισμό πυρόσβεσης και
φύλαξης των δασών;

Έως τώρα στη χώρα μας όλο το βάρος για
την αντιμετώπιση των πυρκαγιών έπεφτε
στην καταστολή. Οι πολιτικές πρόληψης
ήταν από ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Για
τη συντριπτική πλειονότητα των δασικών
οικοσυστημάτων δεν υπήρχαν καν σχέδια
αντιπυρικής προστασίας. Αυτή την πραγ-
ματικότητα την αλλάζουμε. Για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία της χώρας το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνερ-
γασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιεί
εκτενείς προληπτικούς καθαρισμούς και
απομακρύνει συσσωρευμένη, επί δεκαε-
τίες, καύσιμη βιομάζα από τα κρίσιμα δα-
σικά οικοσυστήματα της χώρας.

Σήμερα που μιλάμε, δεκάδες συνεργεία
υλοτόμων καθαρίζουν πάνω από 100 δά-
ση, αστικά και περιαστικά, αρχαιολογικούς
χώρους, συνολικά πάνω από 80.000
στρέμματα δάσους, διανοίγουν 2.200 χι-
λιόμετρα αντιπυρικών ζωνών και συντη-
ρούν και διαπλαταίνουν 12.000 χιλιόμε-
τρα δασικών δρόμων σε όλη τη χώρα. Αυ-
τό το τεράστιο έργο προληπτικών καθαρι-
σμών, υπό τον τίτλο «Antinero», χρηματο-
δοτείται με 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάπτυξης και με 22 εκατ. ευρώ από τον
κρατικό προϋπολογισμό. 

Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήσαμε
αρκετές πυρκαγιές που έκαψαν μεγά-
λες εκτάσεις δασών. Σε τι φάση βρί-
σκονται οι αναδασώσεις;

Υλοποιούμε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανα-
δασώσεων που δημιουργήθηκε στην ιστο-
ρία της χώρας μας με χρηματοδότηση
150 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Πρασινίζουμε την Ελλάδα με 20
εκατ. φυτάρια που προέρχονται κυρίως
από το Δημόσιο Φυτώριο της Αμυγδαλέ-
ζας και πρόκειται φυσικά για ελληνικές
ποικιλίες δέντρων, γονιδιακά ελεγμένες
από Έλληνες επιστήμονες. Η πρώτη πιλο-
τική αναδάσωση έγινε στην Πάρνηθα αλλά
και στην Εύβοια και σταδιακά από την επό-
μενη φυτευτική περίοδο το πρόγραμμα θα
απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Για την πρό-
ληψη των δασικών πυρκαγιών ετοιμάζου-
με τα σχέδια αντιπυρικής προστασίας για
38 εκατ. στρέμματα δασών ώστε να είμα-
στε πλήρως προετοιμασμένοι στην επόμε-
νη αντιπυρική περίοδο.

Έχει σχεδιάσει το υπουργείο δράσεις
με κονδύλια από το μεγάλο Ταμείο Ανά-
καμψης και ποιες;

Όπως σας ανέφερα, τόσο το πρόγραμμα
προληπτικής αντιπυρικής προστασίας «An-
tinero» όσο και το Εθνικό Σχέδιο Αναδα-
σώσεων χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά.
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Στον 
Σωτήρη Πίκουλα 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Αυστηρό καθεστώς προστασίας
για 1.000 παραλίες και 56 βουνά»



Έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης έργα και δράσεις ύψους 95 εκατ. ευ-
ρώ για τη βελτίωση υποδομών παροχής
και εξοικονόμησης νερού. Σε συνεργασία
με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
Αποχέτευσης θα υλοποιηθούν σημαντικά
έργα για υποδομές παροχής, τηλεχειρι-
σμού για τον εντοπισμό διαρροών στο δί-
κτυο, προμήθεια ψηφιακών μετρητών, μο-
νάδες αφαλάτωσης.
Προχωράμε όμως και σε κάτι πρωτοπο-
ριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Για πρώ-
τη φορά το κράτος θα παρέχει με τη μορ-
φή επιδότησης 230 εκατ. ευρώ στα νοικο-
κυριά για επενδύσεις εξοικονόμησης νε-
ρού. Πρόκειται για ένα αντίστοιχο πρό-
γραμμα με το «Εξοικονομώ», μόνο που αυ-
τήν τη φορά αντί για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των ακινήτων θα αφορά υδατική
αναβάθμιση των κατοικιών με μεγάλο
όφελος τόσο για τους πολίτες όσο και για
τα αποθέματα νερού.
Στο Ταμείο Ανάκαμψης επίσης έχει ενταχ-
θεί η δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπα-
τιών πεζοπορίας ύψους 30,4 εκατ. ευρώ.
Αμέσως μετά θα προχωρήσει η δράση για
την αποκατάσταση αναβαθμίδων που σχε-
τίζονται με την προστασία της βιοποικιλό-
τητας με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ.
Τέλος, έχουν δεσμευτεί 36 εκατ. ευρώ για
τη δημιουργία εθνικού συστήματος για τη
μόνιμη παρακολούθηση των ειδών και των
οικοτόπων, όπως και για την επιτήρηση
των προστατευόμενων περιοχών.

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: Η
κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη των
ΑΠΕ και μάλιστα φέρνει νομοσχέδιο
που κάνει πιο εύκολες και πιο γρήγο-
ρες τις επενδύσεις στις ΑΠΕ, καθώς η
ενέργεια που παράγεται είναι πιο φθη-
νή -τουλάχιστον σήμερα- από τις άλλες
μορφές παραγωγής ενέργειας. Η ανά-
πτυξη των ΑΠΕ όμως δεν δημιουργεί
ανατροπές στο φυσικό περιβάλλον; 

Καταρχάς οφείλουμε όλοι να σκεφτούμε
πόσο επιβάρυνε το φυσικό περιβάλλον η -
εδώ και δεκαετίες- χρήση του λιγνίτη και
του πετρελαίου για την παραγωγή ενέργει-
ας. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ξα-
ναφέρνουν την ισορροπία στο περιβάλ-
λον. Οφείλουμε να προχωρήσουμε στην
απανθρακοποίηση τόσο στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και στις βιομηχανι-
κές δραστηριότητες όσο και στην καθημε-
ρινότητά μας.
Αυτήν τη στιγμή λόγω της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία και της ενεργειακής
κρίσης που έχει επιφέρει όλες οι χώρες
της Ευρώπης επιστρέφουν πρόσκαιρα
στον λιγνίτη. Το ίδιο κάνει και η Ελλάδα.
Αυτό όμως δεν αλλάζει τους στόχους.
Πρέπει να μειώσουμε και θα μειώσουμε
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για

να έχουν ένα καλύτερο περιβαλλοντικό
μέλλον οι επόμενες γενιές. Η παραγωγή
καθαρής ενέργειας από αιολικά και φωτο-
βολταϊκά πάρκα είναι μονόδρομος. Έχου-
με ανεξάντλητες πηγές, τον άνεμο, τον
ήλιο, το κύμα και τη γεωθερμία και οφεί-
λουμε να τις αξιοποιήσουμε.
Σε εκείνους, δε, που αντιδρούν σφόδρα
στις ΑΠΕ έχω να μεταφέρω το εξής ερώ-
τημα που απηύθυνε μια φίλη ξενοδόχος
από το Μικρό Πάπιγκο: Αν πετρέλαιο δεν
θέτε, άμα ανεμογεννήτριες δεν θέτε, ε τι
θέτε;

Η ποδηλατική κοινότητα αυξάνεται τό-
σο στα αστικά κέντρα όσο και στην πε-
ριφέρεια. Στις πόλεις βλέπουμε μια
απροθυμία των δημαρχικών αρχών να
βάλουν ποδηλατόδρομους στους βασι-
κούς δρόμους, υπάρχει ακόμη ένα εχ-
θρικό κλίμα από τους οδηγούς ΙΧ, γενι-
κότερα οι ποδηλάτες αντιμετωπίζονται

ως παρίες ακόμη και σήμερα. Η Πολι-
τεία δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνει το
ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης, όπως
κάνουν και άλλες αναπτυγμένες χώρες
στην Ευρώπη, που έχει άλλωστε και
ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα; 

Έχετε απόλυτο δίκιο. Γνωρίζετε πολύ κα-
λά ότι εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιώ
το ποδήλατο για να μετακινούμαι στους
δρόμους της Αθήνας και των Ιωαννίνων
και κάνω αγώνα για να πείσω κυρίως τους
δήμους να φτιάξουν ποδηλατικά δίκτυα. 
Ως χώρα είμαστε πολύ πίσω δυστυχώς
στην ποδηλατοκίνηση. Εμείς στο υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα
από προγράμματα χρηματοδότησης έχου-
με εγκρίνει δεκάδες εκατομμύρια για κα-
τασκευή ποδηλατοδρόμων, επομένως κά-
τι καλό γίνεται και κάτι αλλάζει. Αυτό που
όμως βλέπω ότι δεν αλλάζει εύκολα είναι
η νοοτροπία μας ως οδηγών αυτοκινήτων.
Δεν σεβόμαστε ούτε ποδηλάτη ούτε πεζό.

Οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα
κουλτούρα στις μετακινήσεις. 

Ποια μέτρα λαμβάνει το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας για την προ-
στασία της βιοποικιλότητας;

Για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρί-
ση οφείλουμε να προστατεύουμε την
πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας. Για
κάθε ένα είδος της άγριας πανίδας και
χλωρίδας που προστατεύουμε, για κάθε
βιότοπο και κάθε οικοσύστημα που εξυγι-
αίνουμε, επιτυγχάνουμε μια σημαντική νί-
κη απέναντι στην αδυσώπητη κλιματική
κρίση. 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας υλοποιεί πολλές δράσεις για την προ-
στασία της βιοποικιλότητας:
Θεσμοθετήσαμε τα «Απάτητα Βουνά». Μια
εμβληματική και πανευρωπαϊκά πρωτοπο-
ριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση για
την προστασία και την αειφορία έξι πανέ-
μορφων ελληνικών βουνών, εξαιρετικά
σημαντικών για τη βιοποικιλότητα. Στον
Σμόλικα, την Τύμφη, τα Λευκά Όρη, το
Σάο, τον Ταΰγετο και το όρος Χατζή απαγο-
ρεύσαμε τη διάνοιξη οποιουδήποτε δρό-
μου και οποιασδήποτε τεχνητής επιφάνει-
ας. Ακολουθούν άλλα 50 βουνά που θα
τεθούν σε καθεστώς τέτοιας αυστηρής
προστασίας. Για τον Όλυμπο σας θυμίζω
ότι πέρσι τον Σεπτέμβριο τον εντάξαμε σε
καθεστώς πλήρους περιβαλλοντικής προ-
στασίας με Προεδρικό Διάταγμα.
Το επόμενο μεγάλο βήμα για την προστα-
σία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας είναι η
θεσμοθέτηση από το ΥΠΕΝ της εμβλημα-
τικής περιβαλλοντικής μεταρρύθμισης
υπό τον τίτλο «1.000 Παρθένες Παρα-
λίες». Πρόκειται για πανέμορφες παρα-
λίες ανά την Ελλάδα, στις οποίες δεν
υπάρχουν ακόμη ανθρωπογενείς παρεμ-
βάσεις και τεχνητές επιφάνειες και αποτε-
λούν αναλλοίωτα κομμάτια φυσικής κλη-
ρονομιάς και ιστορίας βιοποικιλότητας.
Αυτές οι παραλίες θα τεθούν σε καθεστώς
αυστηρής προστασίας. Εκεί δεν θα φτια-
χτούν ούτε δρόμοι ούτε beach bars ούτε
παροχές ηλεκτρισμού, θα μείνουν για πάν-
τα όπως ήταν από... πάντα.
H Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη γαλλική
πρωτοβουλία «Μεσόγειος, μία υποδειγμα-
τική θάλασσα έως το 2030». Η ελληνική
κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την ένταξη
του 30% των ελληνικών θαλασσών σε κα-
θεστώς προστασίας και του ενός τρίτου εξ
αυτών σε καθεστώς απόλυτης προστα-
σίας, όπου δεν θα επιτρέπεται η αλιεία.
Έχουμε αποσύρει και από το Δημόσιο και
από την αγορά τα πλαστικά μιας χρήσης,
ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια,
αναδευτήρες κ.λπ., με στόχο τη μείωση
της χρήσης των πλαστικών κατά 30% έως
το 2030.
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«Σε εκείνους που αντιδρούν σφόδρα στις ΑΠΕ
έχω να μεταφέρω το ερώτημα που απηύθυνε
μια φίλη ξενοδόχος από το Μικρό Πάπιγκο: Αν
πετρέλαιο δεν θέτε, άμα ανεμογεννήτριες δεν
θέτε, ε τι θέτε;



Από μια κλωστή κρέμονται οι εξαγωγές εκατομμυρίων τό-
νων ουκρανικών σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης Θά-
λασσας, καθώς η Μόσχα θέτει νέους όρους, λέγοντας ότι η
συμφωνία θα ισχύσει μόνο αν αρθούν οι κυρώσεις κατά των
ρωσικών αγροτικών προϊόντων.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες ότι η συμφωνία, στην οποία
έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα
Ρωσία και Ουκρανία για άρση του αποκλεισμού των ουκρα-

νικών λιμανιών ώστε να επιτραπεί η εξαγωγή σιτηρών, μπο-
ρεί να καταρρεύσει, «εφόσον η Δύση δεν άρει την απαγό-
ρευση στις εξαγωγές ρωσικών αγροτικών προϊόντων». Πρό-
κειται για απαγορεύσεις που χρονολογούνται από το 2014,
μετά τη ρωσική εισβολή και την κατάληψη της Κριμαίας.

Η δήλωση του Κρεμλίνου έρχεται την ώρα που ο στρατός
του Πούτιν συνεχίζει να βομβαρδίζει μεγάλα ουκρανικά λι-
μάνια στον Εύξεινο Πόντο, όπως της Οδησσού και του Μικο-

λάιβ. Επικαλούμενο Τούρκους αξιωματούχους, το πρακτο-
ρείο Reuters μετέδωσε χθες ότι η πρώτη παρτίδα ουκρανι-
κών σιτηρών μπορεί να φορτωθεί εντός των επόμενων ημε-
ρών για να εξαχθεί διά θαλάσσης.

Οι εξαγωγές των ουκρανικών σιτηρών, εκ των οποίων έως
και 25 εκατομμύρια τόνοι είναι εγκλωβισμένοι στην εμπόλε-
μη χώρα, είναι κρίσιμες για την παγκόσμια επισιτιστική
ασφάλεια.

Η
πιθανή άρση των σκληρών
αμερικανικών δασμών στα
προϊόντα made in China, ο
πόλεμος στην Ουκρανία και

οι εντάσεις για την Ταϊβάν είναι ψηλά
στην «καυτή ατζέντα» της συνδιάλεξης
που θα έχουν πιθανότατα σήμερα ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Κι-
νέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο
Μπάιντεν δεν έχει λάβει ακόμη οριστική
απόφαση, αν και θεωρεί ότι οι τιμωρητι-
κοί «τελωνειακοί δασμοί που επιβλήθη-
καν από τον προκάτοχό του (σ.σ.: Ντό-
ναλντ Τραμπ) ήταν άσχημα σχεδιασμέ-
νοι (…) και κόστισαν ακριβά στις αμερι-
κανικές οικογένειες, στις μικρές επιχει-
ρήσεις και στους αγρότες».

Αναλυτές εκτιμούν ότι τώρα που ο
Μπάιντεν είναι αντιμέτωπος με την ενερ-
γειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρι-
σμό, που απελπίζουν τους Αμερικανούς
ψηφοφόρους, πιέζεται να άρει τους δα-
σμούς ενόψει των κρίσιμων εκλογών του
Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Η συνομιλία με τον Σι, η πέμπτη μετα-
ξύ τους αφότου έγινε πρόεδρος ο
Μπάιντεν, θα εστιαστεί επίσης στις εντά-
σεις γύρω από την Ταϊβάν, την οποία η
Λαϊκή Κίνα θεωρεί αποσχισθείσα επαρ-
χία της, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον
οποίο το Πεκίνο δεν έχει καταδικάσει,
τις εδαφικές διεκδικήσεις της Κίνας στη
Νότια Σινική Θάλασσα και τον ανταγωνι-
σμό των δύο μεγαλύτερων οικονομιών
στον κόσμο.

Απειλές για την Πελόζι
Ανάμεσα στα προβληματικά θέματα

είναι και η ενδεχόμενη επίσκεψη της
προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν.
Ήδη χθες το Πεκίνο απείλησε ότι «οι

ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν όλες τις
συνέπειες», αν η 82χρονη Πελόζι ταξι-
δέψει όντως στην Ταϊβάν τον Αύγουστο.

Η Κίνα είναι αντίθετη σε κάθε επίση-
μη επαφή ανάμεσα στην Ταϊβάν και άλ-
λες χώρες, θεωρώντας το νησί των 24
εκατομμυρίων κατοίκων αποσχισθείσα
επαρχία της, παρότι δεν την ελέγχει. Αν
η Πελόζι επισκεφτεί την Ταϊβάν, θα είναι
η πιο υψηλόβαθμη θεσμική αμερικανι-
κή προσωπικότητα που μεταβαίνει στο
νησί εδώ και δεκαετίες.

Οι ΗΠΑ, όπως και η τεράστια πλειονό-
τητα των χωρών του κόσμου, δεν ανα-
γνωρίζουν επίσημα την Ταϊβάν. Όμως,
υποστηρίζουν έντονα το νησί, το δημο-
κρατικό καθεστώς του οποίου προβάλ-
λουν, ενώ η Ουάσιγκτον είναι ο πιο ση-

μαντικός σύμμαχος και προμηθευτής
όπλων στην περιοχή.

Βλέποντας σε αυτό μια επίθεση στην
κυριαρχία της, η Κίνα αυξάνει τη στρα-
τιωτική πίεση διενεργώντας συχνά εφό-
δους στη ζώνη αντιαεροπορικής άμυνας
της Ταϊβάν.

ΤΤουλάχιστον 
10 οι νεκροί από
τα 7 Ρίχτερ 
στις Φιλιππίνες
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε χθες το
πρωί τις βόρειες Φιλιππίνες, στοιχί-
ζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα
ανθρώπους, τραυματίζοντας εκατον-
τάδες και σπέρνοντας πανικό σε χι-
λιάδες κατοίκους, καθώς ταρακού-
νησε κτίρια μέχρι την πρωτεύουσα
Μανίλα σε απόσταση 300 χιλιομέ-
τρων από το επίκεντρό του.
Κοντά στο επίκεντρο, στην ορεινή
επαρχία Άμπρα της μεγαλύτερης νή-
σου των Φιλιππίνων, της Λουζόν,
ένας 25χρονος εργάτης σκοτώθηκε
όταν το τριώροφο ακίνητο όπου δού-
λευε κατέρρευσε στην πόλη Λα Τρι-
νιδάδ. Κατολισθήσεις αναφέρθηκαν
και σε αρκετές κοντινές περιοχές,
όπου σωστικά συνεργεία αναζητού-
σαν μέχρι αργά χθες το βράδυ εγ-
κλωβισμένους σε ερείπια.
Το αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων
πλήττεται συχνά από ισχυρές σεισμι-
κές δονήσεις, καθώς βρίσκεται πάνω
στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» στον Ει-
ρηνικό Ωκεανό, όπου είναι έντονη η
ηφαιστειακή και σεισμική δραστη-
ριότητα. Το 1990 σεισμός 7,8 Ρίχτερ
στις βόρειες Φιλιππίνες στοίχισε τη
ζωή σε πάνω από 1.200 ανθρώπους,
προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές
στην πρωτεύουσα Μανίλα, καθώς και
ένα ρήγμα μήκους 100 χιλιομέτρων.Οι δύο ηγέτες ενδεχομένως

θα μιλήσουν σήμερα για την
άρση των δασμών στα κινεζι-
κά προϊόντα, τον πόλεμο στην
Ουκρανία και τις εντάσεις
στην Ταϊβάν

Ο όρος που θέτει η Ρωσία για να ισχύσει η συμφωνία των σιτηρών

Τι περιλαμβάνει η «καυτή 
ατζέντα» Μπάιντεν - Σι
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«Π
αγωμένοι» είναι οι κάτοικοι
στο Ξηροχώρι Χαλκηδόνας
στη Θεσσαλονίκη από την
άγρια δολοφονία μιας

84χρονης γυναίκας με θύτη τον ίδιο της τον
γιο, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς
της Ασφάλειας. Ο 59χρονος ζούσε στο ίδιο
σπίτι με τη μητέρα του, ενώ σε βάρος του
σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτο-
νία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατά
συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος
φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά
προβλήματα και να είναι εξαρτημένος
από το αλκοόλ, ενώ προανακριτικά ομο-
λόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιω-
μένος και πήρε προθεσμία για να απολο-
γηθεί ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή
Θεσσαλονίκης. Αυτό που προκαλεί αλγει-
νή εντύπωση είναι ότι για μια ακόμη φορά
είχαν προηγηθεί περιστατικά ενδοοικο-
γενειακής βίας (εκ των οποίων κάποια εί-
χαν περιέλθει σε γνώση των Αρχών),
ωστόσο κανείς δεν μερίμνησε ώστε η ηλι-
κιωμένη γυναίκα να βρεθεί σε ασφαλές
περιβάλλον. 

Μάλιστα, ο 59χρονος φέρεται να είχε
προκαλέσει καβγάδες τόσο με τον αδερ-
φό του όσο και με γείτονες στο χωριό, πα-
ρουσιάζοντας ιδιαίτερα επιθετική συμπε-
ριφορά.

Το φονικό συνέβη όταν η 84χρονη -αν-
τιμετωπίζει προβλήματα υγείας- ζήτησε
από τον γιο της ένα ποτήρι νερό, κάτι που
τον έκανε έξαλλο και της επιτέθηκε με θα-
νατηφόρα πρόθεση. Σύμφωνα με την
ΕΛΑΣ, η ηλικιωμένη γυναίκα έφερε θλα-

στικές κακώσεις στο πρόσωπο, στη δεξιά
τραχηλική και στερνική χώρα, καθώς και
τραύμα στην αριστερή μετωπιαία χώρα. 

Ήταν αλκοολικός
Η ιατροδικαστής Ελένη Ζαγγελίδη, η

οποία ανέλαβε τη μακροσκοπική εξέταση
και τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της
84χρονης, διαπίστωσε χτυπήματα από
σπασμένο μπουκάλι στο πρόσωπο, ενώ
εκτίμησε ότι ο θάνατός της προήλθε από
στραγγαλισμό και ήταν αρκετά γρήγορος.
Μάλιστα, αμέσως μετά φέρεται ότι αφαί-
ρεσε από το άψυχο σώμα της μητέρας του
όλα τα ρούχα της, ενδεχομένως για να
επιχειρήσει να καλύψει τα ίχνη του.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε νεκρή ο άλ-
λος της γιος, ο οποίος και ειδοποίησε την
ΕΛΑΣ, ενώ ο 59χρονος φέρεται να είπε
στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
ότι φρόντιζε τη μητέρα του τα τελευταία 5
χρόνια (μεταξύ άλλων έχει προβλήματα
όρασης) και πλέον δεν άντεχε. «Ο άνθρω-
πος αυτός είχε χρόνια θέματα με το αλ-
κοόλ και δημιουργούσε πολλά επεισόδια.
Μάλωνε τόσο με τον αδερφό του όσο και
με τους γείτονες. Ήταν αναμενόμενο ότι
κάποια στιγμή θα έκανε κάποιο κακό», εί-
πε για τον 59χρονο κάτοικος από το Ξηρο-
χώρι Χαλκηδόνας που γνωρίζει την οικο-
γένεια. 

Αδερφή Τζακ: «Δεν ήταν απρόσεκτος, δεν του έδωσαν οδηγίες»

Άγρια δολοφονία 
στο Ξηροχώρι Χαλκηδόνας 
με θύμα 84χρονη και θύτη 
τον 59χρονο ψυχάκια γιο της,
ο οποίος είχε προβεί και
άλλες φορές σε περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας 

Για ένα ποτήρι
νερό σκότωσε
στο ξύλο
τη μάνα του...

Τόσο η οικογένεια του Τζακ Φέντον όσο και τουλάχι-
στον ένας από τους φίλους του που βρίσκονταν μαζί
του στο ελικόπτερο κατά τη διαδρομή από τη Μύκονο
στα Σπάτα υποστηρίζουν ότι ο 22χρονος Βρετανός -
βρήκε τραγικό θάνατο από χτύπημα του ουραίου
στροφείου- δεν μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο ού-
τε πήγε στην πίσω πλευρά για να βγάλει selfie φωτο-
γραφία. 
Σε κάθε περίπτωση, το τι ακριβώς έχει συμβεί θα το
βρουν οι αστυνομικές αρχές και οι πραγματογνώμο-
νες της επιτροπής διερεύνησης ατυχημάτων, ωστόσο
τα όσα αναφέρουν πληθαίνουν τα ερωτήματα για το τι
ακριβώς συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στο ιδιω-
τικό ελικοδρόμιο. Η αδερφή του Τζακ, μιλώντας σε

βρετανικά Μέσα, χαρακτήρισε «ψέμα» και «σκουπί-
δια» το ενδεχόμενο ο 22χρονος να πήγε προς το ου-
ραίο στροφείο για selfie φωτογραφία ή μιλώντας στο

κινητό του τηλέφωνο. Ανέφερε ακόμη ότι ήταν «ιδιαί-
τερα επιφυλακτικός» για την πτήση και εκτιμά ότι
«δεν είχε ενημερωθεί σωστά από τον πιλότο του ελι-
κοπτέρου ή το πλήρωμα εδάφους».
«Αυτή ήταν η πρώτη βόλτα του Τζακ με ελικόπτερο.
Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε πόσο προσεκτικός
και επιφυλακτικός, αν μη τι άλλο, ήταν. Όλα τα υπό-
λοιπα, ότι έτρεξε πίσω στην πίστα προσγείωσης πα-
ραβιάζοντας τα πρωτόκολλα, είναι σκουπίδια. Γιατί
δεν υπήρχαν πρωτόκολλα. Ποτέ δεν τους είπαν τι να
κάνουν και τι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά η 20χρο-
νη φοιτήτρια, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει τον άδι-
κο χαμό του αδερφού της.

Κ. Παπ. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Μ
έχρι το τέλος της εβδο-
μάδας θα έχουν ανακοι-
νωθεί οι βάσεις 2022 για
τις Πανελλήνιες, όπως

δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή
«Σήμερα» η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως. Τα τελικά αποτελέσματα
για πρώτη φορά μετά από 59 χρόνια
θα εκδοθούν στα τέλη του Ιουλίου, αν-
τί για τα τέλη Αυγούστου. «Με σεβα-
σμό στην αγωνία του υποψηφίου και
στην ανάγκη για βέλτιστο προγραμμα-
τισμό», συμπλήρωσε. Όπως είπε η
υπουργός Παιδείας, ο υποψήφιος, αν
έχει γραφτεί στη σχετική ηλεκτρονική
πλατφόρμα, μπορεί να τα λάβει με
sms στο κινητό του. Τόνισε παράλλη-
λα ότι θα υπάρξει αύξηση στους ει-
σαχθέντες στα δημόσια ΙΕΚ.

Πώς θα κινηθούν 
«Αυτό που μπορούμε να συγκρατή-

σουμε ως γενική εικόνα από τις Πανελ-
λαδικές είναι ότι έχουμε λιγότερους
υποψηφίους με βαθμολογία κάτω από
τη βάση και λιγότερους υποψηφίους με
βαθμολογία πάνω από 18. Και αυτό εί-
ναι κάτι που περιμένουμε ότι θα αποτυ-
πωθεί στη διαμόρφωση των βάσεων»,
είχε δηλώσει στο iefimerida.gr ο Στρά-
τος Στρατηγάκης, μαθηματικός - σύμ-

βουλος σταδιοδρομίας και δημιουργός
του stadiodromia.gr.

Όπως είχε εξηγήσει ο κ. Στρατηγά-
κης, «η μεγάλη διαφορά από τις περσι-
νές βάσεις είναι ότι τα μόρια που συγ-
κεντρώνουν φέτος οι υποψήφιοι υπο-
λογίζονται με έναν εντελώς διαφορετι-
κό τρόπο. Φέτος, κάθε τμήμα επέλεξε
έναν συντελεστή βαρύτητας για κάθε
μάθημα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι υπο-
ψήφιοι να έχουν διαφορετικά μόρια σε
κάθε τμήμα. Αυτή η μεγάλη αλλαγή κά-
νει μη συγκρίσιμα τα φετινά μόρια με
τις περσινές βάσεις».

Οι άγνωστοι «Χ» 
Ο κ. Στρατηγάκης είχε επισημάνει

ότι, καθώς φέτος τα μόρια θα είναι δια-
φορετικά, αποτελεί μέγα «γρίφο» η
επίπτωσή τους στη διαμόρφωση των
βάσεων. Στο φετινό… μυστήριο ήρθε να
προστεθεί το γεγονός ότι το υπουργείο
Παιδείας, φέτος, δεν ανακοίνωσε τους
μέσους όρους ανά μάθημα.

«Οι μέσοι όροι κάθε πεδίου και η
ελάχιστη και η μέγιστη ΕΒΕ του 2022
είναι οι επίσημοι μέσοι όροι που προ-
κύπτουν από την ανακοίνωση της Ελά-
χιστης Βάσης Εισαγωγής κάθε τμήμα-
τος από το υπουργείο Παιδείας. Οι ΕΒΕ
κινήθηκαν στα αναμενόμενα πλαίσια

που είχαμε προβλέψει. Αποκλίσεις στο
δεύτερο δεκαδικό είναι αναμενόμενες,
διότι εμείς έχουμε συγκεντρωτικά τα
στοιχεία που δημοσιεύει το υπουργείο
Παιδείας, ενώ το υπουργείο υπολογίζει
με βάση τους βαθμούς κάθε μαθητή.
Όπως είναι σχεδιασμένη η ΕΒΕ, ένας
στους τρεις υποψηφίους δεν θα μπορεί
να υποβάλει καθόλου το μηχανογραφι-
κό του δελτίο και ο δεύτερος στους
τρεις υποψηφίους θα έχει περιορισμέ-
νη πρόσβαση στο μηχανογραφικό. Δεν
θα μπορεί, δηλαδή, να δηλώσει όλες τις
σχολές του πεδίου του, αλλά μόνο αυ-
τές στις οποίες υπερβαίνει την ΕΒΕ. Τέ-
λος, ο τρίτος υποψήφιος δεν επηρεάζε-
ται καθόλου από την ΕΒΕ», τονίζει ο
Στράτος Στρατηγάκης.

Ο έμπειρος αναλυτής υπενθυμίζει ότι
«είναι βασική αρχή να μη δημοσιεύου-

με εκτιμήσεις βάσεων με αριθμούς
πριν από την ολοκλήρωση της κατάθε-
σης των μηχανογραφικών, διότι δεν θέ-
λουμε να επηρεαστεί κανείς υποψή-
φιος στο πώς θα δηλώσει τις σχολές
στο μηχανογραφικό του».

Το πλούσιο ιατρικό υλικό που έχει στα χέρια της η Εισαγγε-
λία καίει την κατηγορούμενη Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς τα
στοιχεία που προκύπτουν για το επεισόδιο της Τζωρτζίνας
Δασκαλάκη στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, που άφησε το
παιδί τετραπληγικό, οδηγούν σε εξωγενή παρέμβαση, σύμ-
φωνα με όλα όσα αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ ο Γρηγόρης Λέων.

Για το εν λόγω επεισόδιο που κλήθηκε να απολογηθεί ως
κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου, ο πρόεδρος των ιατροδικαστών εξήγησε στον
ΣΚΑΪ ότι η Εισαγγελία έχει στα χέρια της ένα πλούσιο ιατρικό
υλικό για το περιστατικό: «Η Εισαγγελία έχει την πλήρη εικό-
να, ένα πλούσιο ιατρικό υλικό για το παιδί που πέρασε από
πάρα πολλές εξετάσεις στο καρδιαγγειακό του σύστημα. Αυ-

τό μελέτησε ο εισαγγελέας μαζί με τις μαρτυρίες των γιατρών
και προέβη στη δίωξη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας».
Παράλληλα, διευκρίνισε  πως ακόμα κι αν έχει περάσει και-
ρός από το περιστατικό, είναι δυνατό να βρεθεί τι κρύβεται
πίσω από την εξωγενή παρέμβαση που εξετάζεται για το παι-
δί: «Δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς τι συνέβη, γιατί
έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που έγινε
και ιατροδικαστικά έχουμε κάποιους περιορισμούς. Όμως,
αν έχουμε τον ιατρικό φάκελο και τις μαρτυρίες, μπορούμε
να προσδιορίσουμε περίπου τουλάχιστον τι επηρέασε αυτός
ο εξωγενής παράγοντας και να καταλήξουμε σιγά σιγά σε κά-
ποια περιορισμένα ενδεχόμενα που μας δείχνουν εξωτερική
παρέμβαση». 

Από την άλλη μεριά, η Ρούλα Πισπιρίγκου εμμένει στην
αθωότητά της, ενώ ο συνήγορός της ετοιμάζει αίτημα για την
αποφυλάκισή της. Μιλώντας, μάλιστα, στο MEGA, ο Όθωνας
Παπαδόπουλος ανέφερε ότι θα υποβάλει το σχετικό αίτημα στο
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. «Με υπόμνημα και με βάση την
πορεία των πραγμάτων, θα αιτηθούμε πράγματι την αντικατά-
σταση της προσωρινής της κράτησης». Για την προφυλακισμένη
μητέρα, πάντως, φαίνεται πως δεν υπάρχουν πολλές δυνατότη-
τες, καθώς η σκέψη να ζητήσει κατ’ οίκον περιορισμό με βρα-
χιολάκι απομακρύνεται. Τέλος, ο συνήγορός της ισχυρίζεται ότι
δεν εμπλέκονται στην υπόθεση άλλα συγγενικά πρόσωπα, για
τα οποία υπήρξε η φημολογία πως θα βρεθούν ύποπτοι για την
υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών της οικογένειας.

Γρ. Λέων: Τα στοιχεία δείχνουν εξωγενή παρέμβαση στο επεισόδιο της Τζωρτζίνας

Τέλος αγωνίας για
χιλιάδες υποψηφίους των 
Πανελλαδικών εξετάσεων
- Για πρώτη φορά 
τα αποτελέσματα θα
εκδοθούν στα τέλη
Ιουλίου αντί για τέλη
Αυγούστου

B A Σ Ε Ι Σ  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ H Σ
Οι ανακοινώσεις
μέχρι αύριο...



Με ναρκωτικές ουσίες προσπάθησε να τα-
ξιδέψει μία 23χρονη χθες το απόγευμα από
τη Θεσσαλονίκη σε νησί της Ελλάδας. Κατά
τον έλεγχο επιβίβασης επιβατών σε πλοίο με
προορισμό τη Χίο και τη Μυτιλήνη από στε-
λέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης
Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Θεσσαλονίκης και με τη συνδρομή αστυνο-
μικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Μπόμ-
περ», παρέδωσε αυτοβούλως μία πλαστική συσκευασία
που περιείχε φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάννα-
βης μικτού βάρους 3,2 γραμμαρίων και μία πλαστική συ-
σκευασία που περιείχε πέντε δισκία Ecstasy και έναν κό-
πτη - θρυμματιστή κάνναβης. Στη συνέχεια, κατονόμασε
ως προμηθευτή της 29χρονο και ακολούθησε προκαθορι-
σμένο ραντεβού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου πραγ-

ματοποιήθηκε η προμήθεια πέντε δισκίων
Ecstasy αντί του χρηματικού ποσού των
εξήντα ευρώ. Ο 29χρονος συνελήφθη πά-
ραυτα, ενώ έγινε έρευνα σπίτι του πάλι με τη
συνδρομή του σκύλου «Μπόμπερ», όπου
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- τρεις πλαστικές συσκευασίες με φυτικά
αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συ-

νολικού μικτού βάρους σαράντα τεσσάρων γραμμαρίων και
εννέα δεκάτων του γραμμαρίου (44,9 gr), ένα δισκίο ecsta-
sy χρώματος ροζ, ένα δισκίο ecstasy χρώματος γκρι, μία
ζυγαριά ακριβείας και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διε-
νεργεί την προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία
κατασχέθηκαν επιπλέον το χρηματικό ποσό και μία συ-
σκευή κινητής τηλεφωνίας της 23χρονης.

Το βλέμμα στραμμένο προς το ευρωπαϊκό κοινοβού-
λιο λένε κάποιοι πως έχει ο βουλευτής Σερρών Τάσος
Χατζηβασιλείου. Άλλωστε είναι ο άνθρωπος που συνο-
δεύει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε όλα

του τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μάλιστα, ας μην ξεχνάμε
πως το Μαξίμου δεν κρατάει κρυφό πως θα ήθελε μια
ανανέωση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δη-
μοκρατίας στις Βρυξέλλες.

Προς το Ευρωκοινοβούλιο «βλέπει» ο Τάσος Χατζηβασιλείου 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αύριο Παρασκευή
το 5ο briefing 
του Οικονόμου 

Τι και αν τελειώνει ο Ιούλιος, η κυ-
βέρνηση έχει σχέδιο, πρόγραμμα και
δεν παρεκκλίνει από αυτό ούτε το κα-
λοκαίρι. Έτσι, την Παρασκευή 29 Ιου-
λίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το νέο,
πέμπτο, briefing του κυβερνητικού
εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στη
Θεσσαλονίκη. Απολύτως συνεπής, ο
κ. Οικονόμου διοργανώνει την ενη-
μέρωση των πολιτικών συντακτών
από τη Θεσσαλονίκη μία φορά κάθε
μήνα, όπως ακριβώς είχε εξαγγείλει.

Η πρωθυπουργική
selfie του Τάσου 
Μπαρτζώκα 

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέ-
θηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας ενό-
ψει της τιμητικής γιορτής για την
48η Επέτειο της Αποκατάστασης
της Δημοκρατίας, την οποία πα-
ρέθεσε η ΠτΔ κ. Σακελλαροπού-
λου. Ο βουλευτής Ημαθίας είχε
την ευκαιρία στο περιθώριο της
εκδήλωσης να συναντηθεί με
τον πρωθυπουργό της Ελλάδας
Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον
οποίο βγήκε και μια αναμνηστι-
κή φωτογραφία.

Οι φωτό Ζέρβα και
τα… καρφιά Τσαβλή

Φωτογραφικά ενσταντανέ με τον
ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρό-
πουλο, τον δήμαρχο Αθηναίων Κώ-
στα Μπακογιάννη και τον ηθοποιό
Γιώργο Καπουτζίδη είχε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας κατά την παρουσία του στο Προ-
εδρικό Μέγαρο στην επέτειο για την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η
παρουσία, βέβαια, του δημάρχου
σχολιάστηκε ιδιαίτερα καυστικά από
τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο
Δρόσο Τσαβλή. Ο λόγος; Ότι επέλεξε
να χρεώσει τον Δήμο με 400 ευρώ
για να πάρει μαζί ειδικό σύμβουλό
του και όχι κάποιον μαθητή ή μαθή-
τρια της Θεσσαλονίκης που διέπρε-
ψε στις πανελλήνιες ή τον ειδικό
σύμβουλο ΑμεΑ του Δήμου.

Πήγε να ταξιδέψει με ναρκωτικά 23χρονη,
αλλά δεν υπολόγισε τη… μύτη του Μπόμπερ 

Δάκρυσε ο Ιακώβου   
Όταν έκλαψε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας

του Δήμου Θεσσαλονίκης… δάκρυα κύλησαν
από τα μάτια του Κώστα Ιακώβου κατά τη διάρ-
κεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στη δημοτική
τηλεόραση, όταν αναφέρθηκε στις συνεχείς
προσπάθειες που γίνονται από τους εργαζόμε-
νους για να καθαριστεί η πόλη από άκρη σε άκρη.
«Να σας μιλήσω και να κλάψω για τη Θεσσαλονί-
κη», είπε ο κ. Ιακώβου φανερά συγκινημένος.

. 

«Καλοκαιρινή» εμφάνιση
για τον Ανδρέα Κουράκ

Με άκρως καλοκαιρινό φόντο, γαλάζια θά-
λασσα και καραβάκια εμφανίστηκε στην τε-
λευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης -πριν τα μπάνια του λαού-
ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Κουράκης.
Κατά καιρούς και στο παρελθόν ο κ. Κουρά-
κης στις τηλεδιασκέψεις είχε εμφανιστεί με
διαφορετικό φόντο στις συνεδριάσεις.

«Ξέθαψαν» τον… Μαυρίκη
Μόνο το «βρόμικο ‘89» δεν επικαλέστηκαν

τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης στις δη-
μόσιες τοποθετήσεις τους για την απόπειρα
παγίδευσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Διαβάσα-
με για τους κοριούς του Μαυρίκη τριάντα χρό-
νια πριν, μέχρι και για σκοτεινές δυνάμεις που
δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ μεγάλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Θα φάνε «πόρτα»
Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης πρότεινε και μένει

στον Αλέξη Τσίπρα να πάρει την τελική του από-
φαση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Όπως μα-
θαίνουμε, τοπικά στελέχη έχουν ήδη συντάξει
τον σχετικό φάκελο για αυτόν που εκτιμούν ότι
θα τους εκπροσωπήσει καλύτερα. Όμως, όπως
συνήθως, οι εισηγήσεις τους δεν εισακούγονται
και ο εκλεκτός θα ‘ναι της Κουμουνδούρου..
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Τρίκαλα

Αγαστή συνεργασία 
με τον Δήμο Λειψών

Πλήρως υλο-
ποιείται η «Προ-
γραμματική Σύμ-
βαση» που έχει
υπογραφεί από
τους Δήμους
Τρικκαίων και
Λειψών και προ-
βλέπει την «τεχνι-
κή υποστήριξη
στην υλοποίηση
σειράς έργων και
προμηθειών» για την καθαριότητα του νησιωτικού δήμου.

Σε εφαρμογή της σύμβασης, ο Δήμος Λειψών παρέλαβε το
πρώτο απορριμματοφόρο προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2».

Τη συμβολή του Δήμου Τρικκαίων στην ενίσχυση του εξο-
πλισμού για την καθαριότητα των Λειψών αναδεικνύει ο δή-
μαρχος του νησιού Φώτης Μάγγος, «ευχαριστώντας ταυτό-
χρονα τον δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου για τη
συμβολή του».

Νότιο Αιγαίο

Κονδύλι 1,5 εκατ. για συντήρηση
οδικού δικτύου της Κω

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης και συμβασιο-
ποιήθηκε η «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότη-
τας Π.Ν.Αι., Κεντρικού Οδικού Άξονα Νήσου Κω», με προϋπο-
λογισμό ύψους 1.504.326 ευρώ. «Στην Κω δημοπρατήσαμε
δύο μεγάλα οδικά έργα, ένα στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο
του νησιού και ένα στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου
της ενδοχώρας. Μαζί με το έργο του οδοφωτισμού όλου του
επαρχιακού οδικού δικτύου, που εκτελείται, είναι η μεγαλύτε-
ρη παρέμβαση στο οδικό δίκτυο της Κω», δήλωσε ο περιφε-
ρειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

«Προγραμματική Σύμβαση» υπέγραψαν η Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, με στόχο την από κοινού «Διεπιστημονική
διερεύνηση για τη δυνατότητα ανάπτυξης ενεργειακών ανεμόμυλων λασιθιώτικου τύπου στον
Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου».
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και περιλαμβάνει τη δοκιμή του
ενεργειακού ανεμόμυλου λασιθιώτικου τύπου, τόσο στους πιστοποιημένους χώρους δοκιμών
της μονάδας αιολικής ενέργειας του ΕΛΜΕΠΑ όσο και στις συνθήκες του οροπεδίου Λασιθίου.
Για το έργο αυτό θα κατασκευαστούν οκτώ ηλεκτροπαραγωγοί μύλοι, ώστε να δοκιμαστεί η
τεχνολογία αυτή σε καιρικά φαινόμενα και θέσεις με κατάλληλο αιολικό δυναμικό, όπου θα
τοποθετηθούν μελλοντικά τέτοιοι μύλοι στο πλαίσιο της μαζικής παραγωγής και χρήσης τους.
Ο αριθμός των μύλων που θα εγκατασταθούν θα προκύψει σε συνεργασία του Δήμου και του
εργαστηρίου Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του ΕΛΜΕΠΑ.

Δυτική Ελλάδα

Η περιφέρεια
«πρεσβευτής βιώσιμης
ανάπτυξης 2022» 

«Πρεσβευτής Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022»
αναδεικνύεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
με τη βράβευσή της και την απονομή του εν λό-
γω τίτλου από τον διεθνή οργανισμό Qualitynet
Foundation.

Η βράβευση αναγνωρίζει την πολιτική επι-
λογή της Περιφέρειας «για την ενίσχυση της
πράσινης επιχειρηματικότητας, την προώθηση
της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και την προ-
σέλκυση σχετικών επενδύσεων». Υπενθυμίζε-
ται ότι είχε προηγηθεί και άλλη σημαντική βρά-
βευση για τις «Ενεργειακές Κοινότητες». Ση-
μειώνεται πως στην Περιφέρεια τα τρία τελευ-
ταία χρόνια έχουν ιδρυθεί 400 «πράσινες επι-
χειρήσεις» με εκατοντάδες νέες θέσεις εργα-
σίας, προωθήθηκαν οικονομικές δραστηριό-
τητες κυκλικής οικονομίας και ανάπτυξης
ήπιων μορφών ενέργειας, ενθαρρύνθηκαν η
διαχείριση των αποβλήτων, η ανακύκλωση και
η αξιοποίηση βιομάζας για ενέργεια και βιολο-
γική γεωργία.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ηράκλειο

Απορρίφθηκε το ΕΠΣ 
για το αεροδρόμιο 
«Ν. Καζαντζάκης»

Το αίτημα προέγκρισης του «Ειδικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου» (ΕΠΣ) του Δήμου Ηρακλείου για
την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Ν.
Καζαντζάκης» απορρίφθηκε από το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος (Δ/νση πολεοδομικού σχεδιασμού).

Παρά ταύτα, ο βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης
Κεγκέρογλου επαναφέρει το θέμα με ερώτησή
του στη Βουλή «προς όφελος της τοπικής κοινω-
νίας και της Κρήτης», όπως χαρακτηριστικά επι-
σημαίνει.

«Η αξιοποίηση της έκτασης και των υποδομών
του αεροδρομίου “Νίκος Καζαντζάκης” προϋποθέ-
τει τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, των αρ-
μόδιων φορέων της Πολιτείας και κυρίως της κυ-
βέρνησης», επισημαίνει ο κ. Κεγκέρογλου.

Ο βουλευτής υπενθυμίζει πως «για το αερο-
δρόμιο στο Καστέλι έχει συναφθεί συμφωνία του
υπουργείου Υποδομών με την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση αλλά και για
προετοιμασία των μελετών για την αξιοποίηση
του “Ν. Καζαντζάκης”, χωρίς όμως να έχει ενημε-
ρωθεί η τοπική κοινωνία για το περιεχόμενο της
συμφωνίας».

Η έκταση είναι ιδιοκτησίας του Δημοσίου (ΤΑΙ-
ΠΕΔ), του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και
του Δήμου Ηρακλείου κατά το 1/3 περίπου.
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Κρήτη

Ερευνητικό πρόγραμμα ενεργειακών ανεμόμυλων
λασιθιώτικου τύπου



Σ
το ολοκληρωμένο σχέδιο για τη
συμβολή της Περιφέρειας Αττι-
κής στην ανάπτυξη της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πειραιά, στην

πορεία υλοποίησης των έργων που χρημα-
τοδοτεί μέσα από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Αττική 2014-2020  και πώς αυτά τα
έργα συμβάλλουν δημιουργικά στην αλλα-
γή εικόνας του μεγαλύτερου λιμανιού της
χώρας και συνολικά των δήμων της περιο-
χής, αναφέρθηκε o Γιώργος Πατούλης κα-
τά την τοποθέτησή του στο workshop για το
νέο ΕΣΠΑ.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στα έρ-
γα που υλοποιούνται και υπογράμμισε ότι
για την Αντιπεριφέρεια Πειραιά και τους
δήμους της, «η Περιφέρεια υλοποιεί έναν
στρατηγικό σχεδιασμό που στοχεύει στην
ανάδειξη και ενίσχυση της ξεχωριστής
ταυτότητας μιας ιδιαίτερης περιοχής, στην
αναπτυξιακή επανεκκίνηση, την ενίσχυση
της τοπικής επιχειρηματικότητας και στην
επίλυση προβλημάτων που ταλαιπωρούν
χρόνια τους πολίτες». Όσον αφορά τα νού-
μερα τόνισε πως αυτή τη στιγμή στην ευρύ-
τερη περιοχή εκτελούνται 83 έργα, προ-
ϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική
2014-2020 υλοποιούνται στην Περιφερει-
ακή Ενότητα του Πειραιά 890 έργα και
δράσεις με προϋπολογισμό 108,1 εκατ. ευ-
ρώ.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα έργα αν-
τιπλημμυρικής προστασίας, στα έργα  προ-
στασίας του περιβάλλοντος, στη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων με βάση τις αρχές
της κυκλικής οικονομίας, στην ενίσχυση
της οδικής ασφάλειας, την αναβάθμιση
των δημόσιων υποδομών υγείας και εκ-

παίδευσης, τις παρεμβάσεις που ενι-
σχύουν την τοπική οικονομία, την επιχει-
ρηματικότητα και την τοπική απασχόληση,
στις στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση
της κοινωνικής προστασίας ευάλωτων
ομάδων συμπολιτών μας και στη διασφάλι-
ση του δικαιώματος των κατοίκων να ζουν
σε ανθρώπινες γειτονιές. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά έγινε από τον περιφερειάρχη Αττικής
και στις δράσεις για τη στήριξη των ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων. Όπως χαρακτη-
ριστικά είπε, «η Περιφέρεια στηρίζει οικο-
νομικά την Πρότυπη Δομή Δίκτυο Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, η οποία λειτουργεί στον
Πειραιά, και η οποία προσφέρει τεράστιο
κοινωνικό έργο». Παράλληλα, έγινε ανα-
φορά και στη στήριξη κι άλλων κοινωνικών
δομών και δράσεων σε Δήμους, ενώ ση-
μαντική είναι και η παροχή τροφίμων και
ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του ΤΕΒΑ.

Τον κ. Πατούλη στην εκδήλωση υποδέχ-
θηκε η αντιπεριφερειάρχης της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πειραιά Σταυρούλα Αν-
τωνάκου, ενώ παρόντες ήταν οι δήμαρχοι
Πειραιά Γιάννης  Μώραλης, Κερατσινίου
Χρήστος Βρεττάκος, Κορυδαλλού Νίκος
Χουρσαλάς και η γενική γραμματέας του
Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Νέλ-
λη Παπαχελά.

Συμφώνησαν 
στα προβλήματα

Η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ-
ΟΤΑ συναντήθηκε με τον δήμαρχο
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη προ-
κειμένου να συζητήσουν και να ανα-
ζητήσουν λύσεις στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα στελέ-
χη της ομοσπονδίας τού έθεσαν τα
προβλήματα όπως οι ελλείψεις σε
μόνιμο προσωπικό, η μονιμοποίηση
των συμβασιούχων και η προστασία
του δημόσιου και κοινωνικού χαρα-
κτήρα των ΟΤΑ. Από την πλευρά του ο
κ. Μπακογιάννης δεσμεύτηκε ότι στο
πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου θα
αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στελέ-
χωση των υπηρεσιών των Δήμων με
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Όσον αφορά στο θέμα των συμβασι-
ούχων, ο δήμαρχος εκφράστηκε επί-
σης θετικά, επικαλούμενος και την
πρόσφατη απόφαση της διοίκησης
του Δήμου Αθηναίων να στηρίξει τις
δικαστικές προσφυγές των εργαζο-
μένων Covid-19 για παραμονή τους
στην εργασία.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΕΕπιδοτούμενα
προγράμματα
εκπαίδευσης 
για ανέργους
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης Universal Education του
εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ πα-
ρέχει στους ανέργους της πόλης τη
δυνατότητα συμμετοχής σε επιδο-
τούμενα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα με επίδομα έως 3.000 ευρώ.
Τα εν λόγω προγράμματα προσφέ-
ρουν στους ενδιαφερόμενους
αφενός κατάρτιση και πρακτική σε
τομείς με αυξημένη ζήτηση στην
αγορά εργασίας, αφετέρου εκπαι-
δευτικό επίδομα που μπορεί να
φτάσει έως και 3.000 ευρώ. Για να
δηλώσει κάποια ή κάποιος συμμε-
τοχή, αρκεί να επισκεφτεί την
ιστοσελίδα του Δήμου iraklio.gr
και να ακολουθήσει τον σχετικό
σύνδεσμο, καθώς θα τηρηθεί αυ-
στηρά σειρά προτεραιότητας. 

Απαλλαγή από
λογαριασμούς ύδρευσης 

Με εισήγηση του δημάρχου Παλ-
λήνης Θανάση Ζούτσου, το δημοτικό
συμβούλιο της πόλης αποφάσισε,
μεταξύ άλλων μέτρων που ήδη
εφαρμόζονται, να προχωρήσει και
στην πλήρη απαλλαγή καταβολής
λογαριασμών ύδρευσης για το β’ και
γ’ τετράμηνο, δηλαδή έως το τέλος
του 2022, για όλα τα πυρόπληκτα
νοικοκυριά με οικήματα που έχουν
χαρακτηριστεί πράσινα, κίτρινα ή
κόκκινα. Ακόμη, δεν θα υπάρξει κα-
μία επιπλέον επιβάρυνση στους λο-
γαριασμούς ύδρευσης του β’ τετρα-
μήνου του 2022 για όλους τους κα-
τοίκους εντός των οριοθετημένων
πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου
Παλλήνης, οι οποίοι αναγκάστηκαν
να καταναλώσουν επιπλέον νερό για
τις ανάγκες πυρόσβεσης και για την
αποκατάσταση και τον καθαρισμό
των χώρων μετά την πυρκαγιά.

Πληρωμή
ληξιπρόθεσμων 

Με απόφαση του υπουργείου
Εσωτερικών 36 Δήμοι της χώρας
επιχορηγούνται με το συνολικό πο-
σό των 7.956.972,47 ευρώ για την
εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσε-
ών τους που απορρέουν από διατα-
γές πληρωμής και δικαστικές απο-
φάσεις που έχουν καταστεί τελεσί-
δικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και
αφορούν σε αξιώσεις από προμή-
θειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις
από αδικοπραξία. Το ποσό προέρ-
χεται από τον λογαριασμό του
υπουργείου Εσωτερικών για τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των
Δήμων (ΚΑΠ).
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«Τα έργα στον Πειραιά 
είναι απόδειξη 
ότι η Αττική αλλάζει»
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ε ένα σύγχρονο «Ελντοράντο»
εξελίσσεται η εξοχική κατοι-
κία στην Ελλάδα, η οποία
επανέρχεται δυναμικά μετά

τις χαμηλές ταχύτητες που παρουσία-
σε την προηγούμενη διετία λόγω της
πανδημίας. 

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευ-
να της RE/MAX Ελλάς, η ελληνική
αγορά εξοχικής κατοικίας παραμένει
ένα από τα πιο δυναμικά σκέλη του εγ-
χώριου real estate, που συγκεντρώνει
τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυ-
ξης, με την αυξημένη ζήτηση να προ-
βλέπεται ότι θα συνεχιστεί και σε αρ-
κετές περιοχές θα ενισχυθεί λόγω και
των πολλών έργων υποδομής που
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της κτηματομεσιτικής εταιρείας,
που προέρχονται από 1.000 συμβού-
λους σε 76 γραφεία σε ολόκληρη τη
χώρα:
� Το 61% των γραφείων του δικτύου

της δήλωσε ότι η αντίστοιχη ζήτηση
δεν επηρεάστηκε σημαντικά, ενώ το
39% (κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα)
υπογράμμισε ότι η ζήτηση αυξήθη-
κε ιδιαίτερα για ενοικίαση επιπλω-
μένων διαμερισμάτων στο κέντρο
των πόλεων, όπως για παράδειγμα
στη Θεσσαλονίκη.

� Κυρίως Βορειοευρωπαίοι επιλέ-
γουν, μόλις βγουν στη σύνταξη, να
μετακομίσουν μόνιμα στην Ελλάδα,
καθώς «δεν μπορούν να αντιστα-
θούν στην όμορφη Ελλάδα». 

�Η ισχυροποίηση της ζήτησης για ελ-
ληνικά εξοχικά δείχνει φέτος να ευ-
νοείται και από τις πολύ καλές επι-

δόσεις που διαγράφει ο τουρισμός,
αλλά και τις σημαντικά χαμηλότερες
τιμές από άλλους μεσογειακούς /
ευρωπαϊκούς προορισμούς.

�Τα έργα υποδομής επιδρούν ενισχυ-
τικά στη ζήτηση για εξοχική κατοι-
κία. Ως χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα αναφέρονται η Αλεξανδρού-
πολη, το Ναύπλιο, οι τέσσερις νομοί
της Κρήτης, η Πάρος, η Αχαΐα, η
Ηλεία και η Κέρκυρα. 

�Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Μύ-
κονος και ακολουθούν η Πάρος και
η Σαντορίνη.

�Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές παρα-
κολουθούν με ενδιαφέρον την υπε-

ραξία που προσφέρει η Ελλάδα και
αναζητούν ακίνητα-ευκαιρίες, με
στόχο τη δημιουργία ξενοδοχει-
ακών μονάδων, την απόκτηση της
Golden Visa και την εκμετάλλευσή
τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσε-
ων. 

� Είναι χαρακτηριστικό πως το υψη-
λότερο ποσοστό απόδοσης στα του-
ριστικά ακίνητα πανελλαδικά εντο-
πίζεται στη Νότια Ελλάδα, στις Κυ-
κλάδες και στην Κρήτη (7%), ενώ
ακολουθούν η Βόρεια Ελλάδα (6%)
και τα νησιά του Ιουνίου (5%).

� Οι αγοραστές διαφοροποιούνται
από περιοχή σε περιοχή, καθώς άλ-

λα... γούστα εμφανίζονται στη Βό-
ρεια Ελλάδα και άλλα στη Νότια.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι βασικοί
αγοραστές είναι Γερμανοί, Ισραηλι-
νοί, Σέρβοι, Κινέζοι, Βούλγαροι,
Ρουμάνοι, Γάλλοι, Αλβανοί και Λι-
βανέζοι. 

Ένα όνειρο ετών για την Περιφέρεια Κρήτης παίρνει
σάρκα και οστά και αφορά στην υλοποίηση του μεγα-
λύτερου αυτοκινητόδρομου της Ευρώπης, τον Βόρειο
Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). 

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κα-
ραμανλής μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εμπορίου της Βουλής αναφέρθηκε στη δημοπράτηση
του τμήματος «Νεάπολη - Αγ. Νικόλαος» και εξήγησε
πως πρόκειται για τη βελτίωση και διαπλάτυνση της
υφιστάμενης υποδομής με τέσσερις λωρίδες ανά κα-
τεύθυνση, ΛΕΑ και διαχωριστικό κυκλοφορίας.

«Με πιο απλά λόγια, μετατρέπουμε τον υπάρχοντα
δρόμο σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, που θα
πληροί όλες τις προδιαγραφές οδικής ασφάλειας»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραμανλής.

Για το έργο, μήκους 14 χιλιομέτρων, το υπουργείο
έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του, καθώς εν-
τάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό
που θα αγγίξει τα 186.000.000 ευρώ.

Στο έργο έχει προβλεφθεί ως δικαίωμα προαίρεσης
υπέρ του Δημοσίου η βελτίωση της διατομής και γεω-
μετρίας της Παλαιάς Εθνικής οδού «Νεάπολης - Αγ.

Νικολάου», για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κα-
τά τη διάρκεια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου
και των συνοδών έργων.  Προσωρινός ανάδοχος ορί-
σθηκε ο Άκτωρ, με ποσοστό έκπτωσης 7,10% χωρίς να
σημειωθεί καμία προδικαστική προσφυγή και έτσι στις
10 Ιουνίου το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε την έγκρισή
του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Επομένως, η συνολική δαπάνη του έργου διαμορ-
φώνεται στα 157.000.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια κατα-
σκευής του δεν θα ξεπεράσει τους 36 μήνες.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ποιοι τοποθετούνται, 
από πού προέρχονται 
και ποιες περιοχές
προτιμούν

Καραμανλής: «Στην Κρήτη υλοποιείται ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ευρώπης» 

«Ελντοράντο» η εξοχική
κατοικία για τους ξένους

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Ε
πανάσταση στην εξυπηρέ-
τηση εκατοντάδων ασφαλι-
σμένων σε ολόκληρη την
ηπειρωτική Ελλάδα συνιστά

η επέκταση της λειτουργίας του
myEFKAlive. Με κοινή απόφαση των
υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Εργασίας, Κυριάκου Πιερρακάκη
και Κωστή Χατζηδάκη αντίστοιχα, στο
εξής δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέ-
τησης του πολίτη από υπάλληλο του
e-ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης και στις
περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας
αλλά και των υπόλοιπων περιοχών σε
Θεσσαλία και Ανατολική Μακεδονία -
Θράκη, οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί
στις προηγούμενες φάσεις. 

Ο στόχος
Έτσι, μετά και την έναρξη λειτουρ-

γίας της ΣΤ’ Φάσης έχουν ενταχθεί
στο myEFKAlive στο σύνολό τους οι
Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονι-
σμού και Υποστήριξης του e-ΕΦΚΑ
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
Ηπείρου και Κέρκυρας, Δυτικής Ελ-
λάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και
Λευκάδας, Πελοποννήσου και Κρή-
της, Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδο-
νίας, καθώς και ορισμένες περιοχές
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Στόχος είναι σταδιακά το myEFKAlive
να επεκταθεί σε όλη την Επικράτεια
και μέχρι το τέλος του έτους να ολο-
κληρωθεί με την ένταξη και των πε-
ριοχών της Αττικής και της Κεντρικής
Μακεδονίας.

Εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση
Υπενθυμίζεται ότι το myEFKAlive

είναι δημιούργημα των υπουργείων

Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, επιτρέποντας στους ασφαλι-
σμένους απομακρυσμένων περιοχών
της χώρας ή σε άτομα με αναπηρία να
εξυπηρετούνται με βιντεοκλήση από
το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς την
ανάγκη να μετακινηθούν σε υποκα-
τάστημα του e-ΕΦΚΑ. 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέ-
χονται μέσω της ανωτέρω πλατφόρ-
μας και διευκολύνουν σημαντικά τις
συναλλαγές των πολιτών με τον e-
ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 16 και είναι οι
ακόλουθες:

Επίδομα ασθενείας, επίδομα μη-
τρότητας, ηλεκτρονική αίτηση εξό-
δων κηδείας (συνταξιούχων και μι-
σθωτών τ. ΙΚΑ), βεβαίωση ασφάλι-
σης (χρόνος ασφάλισης - προϋπη-
ρεσία), αλλαγή στοιχείων μητρώου,
ασφαλιστική ικανότητα, παραλαβή
απόφασης ΚΕΠΑ, απογραφή ασφα-
λισμένου, έκδοση ευρωπαϊκής κάρ-
τας ασφάλισης, βεβαίωση απογρα-
φής, αίτηση μηνιαίου ενημερωτι-
κού σημειώματος σύνταξης, παρα-

κολούθηση πορείας αίτησης συντα-
ξιοδότησης, βεβαίωση εγγραφής
για μη μισθωτούς, βεβαίωση χρό-
νου ασφάλισης για μη μισθωτούς,
διεκπεραίωση αιτήματος για χρόνο
ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας
ενσήμων (για ασφαλισμένους τ.
ΙΚΑ) και διεκπεραίωση αιτήματος
για την έκδοση απογραφικού δελτί-
ου αγροτών. 

Η πρόσβαση
Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται

μέσω είτε της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ
(efka.gov.gr) είτε της Ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr). Ο πολίτης κλείνει το ραντε-
βού που τον εξυπηρετεί και τη μέρα
πραγματοποίησής του, συνδέεται μέ-
σω βιντεοκλήσης με υπάλληλο του
ΕΦΚΑ υποβάλλοντας αιτήσεις για πι-
στοποιητικά, επιδόματα ή για να ενη-
μερωθεί για ένα συνταξιοδοτικό ή
ασφαλιστικό του ζήτημα.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Από σήμερα το
«Κινούμαι ηλεκτρικά 2»

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την
επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημά-
των. Σύμφωνα με τον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα, το πρό-
γραμμα αφορά αυτο-
κίνητα, δίκυκλα,
τρίκυκλα και ποδή-
λατα, ενώ η επιδότη-
ση μπορεί να φτάσει
το 30% της αξίας αγοράς
του οχήματος. Τα φυσικά πρόσωπα
μπορούν να λάβουν επιδότηση έως
8.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία του
οχήματος, ενώ υπάρχουν προσαυξή-
σεις ανάλογα με τον αριθμό των τέ-
κνων ή των ατόμων με ειδικές ανάγ-
κες. Για τις επιχειρήσεις η επιδότηση
κυμαίνεται επίσης έως 8.000 ευρώ,
κατ’ ανώτατο όριο.

«Ανακυκλώνω»: Έως
σήμερα οι ενστάσεις

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβο-
λής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμε-
νους του προγράμματος επιδότησης
ηλεκτρικών συσκευών, οι οποίοι δεν
περιλαμβάνονται στους αρχικούς πίνα-
κες που δημοσιεύτηκαν την περασμένη
Πέμπτη 21 Ιουλίου. Η διαδικασία γίνεται
μέσω της ιστοσελίδας του προγράμμα-
τος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή»
allazosyskevi.gov.gr και πιο συγκεκρι-
μένα μέσα από την ειδική «Φόρμα Υπο-
βολής Ενστάσεων» που βρίσκεται στην
ενότητα «Επικοινωνία». Απαραίτητα
στοιχεία είναι ο κωδικός της αίτησης, ο
ΑΦΜ του αιτούντος, η τεκμηρίωση τυ-
χόν λάθους υπολογισμού και η επισύ-
ναψη των σχετικών τεκμηρίων.

Τείχος προστασίας 
στους εγγυητές δανείων

«Φρένο» στις διεκδικήσεις από τους
εγγυητές δανείων οφειλόμενων ποσών
βάζει δικαστική απόφαση σε τράπεζες
και funds. Σύμφωνα με απόφαση του
Ειρηνοδικείου Καλύμνου, ο δανειστής
δεν μπορεί να στραφεί κατά του εγγυη-
τή δανείου, ανεξάρτητα αν έχει εξαντ-
λήσει το περιθώριο εξόφλησης από τον
αρχικό οφειλέτη. Το σκεπτικό της δικα-
στικής απόφασης εδράζεται στο γεγο-
νός ότι η εγγύηση έχει χάσει την ουσία
της, μια και ο εγγυητής έχει καταστεί
από την πρώτη στιγμή της σύναψης της
δανειακής σύμβασης ως οφειλέτης,
χωρίς μάλιστα να το γνωρίζει.
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Με σφραγίδα Χατζηδάκη -
Πιερρακάκη η λειτουργία 
του επεκτείνεται 
στην ηπειρωτική χώρα 

Πανελλαδικά
το myEFKAlive
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Ο
κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο του 2022 για τον
Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε
σε 19,6 εκατ., έναντι 18,4 εκατ. την αντίστοιχη

περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5%. Το
59% του κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από
έσοδα από τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον
διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών, εμφανίζοντας μια μεταβολή 0,9 εκατ. σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ήτοι αύξηση 8,7%. Πο-
σοστό 12% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που
διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το
ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημεί-

ωσαν αύξηση κατά 0,5 εκατ. σε σχέση με το περσινό α’
εξάμηνο (+29%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέ-
θους της αγοράς. Τέλος, το 29% του κύκλου εργασιών
προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο
όμιλος, μειωμένο κατά 0,3 εκατ. (-4,8%) σε σχέση με το
α’ εξάμηνο του 2021.

Το α’ εξάμηνο του 2022 η κερδοφορία του ομίλου ενι-
σχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές
φόρου) ύψους 0,6 εκατ., ενώ τα ενοποιημένα καθαρά
κέρδη του ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν
στα 5,4 εκατ. έναντι 5,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 5,9%.

Αύξηση εσόδων και EBITDA
για την Entersoft

Παρά τη δυσμενή συγκυρία η Entersoft
συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της βα-
σιζόμενη σε ένα μείγμα οργανικής ανά-
πτυξης και εξαγορών. Συγκεκριμένα,
ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέ-
θη για το α’ εξάμηνο του 2022: Έσοδα
€14,6 εκατ.
έναντι €12,6
εκατ. στο α’ εξά-
μηνο 2021, EBIT-
DA €4,6 εκατ.
έναντι €4,4 εκατ.
στο α’ εξάμηνο
του 2021. Η αύ-
ξηση των εσόδων κατά 16% προήλθε κατά
το ήμισυ (50%) οργανικά και κατά το υπό-
λοιπο από την εξαγορά των LogOn και Bit
Software. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν
ελαφρά σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021
στα €4,6 εκατ. έναντι €4,4 εκατ. στο α’
εξάμηνο του 2021.

Την Ελλάδα επισκέφτηκε 
ο CEO του Ομίλου Generali

Σε μια κίνηση ιδιαίτερης σημασίας τό-
σο σε συμβολικό όσο και σε ουσιαστικό
επίπεδο ο Philippe Donnet, CEO του Ge-
nerali Group επισκέφθηκε πριν από λί-
γες μέρες την Ελλάδα, συνοδεία υψηλό-
βαθμων στελεχών του ομίλου. Σκοπός
της περιοδείας αυτής ήταν η ενημέρωσή
τους σχετικά με τη λειτουργία των κατά
τόπους ευρωπαϊκών εταιρειών και ο σχε-
διασμός της στρατηγικής των επόμενων
ετών. Η ένταξη της Ελλάδας στο πρό-
γραμμα της περιοδείας αυτής επαναβε-
βαιώνει την εμπιστοσύνη της ιταλικής δι-
οίκησης στην έως σήμερα πορεία της ελ-
ληνικής εταιρείας. 

Vodafone: Δωρεάν
επικοινωνία για συνδρομητές
σε Ηλεία, Λέσβο και Έβρο

Η Vodafone Ελλάδας στηρίζει εμπρά-
κτως όλους τους συνδρομητές της που
πλήττονται από τις φωτιές στις περιοχές
των νομών της Ηλείας, της Λέσβου και του
Έβρου, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για
περισσότερη επικοινωνία. Συγκεκριμένα,
οι συνδρομητές της Vodafone, ιδιώτες και
επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής, καρ-
τοπρογράμματος και καρτοκινητής που
ζουν στις περιοχές αυτές θα έχουν στη
διάθεσή τους αυτόματα και δωρεάν για
χρήση από χθες και για 15 μέρες 1.500 λε-
πτά ομιλίας προς όλους και 20 GB. 

Η Active Energy Solutions, ελληνική εταιρεία διανομής εξοπλι-
σμού για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), αναδείχτηκε «Greek
Business Champion» στην απονομή των βραβείων «Πρωταγωνιστές
της Ελληνικής Οικονομίας 2022», του θεσμού που επιβραβεύει τις
επιχειρήσεις που διαμορφώνουν προοπτικές ανάπτυξης, πρωταγω-
νιστούν και στηρίζουν εμπράκτως την ελληνική οικονομία. Η διάκρι-
ση της Active Energy Solutions πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιο-
λόγηση των οικονομικών δεικτών της και αφορά την κατηγορία των
επιχειρήσεων που έχουν κύκλο εργασιών άνω των €10 εκατ., ενώ
ταυτόχρονα έχουν καταγράψει κατά τις οικονομικές χρήσεις 2019-

2020 αύξηση μεγαλύτερη του 10% σε κύκλο εργασιών και σε κέρδη προ φόρων. Συγκεκριμένα, η Active Ener-
gy Solutions, ως διανομέας εξοπλισμού για ΑΠΕ με διεθνή παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, σημεί-
ωσε αύξηση 397,89% στον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ακόμη, βρί-
σκεται στην 52η θέση της λίστας με τις 1.000 πιο αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη που καταρτίζουν οι
«Financial Times», ενώ πέτυχε ανάπτυξη 1979,82% το 2021 στην Ελλάδα σε σχέση με το 2020.

Αύξηση κερδών για την ΕΧΑΕ το πρώτο εξάμηνο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η εταιρεία Ideal Holdings AE ανακοίνωσε ότι χθες πραγματοποιήθηκε η
έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Στη συνέλευση παρέστησαν νόμιμα
μέτοχοι, εκπροσωπούντες 24.537.664 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψή-
φους, επί συνόλου 31.246.615 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψή-
φου, συνεπώς υπήρξε απαρτία 78,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα-
λαίου. Η γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά
δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία, με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, με τη διαφορά
να άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο». Η ΑΜΚ θα καλυφθεί εξολοκλήρου με εισφορές σε είδος και δη τις μετοχές της Byte Computer.

Σημαντική διάκριση απέσπασε η Active Energy Solutions

«Πράσινο φως» στην ΑΜΚ της Ideal για τις μετοχές της Byte Computer
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Η
tbi bank ανακοινώνει το λανσάρισμα ενός
νέου εναλλακτικού τρόπου πληρωμής
«Αγόρασε τώρα - Πλήρωσε αργότερα» (BN-

PL) σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα στην
Ελλάδα, την τρίτη κύρια αγορά δραστηριοποίησής
της μαζί με Ρουμανία και Βουλγαρία. Από τον Ιού-
λιο οι Έλληνες καταναλωτές έχουν διαθέσιμη αυτή
την καινοτόμο μέθοδο πληρωμής σε 100 συνεργα-
ζόμενες επιχειρήσεις της tbi bank σε διάφορους
κλάδους (από το συνολικό δίκτυο των 700 συνεργα-
ζόμενων επιχειρήσεων της τράπεζας), που τους
επιτρέπει να επιμερίσουν το ποσό της αγοράς τους
σε 4 άτοκες δόσεις. Όπως αναφέρει η τράπεζα σε
σχετική ανακοίνωση, για αγορές χαμηλής αξίας εί-
τε σε ηλεκτρονικό ή σε φυσικό κατάστημα η ευέλι-
κτη λύση πληρωμών της tbi bank επιτρέπει στους
καταναλωτές να μοιράσουν το ποσό της αγοράς
τους σε 4 δόσεις δίχως να υποβάλουν αίτηση για
έντοκο δάνειο και να επωφεληθούν από μια ευέλι-
κτη επιλογή πληρωμής. Ταυτόχρονα, το «Buy Now -
Pay Later» βοηθά τις συνεργαζόμενες επιχειρή-
σεις να απευθυνθούν σε ένα μεγαλύτερο κοινό κα-
ταναλωτών και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Πειραιώς: Νέα υπηρεσία
«Online Appointment»
μέσω winbank

Intracom Defence: Επέκταση
συνεργασίας με Diehl Defence
Η Intracom Defense (IDE) ανακοίνωσε την
ανάθεση σύμβασης από τη γερμανική εται-
ρεία Diehl Defence, αξίας 8,1 εκατ. ευρώ, για
την παραγωγή κρίσιμων ηλεκτρονικών υπο-
συστημάτων της οικογένειας πυραύλων
IRIS-T. Με αυτήν τη νέα ανάθεση η IDE επε-
κτείνει την επιτυχημένη της συνεργασία με
την Diehl Defence στο πολυεθνικό συνεργα-
τικό πρόγραμμα IRIS-T. Παράλληλα, ενι-
σχύεται η συνεργασία μεταξύ των συμμετε-
χόντων κρατών, ενδυναμώνοντας την κοινή
ασφάλεια εφοδιασμού και διατηρώντας ένα
βέλτιστο εγκαθιδρυμένο πλαίσιο για τη συμ-
μετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχα-
νίας και την ανάπτυξη των εγχώριων τεχνο-
λογικών δυνατοτήτων και υποδομών.

Mytilineos: Ξεκινούν 
οι αιτήσεις για 
«Μηχανικοί στην Πράξη»

Στον 6ο κύκλο
του φθάνει το επι-
τυχημένο πρό-
γραμμα έμμισθης
πρακτικής εργα-
σίας της Mytili-
neos «Μηχανικοί
στην Πράξη». Νέ-
ες και νέοι από-
φοιτοι πολυτεχνικών σχολών καλούνται να
δηλώσουν τη συμμετοχή έως τις 29 Ιουλίου,
αν επιθυμούν να συμμετάσχουν και να εργα-
στούν σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες της
Ελλάδας. Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην
Πράξη» έχει διάρκεια ενός έτους και προ-
σφέρει εργασιακή εμπειρία υψηλού επιπέ-
δου με μαθητεία σε πραγματικές συνθήκες
και έργα. Οι μηχανικοί, ανάλογα με την ειδι-
κότητά τους, απασχολούνται σε έργα των το-
μέων επιχειρηματικής δραστηριότητας της
εταιρείας (Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας & Φυσικού Αερίου, Έργων Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πη-
γών & Αποθήκευσης Ενέργειας), καθώς και
στις κεντρικές υπηρεσίες και λειτουργίες.

ΕΛΕΤΑΕΝ: Στα 4.534 MW
έφτασε η αιολική ισχύς

Στα 4.534 MW έφθασε η συνολική αιολική

ισχύς στην Ελλάδα στο τέλος του Ιουνίου 2022,

καθώς κατά το α’ εξάμηνο 2022 συνδέθηκαν στο

δίκτυο 28 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής

ισχύος 83,1 MW. Με βάση τη Στατιστική της Αι-

ολικής Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελληνική

Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας

(ΕΛΕΤΑΕΝ), η πρόσθετη ισχύς δεν διαφέρει ση-

μαντικά από την ισχύ που εγκαταστάθηκε το β’

εξάμηνο του 2021, ενώ είναι 3 φορές μικρότερη

από την ισχύ του α’ εξαμήνου του προηγούμε-

νου έτους.

Η Softone εξαγόρασε 
την cosmoONE

Ο Όμιλος εταιρειών Softone ανακοίνωσε την

εξαγορά του 61,73% των μετοχών της cos-

moONE, ηγέτιδας εταιρείας στην Ελλάδα στις

Β2Β πλατφόρμες ηλεκτρονικών προμηθειών και

διαγωνισμών (e-procurement, e-auction), που

κατείχε ο Όμιλος ΟΤΕ. Στο πελατολόγιο της cos-

moONE περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες του

ιδιωτικού τομέα σε όλους τους τομείς της οικο-

νομίας, όπως τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, ασφά-

λειες, βιομηχανία και εμπόριο, αλλά και σημαν-

τικός αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα.

Υπηρεσία «Αγόρασε τώρα
- Πλήρωσε αργότερα» 
από την tbi bank

H Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί με συνέπεια
το πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού της με
σκοπό την αξιοποίηση της τεχνολογίας και
την προσφορά επιπλέον αξίας στους πελάτες
της για το σύνολο των τραπεζικών τους αναγ-
κών. Προσφέρει πλέον στους πελάτες λιανι-
κής (ιδιώτες, μικρές επιχειρήσεις και ελεύ-
θερους επαγγελματίες) τη δυνατότητα να
προγραμματίσουν πλήρως ψηφιακά συνάν-
τηση με εκπρόσωπο της τράπεζας μέσω της
υπηρεσίας «Online Appointment». Πρόκειται
για μια καινοτόμο υπηρεσία, η οποία παρέχε-
ται τόσο μέσω winbank web banking όσο και
μέσω winbank mobile εφαρμογής, διευκο-
λύνει τους πελάτες στην οργάνωση της καθη-
μερινότητάς τους, εξοικονομώντας τους πο-
λύτιμο χρόνο και παρέχοντάς τους μια σύγ-
χρονη τραπεζική εμπειρία. Οι πελάτες της
τράπεζας μπορούν να προγραμματίσουν το
ραντεβού τους με στέλεχος της τράπεζας σε
ημέρα και ώρα που επιλέγουν και ανάλογα με
τον τρόπο που τους εξυπηρετεί.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Χρηματοδότηση 2,5 εκατ. 
για το Pleiades 
IoT Innovation Cluster

Ο συνεργατικός σχηματισμός για το Διαδίκτυο των
Πραγμάτων Pleiades IoT Innovation Cluster, με φο-
ρέα-αρωγό τη Uni Systems, ανακοινώνει την έγκριση
της αίτησης για τη β’ φάση χρηματοδότησής του από
τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
(ΓΓΕΚ) και παράλληλα τη μετατροπή του σε αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση. Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων της
πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτο-
μίας/ΣΣΚ 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» της ΓΓΕΚ, το
Pleiades IoT Innovation Cluster σε αυτό τον β’ γύρο
χρηματοδότησης εξασφάλισε €2.500.000 σε αποτίμη-
ση €3.000.000, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των
μελών του και των συνεργατικών τους στόχων. Σε
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία μετατρέπεται ο
σχηματισμός. Το κονδύλι ενέκρινε η Γενική Γραμμα-
τεία Έρευνας και Καινοτομίας.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Λεφτά 
ή δεν
παίζουμε»

Σ
την Ελλάδα της φαιδράς
πορτοκαλέας επαγγελμα-
τικά ποδοσφαιρικά σωμα-
τεία -εκείνα της Super

League 2- μέσω του «συνεταιρι-
σμού» τους απλώνουν το χέρι στο
κράτος με επιστολές σε υπουργούς
και άλλους σχετιζόμενους για χρή-
ματα ενόψει της προσεχούς σεζόν,
με την έμμεση απειλή ότι αν αυτό δεν
θα ανταποκριθεί, το πρωτάθλημα δεν
θα αρχίσει. Κοντολογίς, ζητούν και
πάλι χρήματα από την ΕΡΤ και από το
Στοίχημα.
Το πρωτάθλημα της Super League 2
είναι από τα πιο αναξιόπιστα του κό-
σμου όσον αφορά τις πληρωμές,
σύμφωνα με το παγκόσμιο συνδικάτο
των ποδοσφαιριστών FIFPro, με τη
σχετική οδηγία να αποφεύγουν οι
ποδοσφαιριστές να συνάπτουν συμ-
βόλαια μαζί της, όπως και με ομάδες
από τη Βουλγαρία, την Τουρκία και
την Αλγερία. Και ζητούν χρήματα από

το κράτος. Η εταιρεία ανίχνευσης
παράνομου στοιχηματισμού Sports
Radar, που είναι «εργαλείο» της UE-
FA, έχει στείλει περισσότερους από
110 φακέλους στην ΕΠΟ με παιχνίδια
«ύποπτα προς χειραγώγηση» και τα
περισσότερα από αυτά αφορούν τη
Super League 2. Δεν έγινε ποτέ σο-
βαρή έρευνα για να αποδοθούν ευ-
θύνες και τιμωρίες. Να σημειωθεί
ότι για να επιβληθεί ποινή σε μια
ομάδα δεν χρειάζονται τρανταχτές
αποδείξεις αλλά πιθανολογήσεις,
σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα.
Σε ποιο γραφείο... αναπαύονται αυτοί
οι φάκελοι;
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι, σύμφωνα
με τις ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαγορεύεται ρητά η όποια
κρατική χρηματοδότηση σε ανώνυ-
μες εταιρείες. Το ελληνικό κράτος
«διά της πλαγίας» πάντα έβρισκε τον
τρόπο να χρηματοδοτεί το πρωτάθλη-
μα της Super League 2 μέσω της ΕΡΤ.

Το ερώτημα είναι σαφές: Γιατί κανέ-
να από τα δύο συνδρομητικά κανάλια
δεν ενδιαφέρεται για τα τηλεοπτικά
δικαιώματα της δεύτερης τη τάξει
επαγγελματικής κατηγορίας; Προ-
φανώς γιατί δεν υπάρχουν ανταπο-
δοτικά οφέλη. Για αυτό και καταφεύ-
γουν στη «μαμά» ΕΡΤ με έμμεσες
απειλές ότι δεν μπορεί να αρχίσει το
πρωτάθλημα. Διότι αν δεν αρχίσει το
πρωτάθλημα, με δική τους υπαιτιό-
τητα στο τέλος θα το φορτώσουν στην
κυβέρνηση (την εκάστοτε), ότι δεν
βοηθάει το ποδόσφαιρο κ.λπ. Και η
εκάστοτε κυβέρνηση υποκύπτει
μπρος στα ψηφαλάκια των οπαδών
των ομάδων.
Η Super League 2 είναι κατά βάση
ένας κρατικοδίαιτος φορέας, οι
«επενδυτές» δεν ενδιαφέρονται να
παρουσιάσουν «προϊόν» αξιόπιστο,
διότι γνωρίζουν ότι τελικά το κράτος
θα υποκύψει. Τώρα, αν υπάρχει ένας
ολόκληρος στρατός από ποδοσφαιρι-

στές που είναι απλήρωτοι ή παίρνουν
μισθούς πείνας, δικαιώνονται από τα
δικαιοδοτικά όργανα αλλά και πάλι
χρήμα δεν παίρνουν, αυτό είναι μεί-
ζον θέμα. Και το πιο σημαντικό, αυ-
ξήθηκαν και τα παράβολα για να κά-
νουν προσφυγές, όπως και η προεί-
σπραξη των δικηγόρων. Οπότε, ένας
άνεργος δεν έχει να πληρώσει και
το... αφήνει.

Πάλι από την ΕΡΤ ζητάει...
σωτηρία η κακοπληρώτρια
Super League 2 με τα
δεκάδες «ύποπτα προς
χειραγώγηση» ματς και
κόντρα στις ντιρεκτίβες της
ΕΕ, απειλώντας με λουκέτο
το πρωτάθλημα



Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος πήρε την εξής
απόφαση για τους ξένους διαιτητές. Θα υπόκεινται πλέ-
ον και αυτοί την κρησάρα και η απόδοσή τους θα στέλνε-
ται στην οικεία ομοσπονδία και την UEFA. Αυτό είναι κα-
λό. Για να μη θεωρούν ότι και λάθη να κάνουν θα πληρω-
θούν και θα φύγουν χωρίς καμία συνέπεια. Το κακό είναι
το εξής: Ποιος θα αποφασίζει για τα λάθη; Ο Μπένετ ή ο...
οπαδικός Τύπος; Μήπως ο... Βαρούχας με τον Κάκο;

Όταν για την ίδια φάση πέρυσι οι τηλεκριτικοί χλεύαζαν
τον ίδιο τον Κλάτενμπεργκ, τι το καινούργιο θα γίνει φέ-
τος; Πάλι θα κράζουν τον νέο αρχιδιαιτητή Μπένετ οι χα-
μένοι και θα τον αποθεώνουν οι κερδισμένοι. Το κλίμα
στον κόσμο δεν θα φτιάξει. Η κρίση του Μπένετ στις επί-
μαχες φάσεις θα αφορά μόνο τον ίδιο και τους ευνοημέ-
νους, όχι το σύνολο του κόσμου. Και επιπλέον τον Μπέ-
νετ δεν τον ήθελαν οι 11 από τις 14 ΠΑΕ.

Θα «αποφασίζουν» Βαρούχας και Κάκος Διπλό χτύπημα 
ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το ταμείο του και με 3,5
εκατ. ευρώ απέκτησε τον διεθνή Σλοβένο επιθετι-
κό Αντράζ Σποράρ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο
28χρονος είναι σέντερ φορ και αγωνίζεται απο-
κλειστικά στη θέση «9». Ο Παναθηναϊκός ωστόσο
δεν θα μείνει εκεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρα-
ζιλιάνικου Τύπου, οι «πράσινοι» κινούνται και για
την απόκτηση από τη Φλαμένγκο τού Βιτίνιο, ο
οποίος είναι «10άρι» και αναμένεται να στοιχίσει
περί τα 5 εκατ. ευρώ.

Εντολή Μελισσανίδη

Αυστηρή εντολή στους συνεργάτες του, προκει-
μένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ώστε η
«OPAP Arena - Αγία Σοφία» να ανοίξει τις πόρτες
της στις 27 Αυγούστου, έδωσε ο ιδιοκτήτης της

ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης. Τότε θα διεξαχ-
θεί η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με
την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Βόλο. Να ση-
μειωθεί ότι μπορεί να γίνει ποδοσφαιρι-

κός αγώνας, ακόμη και αν δεν έχουν ολο-
κληρωθεί όλες οι εργασίες.

Σκληρό χτύπημα 
στον Πασαρέλα 

Η μοίρα χτύπησε σκληρά τον θρυλικό Ντανιέλ
Πασαρέλα, παγκόσμιο πρωταθλητή και αρχηγό της
Αργεντινής στο Μουντιάλ του 1978. Ο 69χρονος Πα-
σαρέλα πάσχει από μια πολύπλοκη νευροεκφυλι-
στική ασθένεια, η οποία του προκαλεί σωματικά
προβλήματα και τον κάνει επίσης να μην μπορεί να
εντοπίσει τον εαυτό του στον χρόνο και στον χώρο!
Μια παρόμοια διαδικασία γνωστικής επιδείνωσης
πρέπει να σημειωθεί ότι βίωσε και ο πατέρας του
Αργεντινού θρύλου!

Περίπλοκα με Κριστιάνο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στη Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ όχι για να μείνει αλλά για να δια-
πραγματευτεί τη φυγή του. Έτσι, μέσω του διάση-
μου μάνατζέρ του Μέντες πρότεινε να υπογράψει
συμβόλαιο δύο ετών με τη Μάντσεστερ, αλλά να
παίξει δανεικός σε άλλη ομάδα που θα συμμετά-
σχει στο Champions League. Η Γιουνάιτεντ, όπως
είναι γνωστό, θα παίξει στο Europa League την
προσεχή σεζόν.

Ήρθε ο Λάιτνερ για τον Ολυμπιακό
Έφτασε χθες στην Αθήνα ο νεαρός διεθνής αριστερός μπακ με την
εθνική του Ισραήλ Ντόρον Λάιτνερ για να υπογράψει στον Ολυμπια-
κό. Είναι 20 ετών και έπαιζε στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Θεωρείται βέ-
βαιο ότι θα υποσκελίσει στον Ολυμπιακό τον Μολδαβό Όλεγκ Ρέαμ-
πτσιουκ. Ναι μεν δεν έχει την ταχύτητα του Όλεγκ, αλλά είναι πε-
ρισσότερο μπαλαδόρος και δημιουργικός στην επίθεση, εκεί όπου
ο Ολυμπιακός έχει φανερό πρόβλημα. 

Για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ

Το δύσκολο έργο να ανατρέψει το σε βάρος του 2-0 του πρώτου αγώνα έχει απόψε ο
ΠΑΟΚ κόντρα στη Λέφσκι (20.30, Nova) και να προκριθεί στον 3ο γύρο του Conference
League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα στηριχτεί στην παλιά φρουρά για την πρόκριση,
χρησιμοποιώντας τους Βιεϊρίνια και Μπίσεσβαρ. Στους παίκτες του «δικέφαλου του
Βορρά» μίλησε χθες ο Ιβάν Σαββίδης για να τους τονώσει το ηθικό.

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Τ
α τραγούδια της ζωής του θα πα-
ρουσιάσει σε μια λαμπερή βραδιά
στο Ηρώδειο ο σπουδαίος μουσι-
κοσυνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος.

Με special guest star τον Μάριο Φραγκού-
λη, ο διακεκριμένος πιανίστας που γράφει
επί 5 δεκαετίες «χρυσά» σουξέ θα εμφανι-
σθεί στο Ηρώδειο στις 5 Σεπτεμβρίου για να
υμνήσει τον έρωτα. 

Στη σκηνή του αρχαίου Ωδείου θα παρε-
λάσουν κορυφαίοι ερμηνευτές, μεταξύ των
οποίων η Βασιλική Καραγιάννη, ο Μανώλης
Μητσιάς, η Έλενα Παπαρίζου, ο Μιχάλης
Χατζηγιάννης, ο Τάσης Χριστογιαννόπου-
λος, ο Γιάννης Χριστόπουλος αλλά και οι
Σπύρος Κλείσσας, Παναγιώτης Ραφαηλί-
δης, Αγαθή Κοσκινά, Μαίρη Στεφανακίδη.

Κάτω από τον έναστρο αθηναϊκό ουρανό, το
κοινό θα θυμηθεί, θα τραγουδήσει, θα συγκι-
νηθεί με τις αριστουργηματικές μελωδίες του

78χρονου δημιουργού που «έντυσαν» μεγά-
λες ανεπανάληπτες επιτυχίες όπως τα: «Ποι-
ος να συγκριθεί μαζί σου», «Με λένε Γιώργο»,
«Συγγνώμη που σ΄ αγάπησα πολύ», «Γι' αυτό
σου λέω πάμε», «Το αγκίστρι», «Αν μ’ αγαπάς
φίλα σταυρό», «Ενδεκάτη εντολή» αλλά και
«Μάθημα Σολφέζ» για την ελληνική συμμετο-
χή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovi-
sion το 1977. Στη συναυλία θα συμμετέχουν η
Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων υπό
τη Διεύθυνση του Γιάννη Πρωτόπαππα και η
Χορωδία του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύ-
θυνση του Σταύρου Μπερή. Γκεστ σολίστ η
Margo Nancyfor.

Η άρνησή να πάει στα Όσκαρ
Ο Γιώργος Χατζηνάσιος ξεκίνησε μαθή-

ματα πιάνου σε ηλικία μόλις 6 ετών και στα
14 του ήταν ένας ολοκληρωμένος χαρισμα-
τικός μουσικός που λάτρευε να παίζει τζαζ!

Το ταλέντο το κληρονόμησε από τον πατέρα
του Αγάπιο Χατζηνάσιο, κορυφαίο σαξο-
φωνίστα της εποχής, ο οποίος τον μύησε
στους ήχους, τις νότες και τη σύνθεση
«ανοίγοντάς» του τις πόρτες στον παράδει-
σο της μουσικής.

Στο σύνολο της καριέρας του, ως σολίστ
πιάνου έδωσε αμέτρητα ρεσιτάλ στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό με εμφανίσεις στα διά-
σημα Carnegie Hall και Concert House της
Βιέννης αλλά και στο White House του Λον-
δίνου, ενώ όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συ-
νεντεύξεις του, αρνήθηκε να πάει στα
Όσκαρ.

«Εκτιμώ και τιμώ όλες τις συνεργασίες
μου. Είμαι έτοιμος να τις επαναλάβω. Είναι
χρέος κάθε δημιουργού να ανακαλύπτει
νέα ταλέντα, όπως έκανα κι εγώ κάποτε με
τον Μιχάλη Χατζηγιάννη», ανέφερε σε πρό-
σφατες δηλώσεις του.

50 χρόνια 
Γιώργος Χατζηνάσιος!



Λατρεύει τα luxury items

«Μάτι» έβγαλε η πανάκριβη beach bag της
Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η οικοδέσποινα του Al-
pha πόζαρε στις διακοπές της με εμπριμέ μπικί-
νι και μοβ παρεό, κρατώντας μια yellow Raffia
tote bag του οίκου Prada αξίας 1.800 ευρώ, προ-
καλώντας αντιδράσεις στα media. Η γλυκιά τρί-
τεκνη μαμά έχει αδυναμία στα πολυτελή αξε-
σουάρ και η συγκεκριμένη τσάντα παραλίας
«ψηφίστηκε» από τις δημοφιλέστερες influ-
encers μόδας ως το τοπ φετινό καλοκαιρινό
αξεσουάρ, στο οποίο η δημοσιογράφος δεν κα-
τάφερε να αντισταθεί!

Too hot στα 52 της

Τρελαίνει κόσμο με το μπικίνι της στην παρα-
λία η Βάσω Γουλιελμάκη, ποζάροντας ως μον-
τέλο. Κι όχι τυχαία, όπως αποκάλυψε: «Όταν
ήμουν μικρή, η αδελφή μου η Πελαγία, Γιούλη
για μας, μου έλεγε ότι θα με κάνει φωτομοντέ-
λο! Και να σου οι πόζες κι όσο οι αδελφές μου
με θαύμαζαν -αχ τι φωτογένεια έχει η Βάσω
μας- να σου το χαμόγελο μέχρι τ’ αυτιά! Φωτο-
μοντέλο δεν μ’ έκανες, Γιουλίτσα μου, αλλά η
πόζα, πόζα».

Σε άκρως καλοκαιρινό mood η
Ελένη Μενεγάκη! Η δημοφιλής
παρουσιάστρια βρίσκεται στον
προσωπικό της παράδεισο στην
Άνδρο απολαμβάνοντας ήρεμες
ημέρες και νύχτες στο πλευρό
του συζύγου της Μάκη Παντζό-
πουλου και της μικρής κόρης
τους Μαρίνας. Πιστή στο καθη-
μερινό πρωινό μπάνιο της, η οι-
κοδέσποινα του Mega φωτογρα-
φήθηκε με μαγιό προσκαλώντας
τους followers της για μια δρο-
σερή βουτιά: «Πάμε θάλασσα;»,

Πάμε θάλασσα;

Σ
ε μια συγκλονιστική εξομολόγηση καρδιάς, ο Ερρίκος Πε-
τιλόν μίλησε ανοιχτά για τις επαναλαμβανόμενες χρόνιες
προσπάθειές του να απεξαρτηθεί από τις ουσίες. Ο άλλοτε
ζεν πρεμιέ και πριν από πολλά χρόνια σύντροφος της διά-

σημης σταρ Ούρσουλα Άντρες αποκάλυψε πως έχει νοσηλευτεί σε
19 κλινικές αποτοξίνωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό με 5,5 μήνες
εγκλεισμού κατά μέσο όρο: «Έχω γεννηθεί με οριακή διαταραχή
προσωπικότητας και συγχρόνως είχα και το σύνδρομο της ασθένει-
ας του εθισμού. Από τη γιαγιά μου το πήρα, που ήταν μανιοσχιζο-
φρενής. Είχα άγνοια. Στα 48 το διέγνωσα. Τώρα είμαι 60. Το πρό-
βλημά μου ήταν ότι μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω. Δεν το
καταλάβαιναν ούτε οι γιατροί. Αυτό που περνούσα είχε κατάθλιψη,
θυμούς, οργή και διάφορα άλλα στοιχεία και στην προσπάθεια να τα
κατευνάσεις όλα αυτά, ίσως εθίζεσαι. Ένας βασικός παράγων που
με πισωγυρνούσε, ήταν αυτός».

Ντύθηκε νυφούλα!
Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκαν η εγκυμονούσα Σοφία Λεοντί-
τση και ο γνωστός αθλητικός παρουσιαστής συνδρομητικού κα-
ναλιού Τόλης Χριστοφοράκης! Το μοντέλο που γνωρίσαμε από το
«My Style Rocks» ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου, συνο-
δευόμενη από τον γιο της (από προηγούμενο γάμο) εντυπωσιά-
ζοντας με το λευκό κοντό νυφικό, γνωστού Οίκου. Η γαμήλια δε-
ξίωση δόθηκε σε ρεστοράν κάτω από την Ακρόπολη, με το ζευ-
γάρι να ποζάρει ευτυχισμένο.

Βουτιές στην πισίνα για την Ελένη Φου-
ρέιρα. Λίγα 24ωρα μετά τις φήμες που ήθε-
λαν την ποπ σταρ έγκυο, η τραγουδίστρια
απάντησε στο Instagram δημοσιεύοντας
ολόσωμες φωτογραφίες από τις διακοπές
της σε αιγαιοπελαγίτικο νησί, με την κοι-
λιά... πλάκα. Φορώντας εντυπωσιακό πολύ-
χρωμο μαγιό και γυαλιά ηλίου, η «Mrs
Fuego» σχολίασε με νόημα: «Απολαμβά-
νοντας τη θέα», χαρίζοντας πλούσιο θέαμα
στους διαδικτυακούς φίλους της!
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Σκληρή μάχη για την απεξάρτηση

Κορμί... λαμπάδα



Ο
ήλιος, η θάλασσα και τα κλιματιστικά
καταπονούν το δέρμα μας και έτσι συ-
χνά παρατηρούμε επιδείνωση των δερ-
ματικών προβλημάτων τους καλοκαιρι-

νούς μήνες. Αγαπημένες συνήθειες που είναι
απολύτως συνυφασμένες με το καλοκαίρι, όπως
η κατανάλωση μιλκσέικ, παγωτών αλλά και αλ-
κοολούχων ποτών, αποδεικνύονται καταστροφι-
κές για την υγεία του δέρματος, αφού μπορούν να
προκαλέσουν έξαρση της ακμής, ξηρότητα και
άλλα δερματικά προβλήματα.

Η προετοιμασία του για την έκθεση στις ακραί-
ες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, όπως
κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας, η σωστή περιποί-
ησή του κατά τη διάρκειά του αλλά και η φροντίδα
του, αν υποστεί βλάβες, είναι καθοριστικές τόσο
για την εμφάνιση όσο και για την υγεία.

«Το καλοκαίρι είναι μια δύσκολη περίοδος για
το δέρμα. Τα κύματα καύσωνα, ο έντονος καλο-
καιρινός ήλιος, ο καυτός αέρας στο εξωτερικό
περιβάλλον και ο παγωμένος (από τα κλιματιστι-
κά) στους εσωτερικούς χώρους μπορούν να
πλήξουν την υγεία του. Η θερμότητα αυξάνει την
απώλεια νερού οδηγώντας σε αφυδάτωση. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς, κοκκινίλες
και ξηρότητα του δέρματος. Η αυξημένη εφί-
δρωση, που είναι συχνό επακόλουθο των υψη-
λών θερμοκρασιών, προάγει τη λιπαρότητα και
την ανανέωση των κυττάρων. Ο συνδυασμός της
πτώσης των νεκρών κυττάρων και της λιπαρότη-
τας είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει ακμή και
έξαρση του εκζέματος. Επιπλέον, η εφίδρωση

μπορεί να οδηγήσει ή να επιδεινώσει υπάρχου-
σες δερματικές παθήσεις, όπως για παράδειγμα
μυκητιάσεις», εξηγεί ο δερματολόγος - αφροδι-
σιολόγος, δρ Χρήστος Στάμου.

«Το air condition μπορεί μεν να δροσίζει, αλλά
μειώνει ταυτόχρονα και την υγρασία στον χώρο,
με συνέπεια το δέρμα να χάνει την υγρασία του
και να μένει θαμπό και αφυδατωμένο. Ίδιες επι-
πτώσεις έχει και ο ανεμιστήρας. Είναι επομένως
απαραίτητη η προετοιμασία του δέρματος για να
αντεπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες», τονίζει ο κ.
Στάμου και μας συμβουλεύει: «Ενυδατώστε πρό-

σωπο και σώμα. Ο απλούστερος τρόπος ενυδάτω-
σης είναι η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας νε-
ρού καθημερινά - όχι αναψυκτικών και αλκοο-
λούχων ποτών ή ροφημάτων που περιέχουν ζά-
χαρη. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το νερό δροσίζει
και ενισχύει τη σωματική και πνευματική υγεία.
Εκτός από την εσωτερική ενυδάτωση, είναι απα-
ραίτητη και η εξωτερική, η οποία πρέπει να γίνε-
ται με τη χρήση ενυδατικών κρεμών μετά το κα-
θημερινό μπάνιο. Για την αποφυγή αφυδάτωσης
των μαλλιών από τον έντονο ήλιο και τον καυτό
αέρα, καλή πρακτική είναι η εφαρμογή μάσκας
μαλλιών. Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε αν-
τιοξειδωτικά. Αλλάξτε την καθημερινή περιποί-
ηση του δέρματος. Ο καθαρισμός του δέρματος
είναι το σημαντικότερο βήμα για ένα υγιές και
ελαστικό δέρμα. Για αυτό είναι απαραίτητη η
αφαίρεση του μακιγιάζ και η απολέπιση μία ή δύο
φορές την εβδομάδα». 
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kpapakosto@yahoo.gr

Αγαπημένες συνήθειες
αποδεικνύονται καταστροφικές 
για την υγεία του δέρματος, αφού
μπορούν να προκαλέσουν έξαρση
της ακμής, ξηρότητα και 
άλλα δερματικά προβλήματα

Αντηλιακά και στα χείλη
Χρησιμοποιήστε ήπια, βιολογικά σαπούνια,
ενυδατικά αφρόλουτρα και scrub που μπο-
ρούν να κάνουν θαύματα στο δέρμα, δεδο-
μένου ότι είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά
και γλυκερίνη. Μη χρησιμοποιείτε πολύ
ζεστό νερό γιατί αφυδατώνει το δέρμα και ο
χρόνος του μπάνιου να μην υπερβαίνει τα
15 λεπτά. Φοράτε ανελλιπώς αντηλιακά. Τα
αντηλιακά προσφέρουν την απαραίτητη
άμυνα κατά των ηλιακών εγκαυμάτων και
του καρκίνου του δέρματος. Μην παραμε-
λείτε τα χείλη! Είναι μια πολύ ευαίσθητη
περιοχή και η εκτεταμένη έκθεση στον
ήλιο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Προ-
τιμήστε εκείνα που έχουν δείκτη τουλάχι-
στον 15 ή υψηλότερο.

Προετοιμάστε το δέρμα
για τις διακοπές... Δρ Χρήστος Στάμου,

δερματολόγος -
αφροδισιολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Αυτή η Νέα Σελήνη σάς βοηθά να κάνετε ένα συ-
ναισθηματικό διάβημα, να αναβαθμίσετε τη σχέ-
ση σας αλλά και να βρεθείτε κοντά στα αγαπημέ-
να σας πρόσωπα. Είναι η στιγμή που ο καλοκαιρι-
νός Ήλιος θα λάμψει στις καρδιές σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτή η Νέα Σελήνη σάς δίνει μια αφορμή για να
έρθετε πιο κοντά με την οικογένειά σας. Ίσως μά-
λιστα να ασχοληθείτε με την ακίνητη περιουσία
σας ή να φροντίσετε τον προσωπικό σας χώρο.
Είναι η στιγμή που τα αγαπημένα σας πρόσωπα
σας χρειάζονται, όπως και εσείς εκείνα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του πρώτου πενθημέρου η Νέα Σελήνη
θα σας δώσει τη σπιρτάδα της ανανέωσης, της
επικοινωνίας και των ταξιδιών. Είστε έτοιμοι για
διακοπές. Ακόμη και να μην απομακρυνθείτε από
την καθημερινή σας ρουτίνα, με κάποιον τρόπο
θα αλλάξετε τον μονότονο τρόπο που ζείτε.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αυτή η Νέα Σελήνη στρέφει το ενδιαφέρον σας
στα οικονομικά θέματα. Η ασφάλεια των συναι-
σθημάτων σας θα είναι εκείνη που θα σας βοηθή-
σει να νιώθετε περισσότερο δυνατοί μέσα από τις
σχέσεις σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο είναι ένδειξη
μιας νέας αρχής, μιας ευχάριστης στιγμής που
έχετε το δικαίωμα να ζήσετε μέσα σε όλη αυτή
την ανατρεπτική περίοδο που βιώνετε. Σίγουρα
μέσα στο καλοκαίρι θα είναι λίγες οι στιγμές που
θα πείτε ότι όλα είναι όπως τα θέλετε, γιατί οι κα-
ταιγιστικές εξελίξεις προέρχονται από το υπό-
λοιπο πλανητικό σκηνικό που είναι από τα πιο
δύσκολα μέσα στο καλοκαίρι.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Νέα Σελήνη στον ευαίσθητο δωδέκατο τομέα
σας θα σας φέρει αντιμέτωπους με γεγονότα που
θα σας αλλάξουν την ψυχολογία. Μπορεί να ανα-
ζητάτε την απομόνωσή σας, να κάνετε μια εσω-
τερική βουτιά πολύ χρήσιμη για το πού βρίσκε-
στε και κυρίως ποιους έχετε κοντά σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Νέα σχέδια και στόχους σάς φέρνει η Νέα Σελήνη
από τον Λέοντα, όπου πολλοί από σας νιώθετε την
ανάγκη να βρεθείτε με πρόσωπα με τα οποία έχετε
ίδιους προορισμούς και αξίες. Φιλίες που ισχυρο-
ποιούνται αλλά και γνωριμίες που θα εξελιχθούν
σε συναισθηματικές σχέσεις.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η κοινωνικότητά σας γίνεται πιο έντονη και εσείς
χαίρεστε κάθε καλοκαιρινή δραστηριότητα με
πρόσωπα που βρίσκονται κοντά σας. Εσείς του
πρώτου πενθημέρου να περιμένετε μια νέα επαγ-
γελματική πρόταση.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες αυτή η Νέα Σελήνη σάς
προσφέρει μια πολύ έντονη και δραστήρια περίο-
δο με το περιβάλλον σας, όπως επίσης θα γίνετε
περισσότερο κοινωνικοί και θα αφήσετε πίσω
σας κάθε στενάχωρη σκέψη. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Έρχονται στην επιφάνεια πολλές σκέψεις και συ-
ναισθήματα που θα χρειαστούν καλή διαχείριση.
Είναι η στιγμή της διεκδίκησης όχι πάντα με το
αποτέλεσμα που θα θέλατε, αλλά θα πρέπει να
έχετε μια σταθερή θέση σε ό,τι είναι δικό σας, αν
θέλετε να κερδίσετε τους στόχους σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ευχάριστα γεγονότα θα φέρει αυτή η Νέα Σελή-
νη από τον Λέοντα, κυρίως στην προσωπική
σας ζωή. Δεν είναι τα γεγονότα για όλους σας
τόσο καλά, παρά μόνο για εσάς του πρώτου δε-
καημέρου. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς η Νέα Σελήνη σήμερα θα
σας δώσει αρκετή δύναμη να ασχοληθείτε με
το καθημερινό σας πρόγραμμα, την υγεία σας,
τις διατροφικές σας αλλαγές, γενικότερα ένα
πιο όμορφα καθοδηγούμενο καλοκαιρινό πρό-
γραμμα.
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Η Νέα Σελήνη σήμερα στο ζώδιο του
Λέοντα, σε τρίγωνο με τον Δία, που
βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού, μας
προτρέπει σε πιο αισιόδοξες σκέψεις

και πράξεις. Είναι μια πολύ θετική στιγμή,
αν βέβαια δεν υπήρχε και το τετράγωνο του
Ερμή με τον Ουρανό, που δείχνει μια περίοδο
με ξαφνικές αλλαγές, απρόβλεπτες
συμπεριφορές και προβλήματα με τις
μετακινήσεις.



Τ
ην ώρα που η πανδημία αρχίζει να δεί-
χνει και πάλι τα δόντια της, με τους νε-
κρούς να φτάνουν τους 271 σε μία
εβδομάδα, παρακολουθούμε μια πε-

ρίεργη κόντρα μεταξύ του υπουργού Υγείας Θά-
νου Πλεύρη και του ΣΥΡΙΖΑ για το αν ο κ. Τσίπρας
βγήκε από την καραντίνα νωρίτερα απ’ ό,τι έπρε-
πε, για να παραστεί στη δεξίωση για την αποκα-
τάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγα-
ρο. Η σφοδρότατη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ (είπε
ότι ο κ. Πλεύρης «συμπεριφέρεται σαν ακροδε-
ξιό τρολ») και ο τρόπος που έγινε η αρχική κα-
ταγγελία κατέστησαν το θέμα πολιτικό.

Για την ιστορία, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι
αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ
(eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-
kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys), στην
παράγραφο Β που αφορά τον γενικό πληθυσμό
και στο Β.1 που αφορά τα «άτομα με επιβεβαι-
ωμένη λοίμωξη» θα διαβάσει τις εξής οδηγίες
για απομόνωση:

«Παραμονή σε απομόνωση επί 5 μέρες τουλά-
χιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Η
ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως
ημέρα 0 και ακολουθούν οι 5 μέρες απομόνω-
σης. Μετά την πάροδο 5 ημερών απομόνωσης
και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώ-
ματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη
υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς τη
χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Αν
ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης
εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του

πυρετού. Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή
FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5
μέρες από τη λήξη της απομόνωσης».

Όπως και να διαβάσουμε τις ημερομηνίες, εί-
ναι σαφές ότι ο κ. Τσίπρας είτε «έσπασε» την κα-
ραντίνα στην οποία έπρεπε να βρίσκεται είτε κα-
τά την παρουσία του στο Προεδρικό Μέγαρο
όφειλε να είναι με μάσκα, κάτι που δεν έκανε.
Δηλαδή και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο κ.
Τσίπρας είναι «φάουλ», όπως λέμε στην καθομι-
λουμένη.

Θα αναρωτηθεί κάποιος: «Ε, και τι έγινε; Σιγά
το πολιτικό ζήτημα». Και θα έχει δίκιο. Σιγά το
πολιτικό ζήτημα. Αλλά εκεί βρίσκεται το θέμα;
Πρόκειται για πολιτικό ή για ηθικό ζήτημα; Οι κα-
νόνες του ΕΟΔΥ ισχύουν για όλους ή όχι; Άλλα
ισχύουν για τους πολίτες και άλλα για την πολιτι-
κή εξουσία;

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι -και κυρίως όσοι
ασχολούνται με την πολιτική- ότι η πολιτική έχει
και παιδαγωγική διάσταση. Το πώς συμπεριφέ-
ρεται ένας πολιτικός αρχηγός ή ένας υπουργός ή
ένας βουλευτής επηρεάζει μια μερίδα πολιτών.
Αυτό το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν ανα-
φερόμαστε στην εφαρμογή μέτρων περιοριστι-
κού χαρακτήρα, όπως είναι τα μέτρα για τον κο-
ρονοϊό, όπου ο ασθενής υφίσταται περιορισμό
της προσωπικής του ελευθερίας.

Κάνουμε λοιπόν συστάσεις στον λαό να μην
κυκλοφορεί χωρίς μάσκες σε χώρους που
υπάρχει μεγάλη συνάθροιση, αλλά οι πολιτικοί

μπορούν να μην εφαρμόζουν τις συστάσεις και
τους κανόνες του ΕΟΔΥ; Μπορούν να περιφέρον-
ται σε χώρους συνάθροισης και να κάνουν χει-
ραψίες χωρίς προφυλάξεις σε απευθείας τηλεο-
πτική σύνδεση; Οι πρώτοι που θα έπρεπε να δί-
νουν το παράδειγμα στον λαό, ειδικά για τα ζητή-
ματα αυτά, είναι οι πολιτικοί.

Ακόμη και επικοινωνιακά αν το έβλεπε ο κ.
Τσίπρας, εκτιμάται ότι θα κέρδιζε περισσότερα
αν έκανε μια δήλωση που θα έλεγε ότι επειδή
νοσεί και δεν έχει περάσει το πενθήμερο δεν
μπορεί να παραστεί στη δεξίωση της Προεδρίας
της Δημοκρατίας, δείχνοντας τη δέουσα υπευ-
θυνότητα που επιβάλλεται από έναν πολιτικό αρ-
χηγό, παρά να παίζει με τις ώρες και να χρει-
άζονται ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και δι-
ευκρινίσεις επί διευκρινίσεων για να αποδείξει
ότι δεν είχε πρόβλημα και ότι το PCR του ήταν
αρνητικό.

Σε αυτήν τη διάσταση έπρεπε να σταθεί και η
κυβέρνηση και όχι κάποιοι να κρατούν διακριτι-
κά αποστάσεις από τον κ. Πλεύρη, ο οποίος και
αυτός θα όφειλε να αναδείξει την ηθική και παι-
δαγωγική διάσταση της στάσης του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και εν πάση περιπτώσει, με αφορμή το συγκε-
κριμένο θέμα καλό είναι κάποτε οι πολιτικοί μας
ταγοί να καταλάβουν ότι βρίσκονται στη θέση
που βρίσκονται για να καθοδηγούν τον λαό και
όχι να επηρεάζονται από τις επιθυμίες του.

Με αυτήν τη διάσταση το πολιτικό PCR του κ.
Τσίπρα ήταν όντως... αρνητικό! 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Το πώς
συμπεριφέρεται
ένας πολιτικός
αρχηγός ή ένας
υπουργός ή ένας
βουλευτής
επηρεάζει μια
μερίδα πολιτών

Και το πολιτικό PCR
του κ. Τσίπρα ήταν αρνητικό!


